
  



 

 

 

W dniach 4-10 maja na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie odbywać 

będzie się impreza pt. Warszawskie Dni Kawaleryjskie – Święto Szwoleżerów. Jest to 

niecodzienna okazja dla mieszkańców stolicy i turystów, by poznać dzieje kawalerii 

II RP  i zobaczyć czym jest dzisiejsza kawaleria ochotnicza. 

 

 

 

Edukacja historyczna w oparciu o tradycje jazdy polskiej to projekt realizowany przez Stowarzyszenie 

Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Płk. Jana Kozietulskiego. Celem tego działania 

jest zwiększenie wiedzy i świadomości historycznej a dzięki temu promocja aktywnej postawy 

patriotycznej i obywatelskiej wśród Polaków.  

 

Jako ochotniczy szwadron kawalerii chcemy pokazać, że każdy z odwiedzających ma szansę robić to co my. 

W naszych szeregach są uczniowie, studenci, ludzie pracujący w różnych zawodach i w różnym wieku. 

 

 

 

 

CO – KIEDY? 

Zapraszamy Państwa do nas codziennie – od 4 do 10 maja. O godzinie 18:00 można przyglądać się 

treningowi kawalerzystów do sobotniego pokazu galowego. Zobaczyć przygotowania „od kuchni” to 

niecodzienny widok! Zaraz po treningu odbywać będą się spotkania otwarte prowadzone przez różne 

autorytety wiedzy kawaleryjskiej w Polsce. Serdecznie zapraszamy do podchorążówki na godzinę 19:00! 

Szczególnie warto przyjść w piątkowy wieczór, aby w chwili zadumy wspomnieć poległych żołnierzy pułku. 

Uroczysty capstrzyk odbędzie się o godzinie 20:30 przy tablicy pamięci szwoleżerów na dziedzińcu starego 

kościoła o. Bernardynów przy ul. Czerniakowskiej 2/4. 

Kulminacja wydarzeń nastąpi w sobotę 9 maja. Zachęcamy do wzięcia udziału w uroczystościach 

oficjalnych z udziałem Wojska Polskiego przed Pałacem na Wyspie i koncercie Orkiestry Wojskowej w 

Amfiteatrze. Po południu czekają na Państwa zawody władania bronią białą konno oraz najważniejszy występ 

święta – Pokaz Galowy Szwadronu Honorowego – musztry i władania bronią w 13 koni! 

Niedziela obfituje także w ciekawe wydarzenia – niezwykle widowiskowe skoki przez przeszkody i konkurs 

zapomnianej już dziś sztuki – jazdy w damskim siodle. 

  



 

HARMONOGRAM DNI 

Poniedziałek  – Czwartek 4-7 maja 2015 

18:00 - Trening do pokazu galowego (otwarty dla publiczności) na historycznym Hipodromie 

19:00 – Spotkania Historyczne w Podchorążówce  

Piątek 8 maja 2015 

9:00 – 18:00 – zawody eliminacje Kawaleryjskich Mistrzostw Polski Militari w Starej Miłosnej  

dyscypliny: przegląd mundurowy, skoki terenowe przez przeszkody, ujeżdżenie. 

20:30 - Uroczysty capstrzyk pod tablicą pamięci Szwoleżerów 3 Pułku w kościele ojców Bernardynów przy 

ul. Czerniakowskiej 2/4. 

 

 

Sobota 9 maja 2015 – kulminacja wydarzeń 

10:00 Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej 

11:00 Złożenie kwiatów pod tablicą szwoleżerów w Katedrze Polowej 

12:30 Uroczysty apel przed Pałacem na Wyspie  

13:30 Koncert Orkiestry Wojskowej w Amfiteatrze  

15:00 Konkurs władania szablą konno – Hipodrom 

16:00 Konkurs władania lancą konno – Hipodrom 

17:00 Pokaz 1 Brygady Zmechanizowanej Szwoleżerów Mazowieckich - Hipodrom  

17:30 Pokaz galowy Szwadronu Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów - Hipodrom 

18:00 Dekoracja zwycięzcy zawodów Memoriału Ministra Andrzeja Przewoźnika - Hipodrom 

18:30 Złożenie kwiatów przed popiersiem Jana Kozietulskiego w Łazienkach Królewskich 

18:45 Poczęstunek dla zaproszonych gości i kolacja dla zawodników – namiot na dziedzińcu Stajni Kubickiego 

19:00 Uroczysta gala z okazji Święta Pułkowego i 95-lecia wojny 1920 roku - Podchorążówka 

 

*W zależności od liczby zawodników i innych zdarzeń losowych organizator zastrzega sobie zmianę programu 

 

 

Niedziela 10 maja 2015 

10:00 – Zawody Militari w skokach przez przeszkody – Hipodrom 

11:00 – Zawody w skokach przez przeszkody - I Memoriał Jerzego Staniszkisa – Hipodrom 

12:00 – Ceremonia wręczenia nagród zawodnikom Militari – Hipodrom 

13:00 – Pokaz kawaleryjski 

13:30 – Konkurs jazdy w damskim siodle 

14:30 – Wręczenie nagród w konkursie 

15:00 – pokaz Szwadronu i zamknięcie Warszawskich Dni Kawaleryjskich 

 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Kontakt: 

dni-kawaleryjskie.pl 

fb.com/3szwol 

3szwol.pl 

Rzecznik prasowy: Daniel Głębocki d.glebocki@3szwol.pl, 504-000-306 

Dowódca oddziału: Piotr Szakacz p.szakacz@3szwol.pl 502-578-383 
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