MANEWRY „KOMAROWSKA POTRZEBA - 2019”
I.
1.
2.
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CELE SZKOLENIOWE:
Zapoznanie z działaniami Grupy Operacyjnej gen. Andersa w dniach 21-23 września 1939 roku.
Doskonalenie dyscypliny, sprawności bojowej i psychofizycznej kawalerzystów;
Sprawdzenie poziomu wyszkolenia plutonów kawalerii ochotniczej;
Stworzenie atmosfery rywalizacji i dążenia do osiągnięcia wysokich wyników szkoleniowych;
Utrwalenie historii, tradycji oraz etosu polskiej kawalerii zarówno pośród uczestników
manewrów jak i ludności lokalnej;

II.
UCZESTNICY:
1. Zgłoszone sekcje kawalerii ochotniczej (sekcje 6 osobowe);
2. Utworzone plutony zadaniowe do realizacji odtworzenia marszu grupy operacyjnej gen. Andersa
z kampanii 1939 roku
III.

CZAS I MIEJSCE:
1. Zgrupowanie pododdziałów kawalerii w dniach 21-25.08.2019 r. w miejscowości WOLICA
ŚNIATYCKA, obozowisko i SD - wzgórze 255 /06735205617115/;
2. Teren gmin: Komarów, Miączyn, Grabowiec, Tyszowce, Rachanie, Komarów, Cześniki, Krynice,
Adamów

IV.
ORGANIZACJA MANEWRÓW:
1. 21.08 – przyjazd uczestników, sprawy organizacyjne, odprawa dowódców plutonów
i grup wspierających.
2. 22.08:
- uroczysty apel otwierający KP 2019
– przedstawienie zakresu realizowanego rajdu historyczno - szkoleniowego
- wymarsz pododdziałów do wskazanych rejonów działań
- bytowanie w terenie w warunkach polowych
3. 23.08:
– realizacja rajdu historyczno -szkoleniowego
- tor szabli, lancy, strzelanie ( z możliwością przeniesienia na 24 lub 25.08.)
4. 24.08 :
– próby do niedzielnych uroczystości oraz inscenizacji,
- udział konny w capstrzyku w Wolicy Śniatyckiej z planowanym podpisaniem aktu erekcyjnego
i wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii
Konnej,
- prelekcja, uroczyste wręczenie odznak ułana komarowskiego,
- biesiada
5. 25.08 – obchody Święta Kawalerii Polskiej – 99 Rocznica bitwy pod Komarowem
V.

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁAŃ:
1. Przed rozpoczęciem działań każdy z uczestników ma być ubezpieczony i zapoznany za podpisem
z warunkami bezpieczeństwa;
2. Plutony i ich sekcje 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 na podstawie zgromadzonych materiałów historycznych;
6. Zwracać szczególną uwagę na kondycję fizyczną uczestników – jeźdźców i koni –
odpowiedzialni dowódcy wszystkich szczebli;
VI.
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VII.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
W celu nadzoru nad prawidłowością prowadzenia działań zostanie powołany zespół kontrolno –
obserwacyjny.
Każdy dowódca plutonu zobowiązany jest posiadać mapę rejonu działań w skali 1:50000 oraz
busolę lub kompas.
Plutony wyruszają po wcześniejszym sprawdzeniu przez zespół kontrolny, lecz nie częściej niż co
10-15 minut;
W przypadku choroby lub kontuzji uczestnika meldować natychmiast przez środki łączności;
Dowódcy plutonów są odpowiedzialni za przygotowanie swoich pododdziałów do samodzielnego
bytowania w warunkach polowych (niezbędne informacje otrzymają pododdziały w wytycznych
i regulaminie KP-2019)
Pozostałe ustalenia będą określone i uszczegółowione w Rozkazie Dowódcy Komarowskiej
Potrzeby.

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 - 2019 :
- Dowódca Komarowskiej Potrzeby – Tomasz Dudek
- Z-ca dowódcy – por. Marek Wachna
- Z-ca dowódcy ds. koordynacji działań z WP – mjr Wojciech Brykner
- Adiutant – Jacek Skoczylas – odpowiedzialny za rajd historyczno - szkoleniowy
- Szef służby żywnościowej, kwaterunkowej i zaopatrzenia– p. por. Jarogniew Kamiński
- Szef kancelarii Sztabu – Marta Czernik
3. Dowódcy plutonów zostaną przedstawieni w czasie odprawy 22.08
Szczegółowy skład plutonów w stadium roboczym zależny od zgłoszeń.

VIII.

NAGRODY I RYWALIZACJA:
1. Rywalizacja będzie prowadzona w kategoriach :
- najlepszy pluton,
- najlepsza sekcja,
- najlepszy dowódca sekcji
2. Zakres oceny będzie dotyczył zarówno jakości i solidności wykonania powierzonych zadań jak
też jakości, jednolitości umundurowania, oporządzenia, oraz wyposażenia zgodnie z punktami
zawartymi w niniejszym dokumencie.
3. Nagrodą jest buńczuk przechodni komarowskich manewrów oraz dyplom dla najlepszego
plutonu.
4. Nagrodą w kategorii najlepszego dowódcy plutonu, będzie dyplom uznania oraz funkcja
dowódcy szwadronu w kolejnym roku rywalizacji.

IX.

WYTYCZNE DLA PODODDZIAŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W MANEWRACH
KOMAROWSKA POTRZEBA 2019 :

Sekcje :
o
o
o
o

6 osobowe
dopuszczalne sekcje łączone z różnych barw
obowiązkowa jednolitość w sekcji za wyjątkiem sekcji łączonych
w sekcji należy wyznaczyć sanitariusza

umundurowanie, troczenie i oporządzenie :
o troczenie, umundurowanie i oporządzenie historyczne II RP – kampania wrześniowa
o dopuszcza się umundurowanie 1920
Wyposażenie dodatkowe sekcji :
o Gruba lina do uwiązów dla koni w terenie
o Torba medyczna,
o Saperka, bagnet,
o Indywidualnie każdy : własny opatrunek osobisty, pałatki, koce, manierki, menażki,
Dowódca sekcji :
o Mapnik z przyborami /linijka, ołówek itp./
o busola
o Telefon komórkowy z nawigacją
o Bron alarmowa /plutonu/
o Lornetka/plutonu/
Plutony :
o Trzy lub czterosekcyjne sekcyjne
o Dowódca plutonu – dowódca pierwszej sekcji wyznaczony odgórnie
o Radiooperator – wyznaczony przez dowódcę plutonu z pierwszej sekcji (przeszkolenie 22-23.08)
o Nosze brezentowe – płachtowe (zwijane),
o Ratownik medyczny z torbą ratunkową – wyznaczony przez dowódcę plutonu.
o Do plutonów zostaną przydzieleni obserwatorzy.
Powyższe struktury oraz wyposażenie będzie punktowane w ramach rywalizacji poszczególnych sekcji
jak też plutonów.
Uwagi :
Zgodnie z planem Manewrów KP-2019 przewiduje się :
o bytowanie pododdziałów przez jedną dobę w terenie,
o noclegi w warunkach polowych, bez wsparcia,
o żywność wg wskazania na odprawie przed wymarszem,
o przeciwnik pieszy, mogący podjąć działania w każdych warunkach i sytuacji - pozoranci z okresu
kampanii wrześniowej 1939 roku

Dowódca Sztabu Komarowskiej Potrzeby
Tomasz Dudek

