
 

 

Zebranie Zarządu: 10 czerwca 2019r.  

  Zebranie odbyło się w Krakowie, ul. Krowoderska 5/2a. Zebranie rozpoczął 
Prezes Federacji FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec, który zaproponował następujący 
program obrad: 

1. Sprawozdanie z rozliczenia projektów  
2. Aktualna sytuacja finansowa  
3. Popisy i działania w stosunku do poszczególnych oddziałów  
4. Powołanie Kapituły  
5. Polityka informacyjna  
6. Szkolenia CWKO  
7. Omówienie zawodów militari i pucharowych  
8. Wrześniowy szlak – „Bitwa o honor” 
9. Święto 25BKP/Święto 15GBZ 
10. Defilada 15 sierpnia  
11. Promocja Grudziądz  
12. Wyjazd do Londynu  
13. Kobiety w FKO 
14. Zmiany w regulaminie mundurowym  
15. Pluton reprezentacyjny 
16. Grupa sportowa Gotha 
 
  

 Ad. 1  
 JZ. Obecna sytuacja jest na razie poprawna, jednak nadal czekamy na końcowe 

decyzje z MON, gdyż były zakwestionowane rozliczenia za 2016 i 2017 rok. Na 
dzisiaj zatwierdzone jest sprawozdanie za 2017 i 2018 rok oraz cofnięte nakazy 
zwrotu kwot dotacji.  

 JU. Rozliczenie z MON są trudne i specyficzne, księgowość za 2016 była prowadzona 
fatalnie, brak kont księgowych, itp.  

 Ad. 2  
 JU. Stan konta jest na plusie, jest tylko jeszcze jedna rata do zapłaty za materiały 

reklamowe i promocje. 
 JU. Trzy stowarzyszenia zalegają ze składkami za 2018 rok: 2 PSzwol, 1 PU – W-wa i  

2 PSK, pójdzie do nich pismo ponaglające. 
 JU. Były złożone dwa projekty do MON, oba przepadły. Jeden projekt z 

„Niepodległej” został zatwierdzony na organizację MPM. 
 JZ. Ma napisać pismo do oddziałów, które zalegają ze składkami. 

 
 Ad. 3 
 FPZ. Przedstawiał informacje na temat, które oddziały są na bieżąco z popisem, które 

zrobią go w najbliższym czasie oraz te, co do których nie ma żadnych informacji, 
należą do nich: 1 PSzwol i 2 PSzwol. 

 JZ. Każdy oddział powinien do końca 2019 roku zaliczyć popis, inaczej będą 
wyciągnięte konsekwencje odnośnie wykluczenia z FKO RP, stosowne pismo ma 
wysłać Komendant CWKO, członek Zarządu, rtm. kaw. och. Piotr Szakacz. 



 

 

 

Uchwała Nr 02/06/2019 
z dnia: 10 czerwca 2019r. 

związku stowarzyszeń pod nazwą 
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP” 

w sprawie udziału stowarzyszeń w oficjalnych  
wystąpieniach organizowanych przez FKO RP. 

 
 

Na wniosek rtm. kaw. och. Dariusza WALIGÓRSKIEGO, Zarząd FKO RP uchwalił co 
następuje:  
 

Par.1  
 

Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej RP podjął uchwałę o proporcjonalnym udziale 
poszczególnych oddziałów w oficjalnych wystąpieniach FKO RP w zależności od liczby 
sekcji z zaliczonym popisem. 
 

Par. 2 
 
Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia. 
 
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim w dniu: 10 czerwca 2019 
roku. 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 8 ( osiem )   
„za” wyborem oddano 8 ( osiem )   
„przeciw”  oddano 0 ( zero )   
„ wstrzymało się” 0 ( zero ) 
  
Uchwała została podjęta. 
 
 

 Ad. 4 
 Wolą zrzeszenia Koła Barw Pułkowych w Londynie było powołanie Kapituły w kraju. 

Została powołana Fundacja, a kanclerzem kapituły została gen. dyw. Jarosław 
Gromadziński. W najbliższym czasie będzie zebranie Kapituły w Warszawie i 
ustalenie jej dalszych działań. 
 

 Ad. 5 
 JJ. Należy skupić ludzi, którzy mają „lekkie” pióro, aby dostarczali materiały.  
 JZ. Należy rozbudować Fanpejg, aby on był dynamiczny i informował na bieżąco co 

się dzieje w środowisku. 



 

 

 

 Ad. 6 
 PS. Szkolenie wakacyjne mogło by być na początku lipca br. ale jest problem z kadrą 

lub u Umiastowie ale dopiero w końcu sierpnia. 
 JZ. Wysłać zapytanie czy jest zainteresowanie szkoleniem na początku lipca br. w 

Wierzawicach – P. Szakacz, J. Znamiec, F. Żmudzki, D. Waligórski. 

 

 Ad. 7 
 JZ. Do tej pory odbyły się dwa zawody kwalifikacyjne: Umiastów i Toporzysko. 

Puchar lekko „kulej”, nie jest jeszcze zbytnio rozpropagowany, pytanie: dlaczego 
oddziały nie wysyłają zawodników ??? 

 DW. Są słabe oddziały, ludzie nie posiadają odpowiednich umiejętności, oddziały nie 
pomagają swoim członkom. Propozycja, aby każdy oddział wystawił tylu zawodników 
ile ma sekcji po popisie.  

 JJ. Największy problem to jest nie dostępność do koni, brak własnych. 
 ZKG. Terminy zawodów pokrywały się z imprezami oddziałów. 
 RM. Brak chęci udziału w zawodach, mimo, że mają odpowiednie umiejętności. 
 JZ. MPM odbędą się w tym roku w Strzegomiu, mamy zapewnioną logistykę z 

25BKPow. a poszczególne jednostki WP noszące tradycje kawaleryjskie powinny 
ufundować nagrody w poszczególnych konkursach. Należy dać dobrą obsługę 
sędziowską zarówno z Kolegium Sędziów jak i CWKO. Sędziom głównym powinien 
być rtm. kaw. och. P. Szakacz, por. kaw. och. T. Kowalski oraz B. Zygmunt i 
Małgorzata Kram. Dyrektorem zawodów jest chor. kaw. och. Mariusz Godek, ale pod 
warunkiem, że nie będzie miał konia w dyspozycji do startu, w rezerwie jest rtm. kaw. 
och. Jan Urban. 

 PS. Czy 2PSK organizuje zawody, gdyż do tej pory nie zgłosili zawodów. 
 JZ. Ich oddział praktycznie przestał istnieć od kiedy dowódca ppor. kaw. och. Kamil 

Ciesielczuk wyprowadził się z Hrubieszowa.  

 

 Ad. 8 
 JZ. OKO w barwach 8PU, chce zorganizować własny „Mini rajd szlakiem z 1939r.” 
 DW. „Bitwa o honor” miała być główną imprezę dla oddziałów kawaleryjskich i 

oddziałów WP, które mają tradycje kawaleryjskie. Przedstawił plan uroczystości i 
imprez towarzyszących.  

 

 Ad. 9 
 JZ. Mamy dług honorowy i zobowiązanie jako 8PU i 13PU do rewizyty w tej 

brygadzie. Obecnie 25BKP ma się połączyć z 6BK,  



 

 

 DW. Powinni wystąpić tylko Ci kawalerzyści, którzy mają zaliczony popis, w 
głosowaniu było za 1, przeciw 4, wstrzymujący się 3. 

 DW. W Giżycku na święcie brygady powinny być konie, ale obecny dowódca nie 
bardzo „czuje”, konie mógłby zabezpieczyć P. Szakacz. 

 

 Ad. 10 
 PS. Defilada odbędzie się w Katowicach, ze względu na 100-lecie przyłączenie Śląska 

do macierzy. Ma być ona na 88 koni. 
 DW. Nie zapraszamy oddziałów z poza federacji, a pozostałe zgodnie z przyjętą 

uchwałą. 
 

 

 Ad. 11 
 PS. Poszedł mail do poprzedniego rocznika, nie ma od nich odpowiedzi. Uroczystość 

powinna być jak poprzednia o awanse pierwszego rocznika SPKO w jednostce WP w 
Grudziądzu.   

 

 Ad. 12 
 JZ.  Wyjazd ma być zorganizowany przy współudziale Kapituły i gen. 

Gromadzińskiego. 

 

 Ad. 13 
 DW. Nie mam dzisiaj konkretnych informacji. 
 JZ. Musimy podjąć jakąś decyzję i określić ich zasady funkcjonowania, należy 

wypracować jakąś nowoczesną formułę udziału kobiet w szyku.  
 DW. Powinniśmy poprosić kogoś, kto będzie moderował spotkanie z 

przedstawicielkami kobiet, najlepiej byłoby powołać osobny pion w ramach Federacji. 
 PS. W Federacji nie ma miejsca dla kobiet. Powinny stworzyć swoją organizację. 
 JZ. Należy jednak walczyk o kobiety, gdyż nigdy się tego problemu nie pozbędziemy.  

 

 Ad. 14 
 PS. Ma przygotować zmiany w zapisie odnośnie ubioru sportowego. 

 

 

 



 

 

 Ad. 15 
 JZ. St. wach. kaw. och. M. Dąbrówka miał przygotować pluton reprezentacyjny, 

jednak idzie dość opornie. Trzeba to zrobić jeszcze raz. 

 

 Ad. 16 
 JZ. Trzeba wystawić 4 osobową ekipę na zawodu na Gotha 

 

Na tym zakończono zebranie Zarządu. 

 

 

Obecni:  

rtm. kaw. och. Jan Znamiec  JZ 
 
rtm. kaw. och. Piotr Szakacz  PS 
 
rtm. kaw. och. Dariusz Waligórski DW 
 
rtm. kaw. och. Jan Urban  JU 
 
rtm. kaw. och. Robert Mazur  RM 
 
rtm. kaw. och. Zbigniew Kamczyk-Godowski ZKG 
 
por. kaw. och. Franciszek Żmudzki FPZ 
 
wach. kwa. och. Jakub Jeznach JJ 
 
              
 
         Kraków: 10 czerwca 2019r.  


