KOMUNIKAT NR 2
100 ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM – ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ
KOMAROWSKA POTRZEBA 2020 : 28- 30 SIERPNIA 2020 R.
Pamiętając, że Święto Kawalerii Polskiej dotyczy wszystkich barw pułków kawalerii II RP, nie tylko tych
biorących udział w bitwie pod Komarowem, wierzymy że wspólnie spotkamy się na Komarowskiej
Potrzebie 2020. W związku z powyższym przedstawiamy zarys programu, który zostanie uszczegółowiony
w ramach tworzonego sztabu organizacyjnego oraz bieżące informacje.

1. ŚWIĘTO KAWALERII POLSKIEJ :
W trakcie 100. Rocznicy bitwy pod Komarowem odbędzie się centralne Święto Kawalerii Polskiej
organizowane przez Dowództwo Garnizonu Warszawa na podstawie złożonego przez
Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” wniosku do Ministra Obrony Narodowej.

2. WYZNACZENI KOORDYNATORZY :


Komendant Komarowskiej Potrzeby – Tomasz Dudek



Z-ca komendanta – por. Marek Wachna - (Szef służby żywnościowej, kwaterunkowej
i zaopatrzenia)



Adiutant – Jacek Skoczylas



koordynator ds. ćwiczeń HUZAR – ppłk Wojciech Brykner



koordynator ds. imprezy masowej – mł.chor. Jarogniew Kamiński



kierownik placu inscenizacji– Jarosław Antoszewski



Szef kancelarii – Marta Czernik



koordynator grupy cywilnej do inscenizacji – Karolina Strzelecka



koordynator grup piechoty – Piotr Krukowski.



koordynator strony bolszewickiej do inscenizacji – Henryk Szewczak



koordynator do spraw zgłoszeń – Mirosław Rejdych : zgloszenia.kp20@wp.pl

Koordynatorzy w ramach zawartej współpracy ze środowiskami KO będą tworzyli zespoły
odpowiedzialne za prawidłowy przebieg całości przedsięwzięcia.

3. SPRAWY ORGANIZACYJNE :
Uczestnictwo :
Deklaracje udziału należy składać wg poniższych wytycznych. Dokumenty do pobrania znajdują
się na stronie www.bitwapodkomarowem.pl w zakładce KOMAROWSKA POTRZEBA oraz na
profilu FB. Zgłoszenia należy przesłać dwuetapowo :
- I etap – na pocztę elektroniczną należy wysłać skład osobowy konny (lista) do dnia
30.06.2020 r. ba adres : zgloszenia.kp20@wp.pl
- II etap – wypełnione i podpisane zgłoszenia przekazać do Sztabu bezpośrednio po
przybyciu w Rejestracji Uczestników lub podpisane przesłać pocztą.

4. OGÓLNY PROGRAM :
Ogólny program jest zawarty w załączniku do niniejszego komunikatu. Program zostanie
uszczegółowiony przez Sztab Organizacyjny do 30 lipca 2020 roku.
.

5. UWAGI :


program może ulec zmianom w zależności od dodatkowo wprowadzonych elementów
przez Sztab Organizacyjny,



w ramach 100.Rocznicy bitwy pod Komarowem planowane są Mistrzostwa Pucharu
Militari 2020,

PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANOM ZE WZGLĘDU NA OBECNĄ SYTUACJĘ
ZWIĄZANĄ Z EPIDEMIĄ COVID-19.

-

Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”
Tomasz Dudek

PROGRAM :
Program zostanie uszczegółowiony przez Sztab Organizacyjny do 30 lipca 2020 roku.


26.08 (środa) :
- przyjazd i rejestracja oddziałów kawalerii ochotniczej



27.08 (czwartek) :
- uroczysty apel otwierający 100. Rocznicę bitwy pod Komarowem,
- odprawa dowódców oddziałów oraz podporządkowanie - organizacja plutonów i
szwadronów,
- rozpoczęcie szkoleń i trening musztry dla wszystkich poddziałów.



28.08 (piątek) :
- I. próby do uroczystości 100. Rocznicy bitwy pod Komarowem oraz Święta Kawalerii
Polskiej,
- próby do inscenizacji.



29.08. (sobota )
- II. próby do uroczystości 100. Rocznicy bitwy pod Komarowem oraz Święta Kawalerii
Polskiej i capstrzyku,
- próby do inscenizacji,
- uroczysty capstrzyk,
- koncert patriotyczny,
- Święto 9 Pułku Ułanów Małopolskich :
- prelekcja,
- wręczenie odznak pamiątkowych,
- biesiada.



30.08 (niedziela) :
- uroczystości patriotyczno – religijne,
- Święto Kawalerii Polskiej,
- pokazy musztry konnej, władania białą bronią,
- inscenizacja epizodów bitwy pod Komarowem,
- pokazy Wojska Polskiego,
- piknik wojskowo – kawaleryjski.

