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Koledzy !!!        

 

 Kończymy dziś dwudziesty piąty jubileuszowy zjazd szkoleniowy CWKO. Te 25 
kawaleryjskich spotkań to ponad 300-tu wyszkolonych absolwentów z całej Polski, masa 
anegdot i zawiązanych przyjaźni. To setki godzin na końskich grzbietach, tysiące ściętych łóz 
i dziesiątki zebranych pierścieni. To pozytywna rywalizacja między spadkobiercami 
kawaleryjskich tradycji i ich zacięte walki o tytuł prymusa. Szkoła to ludzie, którzy tworzą jej 
atmosferę, budują zwyczaje i oddają się bez reszty chłonięciu kawaleryjskiego rzemiosła. Dla 
każdego z nas CWKO to inna opowieść – odparzone stopy od ciasnych butów, nieodebrane 
połączenia od żony i szefa, urażona duma po upadku na twardą ujeżdżalnię czy dyskretna 
radość po bezbłędnym zwalczeniu toru szabli. Jak by ta opowieść nie brzmiała, ważne, że po 
każdej wyprawie do Centrum, w każdym z nas następuje jakościowa zmiana, a ta powoli 
kształtuje polski ruch kawaleryjski. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili się do 
istnienia i prężnego rozwoju CWKO. Dziękuję za wspólną pracę, szkolenie, wymianę myśli i 
inspirujące rozmowy do późnych godzin nocnych. Życzę nam wszystkim kolejnych 
wspaniałych szkoleń pod wspólnym amarantowo-granatowym proporcem. 
 
         Ku chwale Kawalerii! 
 
Od 2016 r. kiedy w Grudziądzu, z rąk mjr. Zbigniewa Makowieckiego, przedstawiciele 
CWKO otrzymali proporzec w barwach amarantowo – granatowych stoimy na straży pamięci 
tradycji CWK.  XXV kurs CWKO po raz ósmy w historii szkoły, podobnie jak miało to 
miejsce w Grudziądzu, był zadedykowany pamięci bohatera z przeszłości. Został nim mjr 
Kazimierz Halicki (komendant Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w latach 1926 – 
1927), który bacznie przyglądał się Waszym poczynaniom z portretu zawieszonego w Sali 
wykładowej.  
 
W trakcie tygodniowego szkolenia mieliśmy pełną obsadę kursów I, II i III stopnia oraz I 
zjazd III rocznika SPKO. Zajęcia prowadzono tak, aby była możliwość doskonalenia jazdy 
konnej, władania białą bronią, musztry, historii, a nade wszystko postawy i zachowań na 
miarę kawalerzysty.  
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. 
Na nic zda się ta wiedza jeśli nie wdrożycie jej w codziennej służbie przez ciągłe powtarzanie 
i przekazywanie kolegom z oddziałów.   



Mam nadzieję, że trudy i niedogodności jakie mogły się pojawić podczas tego tygodnia, 
szybko pójdą w niepamięć, a wspominać będziecie tylko niepowtarzalną atmosferę i swoich 
surowych szkoleniowców, dzięki którym podnieśliście swoje umiejętności i nabraliście 
kawaleryjskiego fasonu.  
Na koniec gorąco dziękuję 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 I zjazd: 
 

1. Chor. pchor. kaw. och. BROSZ Tomasz  Szwadron „Przysiecz”  
2. Wach. pchor. kaw. och. ARAK Mateusz  8 PU 
3. Wach. pchor. kaw. och. JEZNACH Jakub  23 PU 
4. Plut. pchor. kaw. och. PETTERS Waldemar 3 PU 

 
1.2. KURS III stopnia – zaliczam całość kursu: 
 

1. Plut. pchor. kaw. och. PETTERS Waldemar  3 PU 1 lokata 184.25 pkt 
2. Chor. pchor. kaw. och. BROSZ Tomasz  9 PU  2 lokata 384.50 pkt 

 
1.3. KURS III stopnia - zaliczam II tydzień kursu: 

 
1. Plut. kaw. och. KSIĄŻCZAK Piotr  3 PSzwol 
2. Kpr. kaw. och. GRZYBOWSKI Piotr  3 PSzwol 

 
1.4. KURS III stopnia - zaliczam I tydzień kursu: 

 
1. Chor. kaw. och. SEIBT Zbigniew   P3SK 

 
1.5. KURS II stopnia - zaliczam II tydzień i całość kursu: 
 

1. St. szwol. kaw. och. DOMAŃSKI Stefan 3 PSzwol    2 lokata     432,65 pkt  
2. St. ułan kaw. och. ŁĄCZKOWSKI Wojciech  15 PU     3 lokata     418,50 pkt  
3. St. ułan kaw. och. BEDNAREK Kamil         23 PU    1 lokata     434,40 pkt 

 
1.6. KURS II stopnia - zaliczam I tydzień kursu: 
 

1. St. ułan kaw. och. LAR Zbigniew  3 PU 
2. St. ułan kaw. och. Tomasz KONOPKA 3 PU 
3. St. ułan kaw. och. LIBUSZOWSKI Kacper 8 PU 
4. Ułan kaw. och. GRYGORJEW Aleks 8 PU 
5. St. ułan kaw. och. WOJTOŃ Szymon 23 PU 

 
1.7. Kurs I Stopnia - zaliczam:  
 

1. Szwol. kaw. och.  Bartłomiej STANISZEWSKI 1 lokata 467,125 pkt 
2. Szwol. kaw. och.  Rafał MITURA   2 lokata 460,75 pkt 
3. Strzelec kaw. och.  Mateusz SZELOWSKI  3 lokata 435,125 pkt 



4. Szwol. kaw. och.  Victor SMITH   4 lokata 456,875 pkt 
5. Ułan kaw. och.  Konrad WALA   5 lokata 453,357 pkt 
6. Ułan kaw. och.  Mateusz BIAŁAS   6 lokata 451,00 pkt 
7. Ułan kaw. och.  Karol LAR    7 lokata 443,125 pkt 
8. Ułan kaw. och.  Aleksander KHAN   8 lokata 426,50 pkt 
9. Szwol. kaw. och.  Adam KALINOWSKI  9 lokata 426,875 pkt 
10. Ułan     Andrzej WIŚNIEWSKI  10 lokata 423,75 pkt 
11. Strzelec kaw. och.  Michał DUDEK   11 lokata 415,50 pkt 
12. Ułan kaw. och.  Marcin WYSZYŃSKI  12 lokata 401,375 pkt 
13. Ułan kaw. och.  Łukasz MACHNICKI  13 lokata 365,375 pkt 

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

 Plut. pchor. kaw. och. PETTERS Waldemar  3 PU 
 
2.2. Podaję do wiadomości, że będę wnioskował o przyznanie stopnia kaprala kawalerii 
ochotniczej dla: 

 St. szwol. kaw. och. DOMAŃSKI Stefan 3 PSzwol       
 St. ułan kaw. och. ŁĄCZKOWSKI Wojciech  15 PU       
 St. strz. kaw. och. BEDNAREK Kamil         23 PU     

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

 
 Szwol. kaw. och.  Bartłomiej STANISZEWSKI 3 PSzwol  
 Szwol. kaw. och.  Rafał MITURA   1 PSzwol   
 Strzelec kaw. och.  Mateusz SZELOWSKI  P 3SK   
 Szwol. kaw. och.  Victor SMITH   3 PSzwol   
 Ułan kaw. och.  Konrad WALA   15 PU    
 Ułan kaw. och.  Mateusz BIAŁAS   15 PU    
 Ułan kaw. och.  Karol LAR    3 PU   
 Ułan kaw. och.  Aleksander KHAN   1 PU 

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

 Szwol. kaw. och.  Adam KALINOWSKI  1 PSzwol 
 Ułan     Andrzej WIŚNIEWSKI  15 PU 
 Strzelec kaw. och.  Michał DUDEK   P 3SK 
 Ułan kaw. och.  Marcin WYSZYŃSKI  1 PU 
 Ułan kaw. och.  Łukasz MACHNICKI  15 PU 

 



 
 
3. Wyróżnienia: 
 
3.1.  Pragnę poinformować że prymusem V kursu III stopnia został: 

 Plut. kaw. och. PETTERS Waldemar 3 PU     
 

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

 St. ułan kaw. och. BEDNAREK Kamil    23 PU   
 

3.3.  Pragnę poinformować że prymusem XXV kursu I stopnia został: 

 Szwol. kaw. och. Bartłomiej STANISZEWSKI 3 PSzwol 
 

 
4. Pochwały: 
 

Z tego miejsca chciałbym również podziękować: 
 
- Paniom: Barbarze ZYGMUNT, Aleksandrze ADAMCZYK, Joannie SKOWERSKIEJ i 
Alinie KRAVCZENKO - za doskonalenie umiejętności jeździeckich kursantów.  
 
- Żołnierzom instruktorom z Batalionu Dowodzenia 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 
którzy prowadzili dla zajęcia z tematyki proobronnej w ramach współpracy z MON.  
 
- Panu rtm. kaw. och. Dariuszowi WALIGÓRSKIEMU za udostępnienie Swojego ośrodka 
jeździeckiego, 

- Kadrze kursu: rtm. kaw. och. Robert WORONOWICZOWI, rtm. kaw. och. Franciszkowi 

Pawłowi ŻMUDZKIEMU, rtm. kaw. och. Dariusz WALIGÓRSKIEMU, kaw. och. Jackowi 

IŻYKOWSKIEMU, ppor. kaw. och. Pawłowi URBANOWI, ppor. kaw. och. Arkadiuszowi 

ŁANKOWSKIEMU, ppor. kaw. och. Jakubowi STELMACHOWI, ŻOŁNIERZOM 

WOJSKA POLSKIEGO, Podchorążym z SPKO,  

 

- p. Rochowi IWASZKIEWICZOWI za przyjęcie zaproszenia do udziału w zjeździe jako 

wykładowca i zapoznania kursantów z tematyką umundurowania i wyposażenia kawalerii. 

 
Szczególnie dziękuję i udzielam pochwały p. wachm. kaw. och. Jakubowi JEZNACHOWI za 
koordynację pracy XXV zjazdu.  

Na koniec chcę podziękować wszystkim Panom – uczestnikom zjazdu, za 
zaangażowanie i budowanie atmosfery CWKO. 



 
 
 
Pragnę również poinformować, że od XXVII 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. 

 
 
Baczność !!! rozkaz podpisał: 
 

 
Komendant CWKO 

rtm. kaw. och. Piotr SZAKACZ 


