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POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Obchody 100. rocznicy bitwy pod Komarowem (zwane dalej Imprezą) mają na celu uczczenie pamięci
polskich kawalerzystów i artylerzystów konnych z okresu walk o ustalenie kształtu granic państwa
Polskiego w latach 1919 – 1939.
Impreza odbywa się w poszanowaniu tradycji oręża polskiego i wartości patriotycznych.
Impreza ma charakter apolityczny, nie nawiązuje w żaden sposób do jakiejkolwiek ideologii, czy też
programu politycznego, nie propaguje ideologii powszechnie uznanych za zbrodnicze i zakazanych
przepisami prawa zarówno polskiego, jak i międzynarodowego.
Prezentacja umundurowania, sylwetek żołnierzy, barw i symboli oddziałów bolszewickich dokonywana
jest wyłącznie na potrzeby widowiska i filmu historycznego i ma charakter edukacyjny. Działania te
nie stanowią w żaden sposób nawoływania i propagowania ideologii powszechnie uznanych za
zbrodnicze.
Głównym organizatorem 100.Rocznicy Bitwy pod Komarowem - Święta Kawalerii Polskiej –
Komarowska Potrzeba 2020 jest Stowarzyszenie „Bitwa Pod Komarowem”, zwane dalej
Organizatorem.
Główny Organizator ze względu na charakter wydarzenia ustanowił współorganizatorów i partnerów ze
środowisk kawalerii ochotniczej oraz innych organizacji i instytucji, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem będą wspierali wydarzenie.
Organizator w celu sprawnego przeprowadzenia Imprezy powołał Sztab Organizacyjny, w ramach,
którego poszczególne funkcje będą pełnili ochotnicy ze środowiska kawalerii ochotniczej. Skład
osobowy w pełnym wymiarze zostanie zorganizowany i podany do wiadomości do 30.05.2020 r.
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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
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Impreza odbywa się w dniach 26 – 30 sierpnia 2020 r. na obszarach gmin Komarów, Rachanie,
Miączyn, Sitno i Łabunie, Krynice, Grabowiec, Tyszowce w tym na obszarze działania 1 Dywizji Jazdy
w sierpniu 1920 r,
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :
Imprezie – należy przez to rozumieć całokształt wydarzeń odbywających się w dniach od 26 – 30
sierpnia 2020 r w ramach obchodów 100. Rocznicy bitwy pod Komarowem i Święta Kawalerii
Polskiej, w tym szkoleń, prób, ćwiczeń HUZAR, Capstrzyku, Uroczystości Głównej, pokazów
i Inscenizacji.
Osobach oficjalnych – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w punkcie 1.6. oraz
wszelkie osoby działające z ich upoważnienia.
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Impreza ma charakter wyłącznie polowy, przez co rozumie się zakwaterowanie i wyżywienie
uczestników i koni w warunkach obozowych, nawiązujących do realiów bytowania oddziałów
kawalerii w warunkach polowych w latach 1918 – 1939 (namioty, uwiązy na wolnym powietrzu,
kuchnie polowe, improwizowane sanitariaty, itd.). Uczestnicy zobowiązani są do zaopatrzenia się we
własnym zakresie w podstawowy sprzęt biwakowy oraz przybory sanitarne.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja lub obiadokolację )
w warunkach polowych z wykorzystaniem indywidualnych menażek, manierek i niezbędników.
Impreza odbywa się według programu, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Wszystkie osoby biorące udział w Imprezie, niezależnie od statusu, funkcji, zobowiązane są do
przestrzegania ustalonego porządku Imprezy.
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Organizatorzy zapewniają siano dla koni w ilościach 10 kg dziennie. Każdy uczestnik jest zobowiązany
do zabezpieczenia we własnym zakresie owsa (ze względu na różne sposoby żywienia).
Organizator będzie posiadał rezerwę na wypadek braku własnej paszy treściwej. Uczestnicy winni
zabezpieczyć się w wiadra do pojenia koni oraz obroczniaki zgodnie z warunkami polowymi.
Organizatorzy zapewniają podstawową opiekę medyczną i weterynaryjną, obejmującą opiekę lekarza
medycyny i lekarza weterynarii. Koszty ewentualnych leków i innych materiałów medycznych,
opatrunkowych lub farmaceutycznych uczestniczy ponoszą we własnym zakresie.
Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie uczestników od niebezpiecznych wypadków, jednakże zaleca
się indywidualne ubezpieczenie także od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie nie dotyczy
okresu transportowego oraz koni.
Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody jak również szkody
wyrządzone przez konie stanowiące ich własność lub też oddane do ich dyspozycji na czas trwania
imprezy.
UCZESTNICTWO
Impreza dedykowana jest dla formacji Kawalerii Ochotniczej, grup rekonstrukcji historycznej,
stowarzyszeń i środowisk kultywujących tradycje polskiego oręża, w szczególności kawalerii i artylerii
konnej i Wojska Polskiego.
W trakcie trwania Imprezy wszyscy uczestnicy i członkowie ekip zobowiązani są do przestrzegania
właściwych swoim formacjom i organizacjom, które reprezentują, regulaminów i zasad ze szczególnym
uwzględnieniem poszanowania tradycji i munduru, symboli państwowych i religijnych.
Minimalny wiek uczestników to ukończone 16 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do
udziału w Imprezie po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. Zgodę należy dostarczyć
Organizatorowi niezwłocznie po przybyciu na miejsce.
Najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. dowódcy każdego oddziału zobowiązani są do przesłania listy
uczestników pocztą elektroniczną na adres: zgloszenia.kp20@wp.pl. Podpisane karty zgłoszeń
z podaniem imienia i nazwiska, numerów PESEL, adresów zamieszkania, numerów telefonów
kontaktowych oraz danych do ubezpieczenia, zgodnie z załącznikiem należy zarejestrować
bezpośrednio po przybyciu na miejsce . Zgłoszeń należy dokonywać na kartach przekazanych przez
Organizatora – do pobrania na stronie www.bitwapodkomarowem.pl, wysłanych lub ostatecznie
pobranych bezpośrednio w Sztabie Komarowskiej Potrzeby.
Wszystkich uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy mają obowiązek dołożyć należytej
staranności w celu zapewnienia bezpiecznego udziału własnego oraz innych osób, mając na uwadze
specyfikę Imprezy w tym udział koni, bojowej broni białej oraz broni palnej.
Wszyscy uczestnicy mają bezwzględny obowiązek podporządkowania się nakazom, zaleceniom
i wskazówkom osób wymienionych w pkt. 1.6. oraz wszelkich osób, działających z ich upoważnienia.
Niezastosowanie się do poleceń skutkować będzie wykluczeniem z udziału w Imprezie i wydaleniem
uczestnika poza teren obozowiska, manewrów, inscenizacji i oficjalnych obchodów, bez
przysługujących praw.
Za porządek i dyscyplinę w grupach odpowiadają dowódcy poszczególnych oddziałów. W przypadku
powzięcia przez Organizatorów informacji, iż dowódca oddziału nie jest w stanie zapanować
i
zdyscyplinować
członków
oddziału,
Organizatorzy
mogą
zdecydować
o wykluczeniu całego oddziału lub poszczególnych jego członków z udziału w Imprezie lub nałożyć
obowiązek dowodzenia przez inną wyznaczoną osobę.
Wszyscy uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania zasad ustanowionych przez
Organizatora Służb na czas Imprezy i wykonywania rozkazów, poleceń osób pełniących służbę.
W Imprezie, w szczególności w próbach, uroczystościach i inscenizacji, mogą wziąć udział wyłącznie
osoby w pełni sprawne fizycznie i zdrowe. W każdej chwili lekarz sprawujący opiekę medyczną nad
uczestnikami Imprezy może wykluczyć uczestnika od udziału w dowolnej części imprezy, jeżeli
poweźmie podejrzenie, iż stan jego zdrowia może zagrozić zdrowiu lub życiu tego uczestnika bądź
innych uczestników Imprezy.
W trakcie prób, uroczystości, inscenizacji, capstrzyku, bezwzględnie zabronione jest spożywanie
alkoholu oraz wszelkich środków odurzających. Osoby używające alkoholu lub środków odurzających,
bądź takie, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających, zostaną przebadane alkomatem i przy wyniku dodatnim wykluczone z udziału
w Imprezie, bez przysługujących praw.
Za poszczególne oddziały - grupy uczestników odpowiadają ich dowódcy.
Uczestnicy na własne ryzyko przystępują do powierzonych zadań oraz zrzekają się prawa do roszczeń
z tytułu ewentualnego wypadku, także konia.
Osoby bądź oddziały, które naruszą określony porządek programu, zadań lub obowiązujących
rozkazów mogą być wydalone z żądaniem przez Organizatora zwrotu poniesionych kosztów.
UMUNDUROWANIE I RZĘDY JEŹDZIECKIE
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Uczestnicy inscenizacji występują w umundurowaniu i oporządzeniu polowym oraz
z uzbrojeniem możliwie zgodnym lub najbardziej zbliżonym do realiów pola walki z 1920 r.
W przypadku braku rzędów jeździeckich z okresu wojny 1920 r. należy dokonać troczenia posiadanych
rzędów w taki sposób, by możliwie najbardziej upodobnić je do wzorców z roku 1920 (siodło bez
czapraka, na derce, sakwy troczone na przednim łęku, koc na tylnym łęku – odpowiedni wzorzec
zostanie zamieszczony na stronie internetowej Organizatora). Dopuszcza się w czasie inscenizacji
używania na mundurze odznak, oznaki odznaczeń oraz stopni wojskowych mających charakter
rekwizytów aktorskich.
W uroczystościach oficjalnych takich jak patriotyczno-religijne, Święto kawalerii Polskiej, capstrzyku
występują w umundurowaniu, oporządzeniu i uzbrojeniu garnizonowym lub polowym. Dopuszczalne
są wszelkie warianty umundurowania, oporządzenia polowego oraz rzędów jeździeckich i troczenia,
występujące w broniach jezdnych w II Rzeczpospolitej.
Regulaminy środowisk, zawierające opis i zasady noszenia umundurowania i wyposażenia
w danej formacji należy przedłożyć do wglądu Organizatorów najpóźniej w środę 26 sierpnia 2019 r. na
odprawie dowódców oddziałów.
Noszenie na mundurze odznak, oznak i odznaczeń oraz stopni wojskowych wymaga posiadania
dokumentów potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Organizatorów należy okazać
w/w dokumenty.
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KONIE
Dołożenie najwyższej staranności w dbałości o bezpieczeństwo koni jest podstawowym obowiązkiem
każdego uczestnika dosiadającego i posługującego się koniem podczas Imprezy, a zdrowie
i bezpieczeństwo konia jest priorytetem każdego jej uczestnika.
Uczestnicy zobowiązaniu są zapewnić należyte warunki transportu koni na Imprezę, tak by dotarły
w dobrym zdrowiu i kondycji.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia koni, jak również sugeruje indywidualne ubezpieczenie
koni przez Uczestników.
Do udziału w Imprezie dopuszczone zostaną wyłącznie konie zdrowe, w dobrej kondycji fizycznej,
ocenianej podczas przeglądu weterynaryjnego.
Minimalny wiek koni to ukończone 4 lata.
Na żądanie organizatorów, każdy z uczestników zobowiązany będzie do przedstawienia świadectwa
lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia i pochodzeniu z terenu wolnego od chorób zakaźnych.
Odmowa przedłożenia stosownych zaświadczeń skutkować może wykluczeniem konia i jeźdźca
z Imprezy.
Przed wyjazdem na Imprezę każdy uczestnik winien dopełnić wszystkich z tym związanych procedur
a dokumenty winny być przedłożone do wglądu Organizatora.
Lekarz weterynarii, w każdym momencie trwania Imprezy, może podjąć decyzję
o wykluczeniu konia z dalszego udziału w Imprezie, jeżeli poweźmie podejrzenie, że dalszy udział
może zagrozić życiu lub zdrowiu konia.
Uczestników obowiązuje bezwzględna dbałość o konie w trakcie trwania Imprezy. Szczególnej
staranności należy dochować przy zachowaniu czystości koni, zapewnienia im należytego schronienia
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (słońce, deszcz, chłód). Uczestnicy Imprezy mają
obowiązek w pierwszej kolejności zadbać o konia, następnie o siebie.
Uczestnicy obowiązani są zapewnić całodobowe służby dyżurne zgodnie z Regulaminem Służb
Dyżurnych przy koniach w ramach oddziałów, w taki sposób, by wyeliminować wszelkie zagrożenia
dla zdrowia i życia koni.
W przypadku koni zachowujących się w sposób agresywny w stosunku do innych koni (kopanie,
gryzienie,
itd.),
uczestnik
zobowiązany
jest
do
oznaczenia
takiego
konia
w powszechnie przyjęty sposób : koń gryzący – czerwona wstążka wpleciona w grzywę, koń kopiący –
czerwona wstążką wpleciona w ogon. Oznaczenie to winno być widoczne dla innych uczestników
Imprezy i osób, które mogą znaleźć się w pobliżu konia, przez cały czas trwania Imprezy.
Każdy uczestnik dosiadający konia, bądź posługujący się nim w jakikolwiek sposób, obowiązany jest
do zachowania najwyższej ostrożności, mając na uwadze zasady odpowiedzialności za posługiwanie się
zwierzęciem wynikające z Kodeksu Cywilnego.
UROCZYSTOŚCI OFICJALNE I INSCENIZACJA
Uroczystości Główne odbędą się na Miejscu Pamięci w Wolicy Śniatyckiej w dniu 30.08.2020 r.
Uroczystość Główna ma charakter patriotyczny i jest połączona z ceremoniałem WP. Sposób udziału
pododdziałów KO w uroczystościach na Miejscu Pamięci zostanie ustalony przez Dowódcę
Komarowskiej Potrzeby z dowódcami pododdziałów i Wojska Polskiego.
Capstrzyk odbędzie się w dniu 29.08.2020 roku z udziałem wszystkich oddziałów kawalerii ochotniczej
i Wojska Polskiego wg scenariusza opracowanego przez MON.
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Święto Kawalerii Polskiej jest uroczystością organizowaną z Dowództwem Garnizonu Warszawa
i będzie się odbywało zgodnie z ceremoniałem Wojskowym z pełnym uczestnictwem wszystkich
przybyłych oddziałów kawalerii ochotniczej.
Inscenizacja ma na celu przybliżenie wydarzeń z pamiętnego 31 sierpnia 1920 roku pod Komarowem
i będzie pełniła rolę widowiska historycznego.
W inscenizacji będą brały udział wszystkie formacje kawalerii ochotniczej oraz inne grupy
rekonstrukcji historycznej.
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OBOZOWISKO
Miejscem organizacji obozowiska jest gospodarstwo w rejonie wzgórza 255, w miejscu gdzie odbyła
się bitwa pod Komarowem. Obozowisko i sposób funkcjonowania jest zorganizowany w sposób
wojskowy, podporządkowany Regulaminom Służb Dyżurnych Garnizonu Komarów.
Wszystkie osoby przebywające w rejonie obozowiska zobowiązane są do przestrzegania zapisów
Regulaminu Służb Dyżurnych Garnizonu Komarów.
Pododdziały Kawalerii Ochotniczej zobowiązane są do wyznaczania osób pełniących służby zgodnie
w wyżej wymienionym regulaminem zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Dowódcą Komarowskiej
Potrzeby.
Wszystkie osoby przebywające na terenie obozowiska mają obowiązek przestrzegać rozkazów
i poleceń osób pełniących służbę. Osoby nie podporządkowujące się do tych zasad będą usuwane
z obozowiska.
Ewentualny wjazd pojazdów na teren obozowiska odbywać się będzie na podstawie wydanych
przepustek.
Wszyscy zgrupowani w rejonie obozowiska maja bezwzględny obowiązek przestrzegania przepisów
BHP, p. poż. i ochrony środowiska.
Dopuszcza się tylko konnych uczestników KP 2020 za wyjątkiem osób uprawnionych oraz zgłoszonego
jednego luzaka przypadającego na jedną zgłoszoną sekcję. Funkcję luzaka w oddziale może pełnić
wyłącznie pełnoletni mężczyzna jako uzupełnienie sekcji za wyjątkiem sekcji żeńskich.
Obóz w czasie działań pododdziałów w terenie będzie zamkniętą strefą, w której mogą przebywać
jedynie luzacy oraz osoby delegowane do określonych przez Sztab zadań.
Dopuszcza się zakwaterowanie i pobyt w obozie wyłącznie do jednego luzaka na sekcję konną, za
wyjątkiem osób dodatkowo przydzielonych do obsługi KP 2020.
Osoby niezakwaterowane, bez opasek identyfikacyjnych będą usuwane z obozu.
Biesiada w dniu 29.08.2020 r. jest otwarta w godzinach 19.00-24.00 dla gości pod warunkiem
uprzedniego ich zgłoszenia, zarejestrowania i wydania opasek identyfikacyjnych w Sztabie
Komarowskiej Potrzeby. Liczba gości jest ograniczona do 4 osób na sekcję i nie dotyczy osób
oficjalnych zaproszonych przez Organizatora.
USTALENIA KOŃCOWE
Wszelkie inne informacje będą zamieszczane i przekazywane na bieżąco na stronie
www.bitwapodkomarowem.pl, oraz na profilu FB.
W inscenizacji będą mogły brać udział kobiety, jednak role jakie będą odgrywały to :
a. sanitariuszki po stronie polskiej (pieszo lub na wozach taborowych czy szpitalu polowym) co
będzie uwarunkowane odpowiednim umundurowaniem, ubiorem. ok. 10 kobiet
b. ludność cywilna j.w.
c. konne uczestniczki jedynie po stronie bolszewickiej (zgodnie z historią), pod warunkiem
odpowiedniego ubioru i troczenia. Do 10 kobiet przydzielonych do różnych oddziałów
inscenizujących I Konarmię.
d. Nie
dopuszczamy
sekcji
mieszanych
oraz
nie dopuszczamy
kobiet
w umundurowaniu kawalerii II RP.
e. Sekcja kobiet, uczestniczące w oficjalnych uroczystościach muszą posiadać ubiór jednolity i
mieć kolor zbliżony do koloru munduru bez oporządzenia bojowego.
f. Pisemna akceptacja niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami jest niezbędnym warunkiem
uczestnictwa w części kawaleryjskiej 98 Rocznicy Bitwy pod Komarowem oraz warunkiem
nabycia praw uczestnika Imprezy.
g. Niniejszy Regulamin może być uzupełniony jednak nie później niż do 14 sierpnia 2020
roku.

Dowódca Sztabu Komarowskiej Potrzeby
Tomasz Dudek

