
 

 

 

 

 

 

 

            MANEWRY „KOMAROWSKA POTRZEBA - 2017” 

I.  CELE SZKOLENIOWE: 
1. doskonalenie dyscypliny, sprawności bojowej i psychofizycznej kawalerzystów; 
2. sprawdzenie poziomu wyszkolenia plutonów kawalerii oraz wspierających organizacji 

paramilitarnych; 
3. stworzenie atmosfery rywalizacji i dążenia do osiągnięcia wysokich wyników szkoleniowych; 
4. utrwalenie historii, tradycji oraz etosu polskiej kawalerii zarówno pośród uczestników 

manewrów jak i ludności lokalnej; 
5. wypracowanie z wyznaczonymi jednostkami Wojska Polskiego sposobu wykorzystania konia 

dla potrzeb taktycznych; 
6. przeprowadzenie ćwiczeń we współdziałaniu z wyznaczonymi jednostkami Wojska Polskiego.   

II.  UCZESTNICY: 
1. cztery  plutony kawaleryjskie (sekcje 6-9 osób); 
2. grupa dalekiego rozpoznania 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego ; 
3. kompania 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej; 
4. pluton szturmowo desantowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;  
5. pluton piechoty „STRZELEC”; 
6. grupa pozoracji „GARWOLIN”/OPFOR/; 
7. sekcja łączności „OTK LUBLIN”; 
8. grupa zabezpieczenia działań. 

III.  CZAS I MIEJSCE: 
1. Zgrupowanie pododdziałów kawalerii w dniach 23-27.08.2017 r. w miejscowości WOLICA 

ŚNIATYCKA, obozowisko i SD - wzgórze 255 /06735205617115/; 
2. teren gmin: Miączyn, Grabowiec, Tyszowce, Rachanie, Komarów, Cześniki. 

IV.  ORGANIZACJA MANEWRÓW: 
1. 23.08.2017 r. – przyjazd uczestników, sprawy organizacyjne, odprawa dowódców plutonów i 

grup wspierających, zbiórka wszystkich uczestników na placu apelowym; 
2. 24.08.2017 r. – przeszkolenie wszystkich uczestników z realizacji zadań.  

- wymarsz plutonów i grup do wskazanych rejonów działań (wykonanie marszu 
ubezpieczonego, działanie na punktach nauczania, dotarcie do wskazanego rejonu, organizacja 
bazy przejściowej dla całego zgrupowania, zorganizowanie przetrwania w różnych warunkach 
terenowych i atmosferycznych, ubezpieczenie miejsca zatrzymania, utrzymywanie łączności 
radiowej);25.08.2017 r. – prowadzenie działań zgodnie z wydanymi rozkazami 
(współdziałanie z wyznaczonymi pododdziałami WP w ramach punktów nauczania  
z 24.08.2017, ); powrót do obozu głównego zakwaterowania na wzgórzu 255. 

3. 26.08.2017 r. – udział w zawodach, szkolenie zapoznawcze ze współczesnych rodzajów broni 
strzeleckiej oraz przyrządów obserwacyjnych, szkolenie medyczne) , podsumowanie realizacji 
zadań. Przygotowanie do obchodów Święta Kawalerii i inscenizacji bitwy pod Komarowem. 
Udział w Capstrzyku oraz w Mszy Świętej w intencji poległych kawalerzystów; 

4. 27.08.2017 r. – obchody Święta Kawalerii – inscenizacja, pożegnanie i wyjazd uczestników. 
 
 



 
 
 

V. ZASADY PROWADZENIA DZIAŁA Ń: 
1. Przed rozpoczęciem działań każdy z uczestników ma być ubezpieczony i zapoznany za 

podpisem z warunkami bezpieczeństwa; 
2. Plutony działają i są oceniane zespołowo; 
3. Podczas prowadzenia działań należy bezwzględnie przestrzegać warunków bezpieczeństwa, 

regulaminów, norm współżycia i zasad koleżeństwa; 
4. Każda grupa działa w ściśle wskazanym rejonie – samowolna zmiana miejsca kategorycznie 

zabroniona; 
5. Sytuacja taktyczna będzie podawana i uszczegóławiana na bieżąco przed wykonaniem 

każdego kolejnego działania; 
6. Zwracać szczególną uwagę na kondycję fizyczną uczestników – jeźdźców i koni – 

odpowiedzialni dowódcy wszystkich szczebli; 
VI.  SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

1. W celu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia działań zostanie powołany zespół kontrolno 
– obserwacyjny. 

2. Każdy dowódca plutonu zobowiązany jest posiadać mapę rejonu działań w skali 1:50000 oraz 
busolę lub kompas. 

3. Plutony wyruszają po wcześniejszym sprawdzeniu przez zespół kontrolny, lecz nie częściej 
niż co 10-15 minut; 

4. W przypadku choroby lub kontuzji uczestnika meldować natychmiast przez środki łączności; 
5. Dowódcy plutonów są odpowiedzialni za przygotowanie swoich pododdziałów do 

samodzielnego bytowania w warunkach polowych ( niezbędne informacje otrzymają 
pododdziały w wytycznych  i regulaminie KP-2017) 

6. Pozostałe ustalenia będą określone i uszczegółowione w Rozkazie Dowódcy Komarowskiej 
Potrzeby. 

VII.  SZTAB KOMAROWSKIEJ POTRZEBY : 
1. Sztab Komarowskiej Potrzeby jest corocznie powoływany dla potrzeb przeprowadzenia 

Manewrów Kawalerii, a składa się z osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie.  
2.  Skład Sztabu Komarowska Potrzeba - 2017 : 

- Dowódca Komarowskiej Potrzeby – Tomasz Dudek 
- Z-ca dowódcy ds. bojowych KO– por. Marek Wachna 
- Z-ca dowódcy ds. koordynacji działań z WP – mjr Wojciech Brykner 
- Adiutant – Jacek Skoczylas 
- Szef służby prasowej – Konrad Głuchowski, Mateusz Szczepaniak 
- Szef łączności i ochrony obozowiska- Andrzej Mazurek 
- Szef służby żywnościowej – Aleksandra Kamińska  
- Szef służby kwaterunkowej i zaopatrzenia– wchm.. Jarogniew Kamiński 
- Szef kancelarii Sztabu – Mateusz Szczepaniak 
- koordynator ds. OT – rtm.Wojciech Brykner. 
 

 3. Dowódcy plutonów : 
• Pluton 1 – ……………………………………………. 
• Pluton 2 – ……………………………………………. 
• Pluton 3 – ……………………………………………. 
• Pluton 4- ……………………………………………… 

Szczegółowy skład plutonów w stadium roboczym zależnym od zgłoszeń. 
 

VIII.  NAGRODY:  
1. Nagrodą jest buńczuk przechodni komarowskich manewrów. 

 
  


