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Drodzy Czytelnicy! 

Dwadzieścia numerów 

naszego pisemka nie jest 

wprawdzie ilością imponującą, 

żeby ogłaszać ten fakt z 

triumfem, ale okazją do 

podsumowania tej formy 

działania „Szwadronu” a głównie 

do wyciągnięcia wniosków. 

Celem informatora „Na 

Szlak!” było i jest wytyczanie 

nowych szlaków krajoznawczej 

ekspansji. Redakcja jak dotąd 

ciągle w dwuosobowym składzie, 

stara się ten cel realizować. 

Nie wie jednak czy robi to 

dobrze, czy źle. Brak jest 

jakiegokolwiek odzewu ze strony 

czytelników. Jedyny odzew to 

taki, że większość Kolegów to 

nasze pisemko bierze i mamy 

nadzieję że czyta. 

A przecież „Na szlak!” w 

założeniu zakładał, że będzie 

wspólnym dziełem „Szwadronu”. 

W artykule wstępnym 

redakcja apelowała do 

Koleżeństwa do zamieszczania w 

informatorze swoich uwag i 

wniosków zmierzających do 

wzbogacenia naszych 

krajoznawczych doświadczeń a 

także opisów wrażeń z 

wycieczek. 

Przez cztery lata ukazywania 

się informatora „Na szlak!”, trzy 

artykuły zamieścił kol. Marek, po  

jednym koledzy Grześ i Józio 

oraz kol. Urszula, która obdarzyła 

nas kilkoma udanymi tekstami do 

szwadronowych piosenek. 

W pierwotnym zamyśle nasz 

informator miał służyć wyłącznie 

członkom „Szwadronu”. 

Artykuły sygnowaliśmy tylko 

imieniem. 

Ponieważ pisemko wzbudziło 

zainteresowanie instytucji i 

środowisk krajoznawczo- 

turystycznych, musieliśmy nieco 

zmienić jego formę i zwiększyć 

nakład do 30 egzemplarzy. 

Numery są obecnie 

udostępnione do przeczytania w 

biurze PTTK w Ozorkowie, w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Ozorkowie, w Powiatowej 

Bibliotece w Zgierzu i w 

Wojewódzkiej Bibliotece 

Publicznej im.J. Piłsudskiego w 

Łodzi. 

„Na szlak!” ukazuje się 

dzięki władzom Miasta 

Ozorkowa, które użyczają 

papieru i kserokopiarki do 

powielania pisemka, za co 

jesteśmy bardzo wdzięczni.. 

Pragnę tu podkreślić zasługi 

kol. Andrzeja Staniewskiego i 

podziękować za dotychczasową  

współpracę w wydawaniu 

naszego informatora.  

Stanisław Frątczak 

 



 

 

Program wycieczek rowerowych na czerwiec 2006           

Termin Cykl tematyczny Cel wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

4.06.2006 

godz. 9.00 

Wężykiem przez 

autostradę A-2  

Obserwacja z 

wiaduktów krajobrazu 

okolicy 

Ozorków- Tartak- Tartaczna- 

Wiktorów- Emilia- Kania 

Góra- Rosanów- Ciosny- 

Rosanów Dolny- Leonów- 

Kolonia Głowa- Biała- Kania 

Góra- Sokolniki Las- Ozorków. 

35  

Droga 

gruntowa 13,5 

km 

Potrzebne 

lornetki 

11.06.2006 

godz.9.00 
Dni Ozorkowa 

Oglądanie panoramy 

Ozorkowa z poza 

granic miasta 

Ozorków Plac Jana Pawła II- 

ul.Sienkiewicza- Wiejska- 

Kowalewicka- Kowalewice- 

Mamień- Bibianów- ul. Żytnia- 

Wróblew- Cedrowice- 

Czerchów- Helenów- ul. 

Maszkowska. 

24 

Droga 

gruntowa 7,5 

km 

Potrzebne 

lornetki i 

aparaty 

fotograficzne. 

15.06.2006 

godz. 8.00 
Doznania niezwykłe  

Uczestnictwo w 

łowickiej procesji 

Bożego Ciała 

Ozorków- Czerników- Piątek- 

Bielawy- Chruślin- Łowicz- 

Ozorków 

106 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne   

18.06.2006 

godz. 9.00 

Wężykiem przez 

autostradę A- 2 

Obserwacja z 

wiaduktów krajobrazu 

okolicy 

Ozorków- Adamówek- 

Kowalewice- Orła- 

Kowalewice- Mamień- 

Chociszew- Wytrzyszczki- 

Piaskowice- Ignacew Rozlazły- 

Parzęczew- Ozorków  

30 

Droga 

gruntowa 7,0 

km 

Potrzebne 

lornetki   

25.06.2006 

godz. 9.00 
 Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie przed 

startem 
  

      Każdorazowo w trasę wyruszamy  sprzed biura PTTK w Ozorkowie pl. Jana Pawła II nr 
17. Uczestnicy wycieczek nie będący członkami PTTK ubezpieczają się na czas ich 
trwania od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie lub biorą udział w 
wycieczkach na własną odpowiedzialność.  Osoby nieletnie biorące udział w wycieczkach 
muszą być pod opieką dorosłej osoby.   
Informacja: tel.718- 13- 14  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie 

z działań 

Sekcji Kolarskiej „Szwadron” przy Oddziale PTTK w Ozorkowie              

w latach 2000- 2005 

 
 

Sekcja z chwilą formalnego powstania w dniu 18 listopada 2000r przyjęła nazwę 

,,Szwadron" i powołała Szefostwo tj. zespół kierujący, który w okresie sprawozdawczym 

zmienił się głównie w osobie szefa. 

Od 200 1 r. szefuje Szwadronowi kol. Aleksander Siwek. 

Liczebność sekcji w czasie pięciu lat oscylowała wokół 25 członków i trudnej                         

do określenia liczby sympatyków którzy towarzyszyli nam w imprezach i wycieczkach. Wybór 

nazwy sekcji i przyjęcie za patrona 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich niejako narzucił 

program działania o preferencjach historyczno-wojskowych. 

Zewnętrznymi formami wyróżniającymi a równocześnie integracyjnymi członków 

Szwadronu było umundurowanie w jednolite krojem i barwą bluzy kolarskie ufundowane przez 

honorowego członka Kol. Jana Kromkowskiego, proporzec szwadronowy i emblematy w kształcie 

rozety i proporczyka wykonane i ofiarowane przez Kol. Aleksandra Siwka oraz czapki , które 

sponsorował z prywatnych zasobów Przewodniczący Rady Gminy Zgierz Pan Ryszard Barylski. 

Czynnikami integracyjnymi wewnętrznie członków Sekcji były decyzje o ustanowieniu                  

11 września dniem uroczystym Szwadronu, a miejscem składania hołdu naszemu zbiorowemu 

patronowi Szwadronowi. Kolarskiemu 2 Pułku Szwoleżerów skrzyżowanie dróg we wsi Orła. 

Pewne znaczenie miało tu też prowadzenie kroniki i wydawanie informatora „Na Szlak!". 

Zacieśniały więzy koleżeńskie w Szwadronie imprezy towarzyskie z próbami nawiązywania 

do obyczaju i tradycji kawaleryjskich, a przede wszystkim zespołowe pokonywanie tras. 

Oczywiście wycieczki turystyczno-krajoznawcze były podstawową, statutową formą 

działalności. W okresie sprawozdawczym Szwadron zorganizował 61 wycieczek rowerowych                       

z opracowanym programem poznawczym po bliższej i dalszej okolicy Ozorkowa oraz rajdy 

długodystansowe do Włocławka, Płocka, Oporowa, Żelazowej Woli, Niepokalanowa, 

Nieborowa, Lipiec Reymontowskich, Rogowa, Rawy Mazowieckiej, Warki, Częstochowy, 

Wielunia, Tubądzina, Turku, Jeziorska, albo jeszcze bardziej oddalonych, jak do Piły, 

Starogardu Gdańskiego i Grudziądza. 

Szwadron uczestniczył także w wycieczkach i imprezach kolarskich zapraszany przez 

organizacje turystyczne Łodzi, Zgierza i Łęczycy, niejednokrotnie wracając z nich z trofeami                       

w postaci pucharów i dyplomów za zajęcie czołowych miejsc w organizowanych zawodach                        

i konkursach. 



 

Poszczególni członkowie Szwadronu uczestniczyli także w wyprawach kolarskich poza 

Polskę: na Bornholm, do Holandii, Hiszpanii, Włoch, Grecji i ostatnio na Krym. Szwadron w mniej 

licznych składach miał zaszczyt dwukrotnie uczestniczyć w Zjazdach Kawalerzystów                         

II Rzeczpospolitej odbywających się w dawnym Centrum Wyszkolenia Kawalerii w 

Grudziądzu i brać udział w Wielkiej Rewii Kawaleryjskiej w Starogardzie Gdańskim - 

mieście garnizonowym naszego patrona. 

Uczestnictwo Szwadronu w Ogólnopolskich Rajdach Szlakami Powstania Styczniowego                    

i Legionów, organizowanych przez Stołeczny i Warecki Oddział PTTK chociaż w silnej 

konkurencji zaowocował nagrodami i wyróżnieniami za znaczący nasz wkład w rozwój krajoznawstwa 

związanego tematycznie z historią walk niepodległościowych. Zasługą Szwadronu było m. in. 

odkrycie nieznanego dotąd pola walki powstańców styczniowych z wojskami rosyjskimi we wsi 

Rózinów, leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie Ozorkowa. 

Szwadron w realizowaniu tematyki historyczno-wojskowej szczególnie angażował się                       

w wytyczaniu tras biegnących szlakami walk żołnierza polskiego w Wojnie Obronnej z 

1939r, a szczególnie w bitwie nad Bzurą, która rozgrywała się w okolicach Ozorkowa. Sekcja w okresie 

sprawozdawczym starała się być tam, gdzie działo się coś interesującego. 

Byliśmy więc na zawodach balonowych w Rzgowie, hippicznych w Tubądzinie,                          

na procesjach Bożego Ciała w Mąkalicach i Spicimierzu, na stanowiskach archeologicznych,                       

na turniejach rycerskich w Łęczycy, na koncercie szopenowskim w Żelazowej Woli, na crossie 

motocyklowym w Strykowie, na święcie palanta w Grabowie, na odsłonięciu pomnika Orła 

Białego w Turku, na inscenizacji bitwy o Łęczycę, na gonitwie Św.Huberta w Dzierżąznem,                               

na uroczystościach rocznicowych walk kawalerii w Walewicach i wielu innych interesujących 

imprezach. 

Szwadron w ostatnim roku towarzyszył budowie autostrady A2 testując na rowerach 

gotowe do jazdy odcinki. 

Był zapraszany przez władze gminy Zgierz do uroczystego otwierania szlaków 

agroturystycznych i na imprezę medialną na węźle autostradowym w Emilii. 

Władze gminy Zgierz wyraziły zainteresowanie inicjatywą Szwadronu dotyczącą 

wytyczania na swoim terenie tras turystyczno-historycznych. 

Planowany jest w tym roku do realizacji znakowany szlak poświęcony 28 Pułkowi 

Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygadzie Kawalerii. 

Natomiast Starostwo Powiatu Zgierskiego w 2002r zaprosiło Szwadron do uczestnictwa                        

w VIII Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi i zaprezentowania własnych ofert 

turystyczno-krajoznawczych, o tyle bezprecedensowych jak na imprezę handlową,                                

że darmowych. 



 

Szczególną i największą wagę ma dla Szwadronu współorganizowanie z władzami Gminy 

Parzęczew rocznicowych uroczystości przed pomnikiem kawalerzystów w Orłej. Trwałe 

upamiętnienie walki naszego patrona 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich było owocem 

dobrze rozwijającej się współpracy i Szwadron liczy na jej kontynuację, zmierzającą do 

uświetnienia uroczystości rocznicowych o nowe formy, które uczynią z niej wydarzenie o 

szerokim zasięgu medialnym. 

Szwadron liczy na coraz lepiej układającą się współpracę z władzami Ozorkowa, które poparły 

inicjatywę Szwadronu w upamiętnieniu tablicą uczestnika Powstania Styczniowego, Wawrzyńca 

Jeziorskiego oraz od początku ukazywania się informatora „Na Szlak!" użyczały kserokopiarki                     

i papieru do wydruku numerów oraz udostępniły gablotę w holu Urzędu Miasta do zamieszczania 

materiałów informacyjnych i artykułów krajoznawczych. Szwadron wszakże od władz miasta 

oczekuje bardziej wydajnej pomocy dla Oddziału PTTK, borykającego się z ogromnymi 

trudnościami finansowymi, choćby ze zwolnienia opłat za wynajem lokalu na biuro przy Placu 

Jana Pawła II nr 17. 

Decyzja taka uwolniłaby Oddział od groźby likwidacji. Szwadron organizacyjnie                            

i programowo oraz lokalowo związany z Oddziałem niewątpliwie podzieliłby jego los. 

Otwarci na współpracę ze Szwadronem w zakresie wytyczania szlaków krajoznawczych                       

i urządzania wspólnych imprez turystycznych są także władze powiatu łęczyckiego 

Poza władzami samorządowymi szczególnie cenne dla wzbogacania działań Szwadronu                   

są kontakty z bratnimi organizacjami petetekowskimi z Łodzi, Zgierza, a szczególnie ważna jest 

zacieśniająca się od 2 lat współpraca z Oddziałem PTTK w Łęczycy,  po której obiecujemy sobie 

wiele wspólnie organizowanych spektakularnych imprez. 

Duże znaczenie w tych kontaktach odgrywa informator ,,Na Szlak!", ukazujący się od 2001r, 

którego wydaliśmy dotąd 20 numerów. 

Cieszy się on jak widać nie najgorszą opinią, skoro Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zwróciła się do nas z prośbą                              

o systematyczne jego dostarczanie w celu wykorzystania w pracowni Badań Regionalnych. Szkoda 

tylko, że treść informatora nie jest wspólnym dziełem koleżeństwa Docenić tu trzeba zasługi Kol. 

Andrzeja Staniewskiego, który zajmuje się stroną techniczną wydawanego pisma. 

Wartość szczególną w działaniach Szwadronu mają też kontakty owocujące współpracą                        

z instytucjami i organizacjami o podobnym jak my historyczno-wojskowym programie. Należy 

do nich przede wszystkim Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Fundacja na Rzecz 

Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu, Wydział do Spraw Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony 

Pamięci Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz grupy rekonstrukcji historycznej 

kontynuujące tradycje pułków kawalerii, ale także i piechoty, jak zapoznana niedawno grupa 

reprezentująca 28 Pułk Strzelców Kaniowskich. 



 

Naszą działalność wzbogacają też kontakty z kombatantami, działaczami kultury i ludźmi                 

o interesującej osobowości, których odwiedzamy podczas wycieczek. 

Niezależnie od wyżej przedstawionych działań prowadzonych w dalszym zasięgu 

geograficznym, który siłą rzeczy narzuca rower, jako szybki środek przemieszczania się, 

Szwadron w okresie sprawozdawczym nie zaniedbywał możliwości aktywizowania społeczeństwa                  

w turystyce i krajoznawstwie Ozorkowa i okolic. 

Możliwości te stwarzały szczególnie Dni Ozorkowa, podczas których Szwadron urządzał 

wycieczki i rajdy rowerowe wokół miasta i w poszerzonym promieniu zarówno dla dzieci jak                     

i dorosłych 

W 200lr udało nam się zorganizować Wielką Paradę Rowerową, podczas której liczne rzesze 

kolarzy na czele z władzami Ozorkowa przedefilowały ulicami miasta. Organizowanym w ostatnich 

latach wycieczkom i rajdom towarzyszyły różnorodne konkursy wiedzy i sprawności sportowej, 

których zwycięzcy w 2003r w nagrodę otrzymali tak cenne nagrody jak rowery. 

Drugą okazją do działań w środowisku Ozorkowa były rocznice bitwy nad Bzurą. 

Z roku na rok coraz większe grupy młodzieży Szwadron prowadził na uroczystość 

patriotyczną pod pomnik kawalerzystów w Orlej. 

Zacieśniała się też współpraca z Hufcem ZHP przejawiająca się w organizowaniu 

wycieczek szlakami walk wrześniowych w okolicach miasta. 

Udział członków Szwadronu w działalności krajoznawczej reaktywowanego w 2005r 

Towarzystwa Przyjaciół Ozorkowa zaowocował tzw. Spacerami po Ozorkowie i skłonił część 

szwadronistów do zejścia z roweru i zwiedzania miasta w szyku pieszym. 

Obchody 190- lecia istnienia Ozorkowa jako miasta stworzą niejedną okazję do wykazania 

się aktywnością przez Szwadron. 

 

 

 

Członek Szefostwa Szwadronu 

       Do spraw informacji 

        Stanisław Frątczak 

 

 

 

 

 

 



 

Koleżanki i Koledzy! 

Pięć lat działań „Szwadronu” w przedstawionym wyżej sprawozdaniu nie zamykało się 

wyłącznie ilością odbytych wycieczek i liczbą przejechanych kilometrów. 

„Szwadron od początku stawiał przed sobą ambitniejsze zadania niż jałowe pedałowanie, chociaż                   

i ono posiada niezaprzeczalny walor zdrowotny, reparacyjny i towarzyski. 

Oczywiście że wycieczki rowerowe były, są i będą podstawową formą aktywności 

„Szwadronu”, z tym wszakże nieodzownym postulatem, że będzie im towarzyszyć jakaś idea, czy to 

cel poznawczy, podniosłe przeżycie, pożyteczne społecznie działanie. 

Jak dotąd większości wycieczek towarzyszył program krajoznawczy, który przy dotychczasowej 

intensywnej realizacji ulega wyczerpaniu, przynajmniej w odniesieniu do niedzielnych wycieczek 

przedpołudniowych. 

Przyjęty przeze mnie system organizowania wycieczek z programem poznawczym wokół 

Ozorkowa o zwiększającym się promieniu wydłużył je do 40 km, które stanowią barierę możliwości 

wysiłkowych przeciętnego turysty. A przecież z takich głównie kolarzy składa się „Szwadron”. 

W związku z tym przed nami już w tym sezonie stanie zadanie odkrywanie nie tyle nowych 

szlaków, co obiektów i związanych z nimi treści poznawczych. 

Korzystać też będziemy w większym stopniu  z ofert wycieczkowych oddziałów PTTK sąsiednich 

miast oraz zaproszeń na imprezy organizowane przez ościenne gminy.   

Siłą rzeczy, wzrośnie ilość wycieczek „Gdzie oczy poniosą” z trasą ustalaną przez uczestników 

przed startem. 

Natomiast przynajmniej raz w miesiącu „Szwadron” wyruszy na wypad o dystansie 

przekraczającym niekiedy znacznie 50 km. 

W tym roku zainaugurowaliśmy sezon  turystyczno- kolarski cyklem majowych wycieczek                     

po miejscach walk i cmentarzach wojennych w niedalekim sąsiedztwie Ozorkowa. Mam nadzieję,                

że Koleżeństwo zaakceptowało tę propozycję i rozpoczynające sezon wycieczki na Górę Marii                  

i do wsi Orła, do Solcy Wielkiej, Łęczycy i Tumu, potem do Modlnej Gieczna i Piątku a następnie                

do Białej i Kęblin wypełniać będą każdego roku cztery niedziele maja, miesiąca zwycięskiego końca 

II wojny światowej. 

Jeśli chodzi o bieżący program to zapraszam na przejażdżki wężykiem przez autostradę A-2, które 

zaabsorbują  nas w co najmniej czterech wycieczkach. 

Rozkład jazdy „Szwadronu” na miesiące letnie mam nadzieję opracować z większym udziałem 

Koleżeństwa. 

Podobnie jak na początek, tak pod koniec sezonu, we wrześniu proponuję skierować naszą 

aktywność i pełne zaangażowanie uczczeniu rocznic walki Pomorskiej Brygady Kawalerii na Górze 

Marii i w Orle a 28 Pułkowi Strzelców Kaniowskich i Kresowej Brygadzie Kawalerii w Kęblinach               

i Białej. 

Właśnie nasz udział w licznych uroczystościach patriotycznych oraz rewiach kawaleryjskich 

stawia coraz bardziej konieczność utworzenia w „Szwadronie” 6 osobowej sekcji rekonstrukcji 

historycznej, która występowałaby w umundurowaniu, oporządzeniu wojskowym i ze sprzętem wg 

wzoru z 1939 r. 

Jak dotąd coraz liczniej powstają oddziały konne nawiązujące do tradycji kawalerii                                  

II Rzeczypospolitej. 

Nasz sekcja przy ozorkowskim „Szwadronie” byłaby w kraju jedyną kolarską, wzorującą się                       

na tego rodzaju pododdziałach wchodzących w skład niektórych pułków kawalerii w wojnie 

obronnej 1939 r. 

Jest to zadanie trudne zarówno pod względem organizacyjnym, technicznym a przede 

wszystkim finansowym, ale „Szwadron” został  przecież stworzony do wykonywania zadań 

trudnych. 

 

Stanisław Frątczak 

 



 

W i d z i a n e  z  k a w a l e r y j s k i e g o  s i o d e ł k a  

Koleżanki i Koledzy! 

Minęło pięć lat działalności „Szwadronu”, działalności jak można się przekonać z załączonego 

sprawozdania, bardzo intensywnej. 

Powstaje jednak pytanie, czy można jeszcze bardziej uatrakcyjnić pod względem historycznym i wizualnym 

naszą działalność turystyczno- historyczno- krajoznawczą. Otóż można. W jaki sposób? 

Z racji przyjęcia w nazwie naszej sekcji kolarskiej „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokirniańskich 

niejako zobowiązuje nas do kontynuacji tradycji bojowych i zwyczajów pułkowych z pełnym szacunkiem do 

munduru i historii szlaku bojowego, który przywiódł szwadron kolarzy ze Zbiorczego Pułku Pomorskiej 

Brygady Kawalerii w okolice Ozorkowa (walki o Górę Marii). 

Przejawem tego jest nawiązanie współpracy ze szwadronem kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, który zaproponował nam, abyśmy na podstawie 

zezwolenia z Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie, które otrzymaliśmy, przyłączyli się do 

szwadronu jako samodzielna sekcja kolarzy i mogli legalnie założyć umundurowanie kawalerzysty wzór 

1936 r., oraz używać pułkowych barw, symboli i odznak. 

Jest to duże wyróżnienie. Oczywiście wiąże się  to z pewnymi kosztami i obowiązkami. 

Koszty to cena zakupu umundurowania i oporządzenia. Według  wstępnego rozeznania, można je zmniejszyć 

kompletując całość w kilku etapach. 

Obowiązki to między innymi udział (w ramach możliwości) w Wielkiej Rewii Kawaleryjskiej na terenie 

garnizonu w Starogardzie Gdańskim, jak i w czasie dni uroczystych naszego szwadronu w Orłej, oraz na 

terenie Ozorkowa. W perspektywie udział w inscenizacjach historycznych Bitwy nad Bzurą. Jaki to wszystko 

ma cel? Otóż jest kilka dodatnich aspektów takiej działalności, najważniejsze to: 

 Przekazywanie pewnych wartości patriotyczno- historycznych w sposób interesujący, przyjazny i 

bardziej przyswajalny dla otoczenia a szczególnie dla dzieci i młodzieży. 

 Integracja pod względem zainteresowań członków sekcji poprzez kontynuowanie tradycji i 

zwyczajów pułkowych. 

Powyższe formy naszego funkcjonowania traktujemy jako jeden z elementów ściśle związanych z 

promocją naszego miasta Ozorkowa. 

W chwili obecnej zdecydowanych na przyjęcie takiej formy działania jest tylko trzech chętnych. Dlatego 

zwracam się do koleżeństwa z prośbą o przeanalizowanie własnych chęci i możliwości pod tym kątem tak 

aby w przyszłym roku powstała chociaż sekcja kolarzy w mundurach historycznych kawalerii. 

Podjęciu takiej decyzji będą służyć dalsze bardziej szczegółowe artykuły w następnych numerach 

naszego informatora „Na szlak!” oraz przedruki z pism kawaleryjskich na temat munduru i oporządzenia.

 Na początek „Stalowy koń z Radomia”, oraz „Troczenie bagażnika na rowerze”. 

Na wszystkie pytania związane z tym tematem odpowie autor artykułu. 

Stanisław Szamałek 

 

 



 

Stalowy koń z Radomia 

 

W czasach nam współczesnych taki 

pojazd jak rower jest dobrem 

powszechnym, a jego zakup nie nastręcza 

wielkich trudności finansowych. 

Zupełnie inaczej rzecz się miała w 

dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy 

rower był stosunkowo drogi i nie 

wszyscy mogli go posiadać. Obecnie 

mamy w Polsce więcej rowerów niż w II 

Rzeczpospolitej samochodów, lecz cóż, 

inne czasy, inne dzieje. 

Być może mało osób wie, że 

największym producentem rowerów w 

latach trzydziestych była Fabryka Broni 

w Radomiu, wchodząca w skład 

Państwowych Wytwórni Uzbrojenia. 

Katalog fabryczny z 1936 roku oferował 

osiemnaście typów pojazdów, m.in. 

rowery młodzieżowe, sportowe, 

wyścigowe i turystyczne. Ceny 

kształtowały się w granicach 150-211 

ówczesnych złotych, co na dzień dzisiejszy daje 

odpowiednio 1500-2110 zł. 

Na swoje wyroby radomska fabryka udzielała dwuletniej 

gwarancji oraz umożliwiała dokupienie wyposażenia 

dodatkowego, a nawet wybór koloru „karoserii". Najbardziej 

interesującym był jednak rower wojskowy oznaczony jako 

wz 35, który posiadał specjalnie wzmocnioną ramę, duży 

bagażnik i uchwyt na karabin. Produkowano go głównie 

dla potrzeb kawalerii, a ściślej dla powstających w jej 

strukturach plutonów kolarzy. 

Plutony kolarzy zaczęto tworzyć w jednostkach 

kawaleryjskich od połowy lat trzydziestych. O ile w 



 

Pomorskiej i Wielkopolskiej Brygadzie Kawalerii przyjęto tę innowację z pełną powagą - w pozosta-

łych podchodzono do tego pomysłu z dużą rezerwą. Do roku 1938 plutony kolarzy formowano 

głównie z żołnierzy służby czynnej i to jedynie na okres ćwiczeń, po czym wszyscy wracali do 

koni. Natomiast w czasie 

mobilizacji organizowano je 

wyłącznie z rezerwistów oraz 

członków Przysposobienia 

Wojskowego. Mało znanym 

faktem jest, że na początku 

września 1939 r. mjr Tadeusz 

„Brzęk" Osiński (pierwszy 

dowódca 4-tego Szwadronu 

Radomskiego, który wchodził w 

skład 11 Pułku Ułanów 

Legionowych) przy pomocy 

dyrekcji Fabryki Broni w 

Radomiu uzbroił i zorganizował, 

właśnie z członków 

Przysposobienia Wojskowego 

pluton rowerowy, z którym 

wymaszerował za Wisłę do 

Kurowa, oddając się pod 

komendę płk. Stefana 

Roweckiego. Cały urok tego 

wydarzenia polegał na tym, iż 

Pan major prowadził zastęp kolarzy jak na kawalerzystę przystało - jadąc konno. 

Ponieważ w zgrupowaniach piechoty kawaleria dywizyjna (w sile wzmocnionych szwadronów) 

wchodziła w skład oddziałów rozpoznawczych, to w pułkach kawalerii rolę tę mieli spełniać 

cykliści. Pomimo takich założeń praktycznie do wybuchu wojny nie zdążono opracować 

szczegółowych zasad wykorzystania oddziałów rowerowych. Jedynie „Instrukcja noszenia, 

troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii" z 1938 r. podawała sposób umieszczenia 

sprzętu wojskowego na bagażniku roweru. Pluton kolarzy liczył zazwyczaj ok. 35 żołnierzy. 

Można stwierdzić, iż na stanie pułków konnych II Rzeczpospolitej było w sumie ok. 1200-1500 

rowerów. Pojazdów tych używały również Korpus Ochrony Pogranicza oraz Policja Państwowa z  

przeznaczeniem  patrolowym łącznikowym.



 

Z perspektywy ponad sześćdziesięciu lat temat „wojsk rowerowych" może u nas współczesnych 

wywołać śmieszność. Lecz realia ówczesnej armii były zupełnie inne. Pamiętajmy, iż nie 

posiadano wtedy czołgów ze stabilizacją armaty podczas strzału, inteligentnych bomb czy 

elektronicznych centrów dowodzenia, o niewidzialnych samolotach nie wspominając. Koń i 

rower w tamtych latach spełniały rolę „pojazdów transportowych", z tym że wyszkolenie i 

przygotowanie konia do służby w kawalerii było bardziej kosztowne niż zakup rowerów, nie 

mówiąc już o ewentualnych stratach. Zresztą podobne oddziały posiadały wtedy też inne armie z 

niemiecką i francuską na czele, nie wspominając o szczegółowym pożądaniu, jaki ten środek 

transportu budził wśród czerwonoarmistów. 

O ile rower znikł obecnie z wyposażenia wojskowego, to z powodzeniem wykorzystują go (np. 

do celów patrolowych) Policja czy Straż Miejska. Szkoda tylko, że Fabryka Broni w Radomiu nie 

produkuje już rowerów - bo przeglądając ten archiwalny katalog, widzę pojazdy do złudzenia 

przypominające dzisiejsze rowery górskie i tak sobie myślę, że to już dawno ktoś wymyślił... w 

Radomiu. 

Paweł Murawski Nowy Przegląd Kawaleryjski- dodatek Nr 6/ 2003 str. 14- 15  

 

 

 

 
Troczenie bagażnika 

 

 

Oddziały kolarzy troczą swój sprzęt 

na bagażniku w następujący sposób: 

 

 dolną warstwę stanowi 

płaszcz zwinięty i spięty 

dwoma paskami, 

 na płaszczu jest położony 

chlebak, 

 całość przykryta płachtą 

namiotową, 

 z tyłu bagażnika umocowana 

jest menażka w sposób 

uniemożliwiający stukanie o 

bagażnik roweru. 

 

(MSW Instrukcja noszenia, troczenia 

i pakowania wyposażenia w 

kawalerii, Warszawa 1938 r.) 

 

 

 

 

 

 



 

Z historii 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich wywodzi się z 2 Pułku Ułanów Legionów Polskich. 

Sierpień 1914 r.  W Galicji u boku cesarsko- królewskiej armii austro- węgierskiej powstawać 

zaczęły pierwsze oddziały odradzającego się Wojska Polskiego. Z polskich 

organizacji paramilitarnych (które już od kilku lat legalnie działały w zaborze 

austriackim) w Krakowie powstały pierwsze szwadrony kawalerii polskiej z 

których 2 i 3 utworzyły Dywizjon Karpacki Kawalerii Legionów Polskich 

(czerwiec 1915 r.) 

13 czerwiec 1915 r. Brawurowa, szaleńcza szarża 2 szwadronu na rosyjskie okopy rtm. Zbigniewa 

Dunin- Wąsowicza.  

Grudzień 1915 r. Z Karpackiego Dywizjonu Ułanów (2 i 3 szwadron) oraz Wołyńskiego 

Dywizjonu Ułanów (5 i 6 szwadron) powstał 2 Pułk Ułanów Legionów 

Polskich dowodzony przez rtm. Juliusza Ostoja- Zagórskiego. 

2 Pułk Ułanów Legionów Polskich po licznych bojach z Rosjanami i licznych przejściach 

politycznych (kryzys przysięgowy) dotrwał do lutego 1918 r. kiedy to w następstwie przedarcia się 

części Drugiej Brygady przez front rosyjski pod Rarańczą, został przez Austriaków (18- 19 luty) 

rozwiązany.  

W listopadzie 1918 r. u zarania odradzającej się państwowości polskiej, pułk został odtworzony w 

Krakowie pod nazwą 2 Pułk Ułanów Wojsk Polskich pod komendą rtm. Jana Dunin- Brzezińskiego. 

W styczniu 1919 r. pułk został przemianowany na 2 Pułk Szwoleżerów. W czerwcu już nosił nazwę 

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich nawiązując do nazwy i tradycji polskiego 1 Pułku 

Lekkokonnego Gwardii Cesarskiej Napoleona I. 

Po wojnie polsko- bolszewickiej, pułk został w 1920 r. przeniesiony z Kresów Wschodnich do 

Garnizonu w Bielsku. 

W 1926 r. przerzucono go do Starogardu Gdańskiego gdzie stacjonował do 2 września 1939 r. 

 
Stanisław Szamałek 

 

 

 

Podstawa opracowania: 

Wiesław Gogan, „Szwoleżerowie Rokitniańscy” 

Jan Dunin- Brzeziński, „Rotmistrz Legionów Polskich” 

 

 

 

W następnym numerze- Szarża pod Rokitną. 
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Zimna Woda- Leonów 
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Orła- Parzęczew 
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Ozorków widziany z oddali 

 

 

 


