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Koledzy!
W dniu dzisiejszym kończymy dwudziesty trzeci z rzędu zjazd szkoleniowy
CWKO i po raz kolejny mieliśmy pełną obsadę kursów I, II i III stopnia oraz III zjazd II
rocznika SPKO. Zajęcia prowadzono tak, aby była możliwość doskonalenia tego co
najważniejsze w Kawalerii – jazdy konnej, władania białą bronią, musztry, a nade wszystko
postawy i zachowań na miarę Kawalerzysty.
XXIII kurs CWKO po raz szósty w historii szkoły, podobnie jak miało to miejsce w
CWK w Grudziądzu, był zadedykowany pamięci bohatera z przeszłości. Został nim ppłk
Tomasz DOBRZAŃSKI trzeci Komendant Oficerskiej Szkoły Kawalerii w Grudziądzu, który
bacznie przyglądał się Waszym poczynaniom z portretu zawieszonego w Sali wykładowej.
Szanowanie przeszłości i możliwość żywego nawiązywania do niej to wielka rzecz.
Wy, zgromadzeni tu dzisiaj kawalerzyści zostajecie absolwentami Centrum Wyszkolenia
Kawalerii Ochotniczej i dołączacie do elitarnego grona. Nauczyliście się jak nosić
prawidłowo mundur, jak stroczyć rząd kawaleryjski, jak maszerować czy prezentować broń.
Inni z Was doskonalili władanie białą bronią, dowodzenie na poziomie sekcji i plutonu czy
nauki szkolenia kawalerzysty. Na nic zda się to wszystko jeśli nie wdrożycie poznanych zasad
w codziennej służbie przez ciągłe ich powtarzanie.
Mam również nadzieję, że trudy i niedogodności jakie mogły się pojawić podczas tego
tygodnia, szybko pójdą w niepamięć, a wspominać będziecie tylko tę niepowtarzalną
atmosferę miejsca i szkoleniowców, dzięki którym podnieśliście swoje umiejętności i
nabraliście fasonu Kawalerzysty. Chciałbym również w tym miejscu podziękować całej
kadrze kursu, która podzieliła się swoja wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem,
wszystkim oficerom i podoficerom kawalerii ochotniczej za wzorowe wypełnienie swojego
obowiązku.
1. Zaliczenia:
1.1. KURS SPKO - zaliczam III zjazd:
1. Wach. pchor. kaw. och. FOREMNY Paweł
3 PSzwol
2. Wach. pchor. kaw. och. DĄBRÓWKA Krzysztof 8 PU
3. Wach. pchor. kaw. och. STELMACH Jakub
8 PU

1.2. KURS III stopnia - zaliczam II tydzień kursu:
1.
2.
3.
4.

Rtm. kaw. och. KAMCZYK-GODOWSKI Zbigniew
Por. kaw. och. HESS Ryszard
Kpr. kaw. och. ARAK Mateusz
Kpr. kaw. och. JEZNACH Jakub

3 PU
3 PU
8 PU
23 PU

1.3. KURS III stopnia - zaliczam I tydzień kursu:
1. Kpr. kaw. och. PETTERS Waldemar
2. St. ułan CIESIELSKI Andrzej

3 PU
15 PU

1.4. KURS II stopnia - zaliczam II tydzień i całość kursu:
1. St. szwol. kaw. och. GRZYBOWSKI Piotr 3 PSzwol
2. St. strzel. kaw. och. SEIBT Zbigniew
P 3SK

1 lokata
2 lokata

272,78 pkt
270,83 pkt

1.5. KURS II stopnia - zaliczam I tydzień kursu:
1. St. ułan kaw. och. SZANTULA Ireneusz

20 PU

1.6. Kurs I Stopnia - zaliczam:
1.
2.
3.
4.

Ułan kaw. och. ŁEBKO Szymon 20 PU
Ułan kaw. och. SEIBEL Michał 9 PU
Ułan kaw. och. DZIOB Bartosz 20 PU
Ułan kaw. och. KOLANIAK Mateusz P 3SK

1 lokata
2 lokata
3 lokata
4 lokata

450,41 pkt
380,575 pkt
403,91 pkt
383,83 pkt

1.7. Nie zaliczam kursu I stopnia:
1. Ułan kaw. och. ŁUKASIK Łukasz
2. Ułan kaw. och. OLEKSY Przemysław

8 PU
8 PU

2. Stopnie Kawalerii Ochotniczej:
2.1. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia kaprala kawalerii
ochotniczej dla:




St. szwol. kaw. och. GRZYBOWSKI Piotr 3 PSzwol,
St. strzel. kaw. och. SEIBT Zbigniew
P 3SK,
St. ułan CIESIELSKI Andrzej
15 PU.

2.2. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia starszego ułana
kawalerii ochotniczej dla:




Ułan kaw. och. ŁEBKO Szymon
20 PU,
Ułan kaw. och. SEIBEL Michał
9 PU,
Ułan kaw. och. CYRANKIEWICZ Jarosław 8 PU.

2.2. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia ułana/strzelca kawalerii
ochotniczej dla:



Ułan kaw. och. DZIOB Bartosz 20 PU
Ułan kaw. och. KOLANIAK Mateusz P 3SK

3. Wyróżnienia:
3.1. Pragnę poinformować że prymusem XXIII kursu I stopnia został:


Ułan kaw. och. ŁEBKO Szymon 20 PU

3.2. Pragnę poinformować że prymusem XI kursu II stopnia został:


St. szwol. kaw. och. GRZYBOWSKI Piotr

3 PSzwol

4. Pochwały:
Z tego miejsca chciałbym również podziękować Paniom instruktorkom: Aleksandrze
ADAMCZYK, Joannie SKOWERSKIEJ i Rozalii BACHULI - za doskonalenie Waszych
umiejętności jeździeckich. Pochwała należy się również żołnierzom – instruktorom z 1
Batalionu Szwoleżerów Mazowieckich z 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej im.
Zawiszy Czarnego, którzy prowadzili dla nas zajęcia szkoleniowe w ramach współpracy z
MON. Podziękowania składam też Panu rtm. kaw. och. Dariuszowi WALIGÓRSKIEMU za
udostępnienie Swojego ośrodka jeździeckiego. Na koniec chcę podziękować wszystkim
Panom – uczestnikom zjazdu, za zaangażowanie i budowanie atmosfery CWKO.
5. Wyniki zawodów strzeleckich:
Podaję do wiadomości, że w zorganizowanych zajęciach strzeleckich z broni krótkiej i
długiej dla kursów I i II stopnia w poszczególnych kursach odpowiednie miejsca zajęli:




Kurs I stopnia:
- ułan kaw. och.
- ułan kaw. och.
- ułan kaw. och.

SEIBEL Michał
DZIOB Bartosz
ŁEBKO Szymon

I miejsce,
II miejsce,
III miejsce.

Kurs II stopnia:
- st. szwol. och. GRZYBOWSKI Piotr
I miejsce,
- st. strzel. kaw. och. SEIBT Zbigniew
II miejsce,
- st. ułan kaw. och. SZANTULA IreneuszIII miejsce.

Pragnę również poinformować, że od XXII kursu CWKO, nagrody dla prymusów i
absolwentów CWKO, wręczane będą w czasie uroczystego apelu prowadzonego w trakcie
sierpniowego zjazdu kawalerzystów w Grudziądzu. Będzie to wspaniała okazja do poznania
przedwojennej stolicy kawalerii.

Komendant CWKO
rtm. kaw. och. Piotr SZKACZ

