
 

 

Zebranie Zarządu: 12 sierpnia 2019r.  

  Zebranie odbyło się w Umiastowie, ul. Umiastowska 72c. Na początku 
zebrania Prezes Federacji FKO RP rtm. kaw. och. Jan Znamiec zaproponował następujący 
program obrad: 

1. Organizacja MPM  
2. Święto 18 DZmech. 
3. Wrześniowy szlak i „Bitwa o honor”  
4.  Awanse oficerskie – zmiany w system stopni  
5.  Awanse na por. kaw. och. 
6. Plan pracy FKO RP na 2020r. 
 
  

 Ad. 1  
 JZ. Zmiana terminu MPM ze względu na chorobę koni. 
 Nowe miejsca, to: Facimiech, Walewice 15-10, koszt 5 tyś., Toporzysko 20-10, a biała 

broń – Puchar FKO RP w Woli Gułowskiej 06-10. 
 JU. Większe koszty w Walewicach – 5 tyś. + gospodarz toru 2 tyś. + nocleg 200zł ze 

śniadaniem dla 2 osób + karetka 90,- zł/godzinę. 
 DW. Należy zwrócić uwagę na trudność przeszkód krosów, brak frekwencji oraz 

obsadę sędziowską w Walewicach. 
 DW. Toporzysko wyjdzie taniej, ale wizerunkowo nie bardzo pasuje. Brak krosu, 

trzeba go wybudować od nowa. 
 PS. Mamy środki, nie dużo zawodników, przetestujmy nowe miejsce. 
 Zarząd podjął jednak decyzję o organizacji MPM w Toporzysku w dniach: 19/20 

października 2019r. 

 Ad. 2  
 JZ. Na święto powinny wyjechać poczty sztandarowe na koniach reprezentujące 

poszczególne oddziały FKO RP, podczas całej uroczystości występujemy w 
mundurach garnizonowych.   

 Odpowiedzialni PU i FPŻ. 
 

 Ad. 3 
 JU. Szczegóły będą ustalone po 15 sierpnia br. jak będzie zamknięty program. 
 DW. W dniu 01 października br. jest w Lublinie święto nadania dla 19 BZmech im. 

gen. Franciszka Kleberga, można by zrobić asystę kawaleryjską, jeżeli będzie taka 
potrzeba. 

 

 Ad. 4 – Zmienić zapis awansu na por. z ppor. !!! 
 DW. Nie można w żadne działania angażować podkomendnych z oddziału bez zgody 

dowódcy tego oddziału. Nie można wchodzić w pracę danego oddziału, gdyż to są 
niezależne stowarzyszenia. Dotyczy to również awansów na poszczególne stopnie.  



 

 

 FPŻ. Przyjąć inne oddziały z zachowaniem ich stopni i zachęcić do uzupełnieniu 
umiejętności na poszczególnych kursach do posiadanych stopni. 

 JU. Niektórzy dowódcy obawiają się wysłania na szkolenia podkomendnych, aby ich 
umiejętności po szkoleniu nie były wyższe od ich.  

 JU. Po ukończeniu danego kursu, jego absolwent powinien mieć konkretne 
umiejętności, a po podchorążówce nie koniecznie zdolności przywódcze.  

 JZ. Oficer w FKO RP jest oficerem Federacji, a nie oficerem oddziału, jest 
konieczność stworzenia korpusu oficerskiego w federacji.    

 JZ. Każdy członek Zarządu, jeżeli tak uważa, powinien przygotować na piśmie 
zmiany w systemie stopni z ich uzasadnieniem.  
 
 

 Ad. 5 

Uchwała Nr 01/08/2019 
z dnia: 12 sierpnia 2019r. 

związku stowarzyszeń pod nazwą 
„Federacja Kawalerii Ochotniczej RP” 

w sprawie awansu na stopień por. kaw. och. 
 
 
 

Na wniosek rtm. kaw. och. Piotra SZAKACZA, Zarząd FKO RP uchwalił co następuje:  
 

Par.1  
 

Zarząd Federacji Kawalerii Ochotniczej RP, zgodnie z par. 2.7 „Regulaminu stopni”  podjął 
uchwałę o awansowaniu na stopień por. kaw. och. Marcina HUBERTA i Jacka 
IŻYKOWSKIEGO ze starszeństwem od 24 sierpnia 2019 roku. 
 

Par. 2 
 
Uchwała wchodzi z dniem jej podjęcia. 
 
 
Uchwałę poddano pod głosowanie w głosowaniu bezpośrednim, dnia: 12 sierpnia 2019 roku. 
 
Głosów biorących udział w głosowaniu: 6 ( sześć )   
„za” wyborem oddano 4 ( cztery )   
„przeciw”  oddano 1 ( jeden )   
„ wstrzymało się” 1 ( jeden ) 
  
Uchwała została podjęta. 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Ad. 6 

Wstępny plan pracy F.K.O. R.P. na rok 2020 

1. Bal Kawaleryjski – 15 luty 2020 – 8PU 
2. Konferencja Militari – 29 lutego 2020 – Kolegium Sędziów 
3. Walne Zebranie Delegatów F.K.O. R.P. – 4 kwietnia 2020 – Zarząd FKO RP 
4. 80 Lecie Katyń 1940 – każdy oddział 

a. Publikacje biogramów oficerów poszczególnych pułków zamordowanych w roku 
1940 na stronach www. Oddziałów i FKO R.P. i jednostek wojskowych 
dziedziczących tradycję  

b. Utworzenie „dębowych alei pamięci” w miejscowościach związanych 
współcześnie z danym pułkiem  

c. Organizacja wyjazdu do Katynia, Starobielska lub Kozielska 
d. Udział w marszu (marszach) katyńskim z intencjami poszczególnych oficerów  
e. Organizowane przez poszczególne oddziały inne przedsięwzięcia upamiętniające 

oficerów pułku zamordowanych roku 1940.  
5. Cykl „Rok 1920 – 100 Lecie” – każdy oddział 

 

a. Organizowane przez poszczególne oddziały wydarzenia upamiętniające walki 
jednostek, których barwy noszą w walkach roku 1920  

b. Opracowania historyczne dotyczące walk pułku w roku 1920, które zostaną następnie 
opublikowane na stronach F.K.O. R.P.  

c. Święto Kawalerii pod Komarowem  

 

6. Szkolenia kawaleryjskiej organizowane przez CWKO – kadra CWKO 
7. Zawody sportowe: 

 

a. Zawody kwalifikacyjne Militari 
b. Puchar Federacji Kawalerii Ochotniczej R.P.  
c. Finał Mistrzostw Polski Militari i Pucharu Kawalerii Ochotniczej (19-20 września 

2020) 
8. Gala Wieniawy 5-6 grudnia 2020  

 

 DW. Uruchomić szkolenia wakacyjne zaraz na początku września br.  
 PS. Powinno być nowe otwarcie w federacji i stworzyć kawalerię XXI wieku.  

 

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. Franciszek Żmudzki FPZ 
 
wach. kwa. och. Jakub Jeznach JJ 
 
 
              
 
          Kraków: 12 czerwca 2019r.  


