
 

Nr23 sierpień 2006 Informator oddziału PTTK w Ozorkowie 

 

„Szwadron” w rodzinie kawaleryjskiej. 

W naszym przekonaniu 

znaleźliśmy się w niej już przed 

pięciu laty, gdy na zebraniu 

organizacyjnym przyjęliśmy  

nazwę „Szwadron”, a za patrona 2 

Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Zgoda jednomyślnie wówczas 

wyrażona przez Koleżeństwo na 

moją propozycję odnośnie wyboru 

patrona, jak się potem okazało, była 

nieuprawniona, ponieważ nie 

spełnialiśmy warunków 

formalnych, o których wtedy 

zresztą nie wiedzieliśmy, że takowe 

obowiązują. 

Dopiero podczas pierwszego 

naszego uczestnictwa w XVI 

Zjeździe Kawalerzystów II 

Rzeczpospolitej w Grudziądzu 

dano nam w taktowny wprawdzie 

sposób do zrozumienia że jesteśmy 

samozwańcami. 

Nasze już wtedy działania na 

rzecz kultywowania tradycji  

kawaleryjskiej oraz zasługi w  

upamiętnieniu czynów bojowych 

 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

przyczyniły się prawdopodobnie do 

nieformalnego przyzwolenia Zarządu 

Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie 

do noszenia imienia szwoleżerskiego 

pułku. 

Obecnie gdy jesteśmy na etapie 

dalszego rozwijania tradycji 

kawaleryjskiej i zamierzamy w ramach 

„Szwadronu” utworzyć grupę 

rekonstrukcyjno- historyczną, 

umundurowaną i wyposażoną wg 

wzorów Wojska Polskiego II 

Rzeczpospolitej, spełnienie wymogów 

formalnych jest bezwzględną 

koniecznością. 

Takim właśnie dokumentem, 

który pozwoli nam oficjalnie działać 

i  uprawnia tworzenia podsekcji 

mundurowej, jest akt nadający nam 

prawo i przywilej noszenia barw i 

wyróżników 2 Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich, który prezentujemy 

na 3 stronie. 

Za ten akt jesteśmy wdzięczni  

zarówno Zarządowi Zrzeszenia 

Kół Pułkowych Kawalerii w 

Londynie, jak i Zarządowi 

Stowarzyszenia Szwadron 

Kawalerii im 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich ze 

Starogardu Gdańskiego, a w 

szczególności jego prezesowi, 

Panu Krzysztofowi 

Landowskiemu, który był 

protektorem w uzyskaniu tak 

ważnego  dla nas dokumentu. 

  Stanisław Frątczak 

 
Skład komputerowy Informatora: 

Andrzej Staniewski 
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Program wycieczek rowerowych na sierpień 2006           

Termin Cykl tematyczny Cel wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

6.08.2006 

godz. 7.00 

Doznania 

niezwykłe  
W zawody z „ciuchcią” 

Ozorków- Łęczyca- 

Krośniewice 

Krośniewice- Krzewie 

Wąskotorowe- Koryta- 

Łęczyca Wąskotor.- 

Ozorków. 

70 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne   

13.08.2006 

godz.9.00 

Pielgrzymim 

szlakiem  

Zwiedzanie obiektów 

sakralnych w 

Łagiewnikach 

Ozorków – Sokolniki Las- 

Kania Góra- Biała- 

Szczawin- Smardzew- 

Łagiewniki Klasztor- 

Zelgoszcz- Swędów- 

Anielin- Warszyce- 

Modlna-Ozorków. 

59 

 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne. 

18.08.2006 

godz. 5.00 

Tradycje 

kawaleryjskie  

Uczestnictwo w XVIII 

Zjeździe Kawalerzystów II 

RP 

Ozorków- Chodecz- 

Włocławek- Golub 

Dobrzyń- Wąbrzeźno- 

Grudziądz 

210 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne   

20.08.2006. 

godz. 9.00 
 Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie 

przed startem 
  

27.08.2006 

godz. 9.00 
Szlakiem dworów 

Poznanie architektury 

dworów szlacheckich w 

Konarzewie, Witowie, i 

Sułkowicach. 

Ozorków- Modlna- 

Gieczno- Konarzew- 

Witów- Sułkowice- 

Stanisławów- 

Krzyszkowice- Sypin- 

Borowiec- Śladków 

Rozlazły- Brachowice- 

Modlna- Ozorków  

47 

Droga gruntowa 

8 km 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne   

      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.   
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Trasa 70 
Szlakiem dworków w Witowie, Sułkowicach i Konarzewie 

 
Ozorków- Modlna (7.0)- Gieczno (12.4)- Konarzew (18.2), (Dojazd do Konarzewa i opis miejscowości w „Na 

szlak!” nr 22 s. 3)-  

Witów (21.0). Pierwsza pisana informacja o wsi pochodzi z 1257 r., kiedy to książę łęczycki Konrad sprzedał ją za 30 

grzywien Wolimirowi, biskupowi kujawskiemu. 

Od XVI w. do II wojny światowej majątek Witów należał do rodziny Tarnowskich. 

Już po uwłaszczeniu z 1864 r. majętność liczyła 1573 morgi samych użytków rolnych. Należał do niej wiatrak i bogate 

pokłady torfu. 

Majątek w okresie międzywojennym był bezskutecznie licytowany z powodu zadłużenia w Towarzystwie 

Kredytowym Ziemskim w Warszawie i m.in. u Piątkowian: Szmula Rubina, Sury Najhaus i Jeka Wolfa Goldberga. Po 

reformie rolnej z 1945 r. z majątku została resztówka, park i dworek który należał do nadleśnictw, najpierw Łódź 

potem Gostynin, a od 1981 r. do 1984 r. mieściła się tu filia Zbiorczej Szkoły Gminnej w Piątku. 

Zdewastowany dworek z parkiem kupił potem Konstanty Kulka z żoną Julitą, światowej sławy skrzypek, który 

odbudował go i przywrócił mu pierwotne piękno. 

Budynek pochodzi z I poł. XIX w. i przedstawia sobą przykład czystego stylowo klasycystycznego dworu 

szlacheckiego. Budowla jest parterowa, murowana na planie prostokąta z przybudówkami w częściach szczytowych, 

wzniesiona na ceglanej podmurówce. 
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Dach typu polskiego, wielko połaciowy, kryty gontem, wzbogacony jest lukarnami. Elewacja frontowa jest 

siedmioosiowa. Trzy osie środkowe są ujęte gankiem wspartym na czterech kolumnach, zwieńczonym trójkątnym 

tympanonem z półkolistym okienkiem w środku. 

Wnętrza o stropach płaskich, belkowych z podsufitką na trzcinie. W pomieszczeniach traktu frontowego stropy 

wykonane z fasetą.  

Dworek jest pięknie wkomponowany w krajobraz z odtworzonym założeniem parkowym zamkniętym od północy 

płynącą meandrami rzeczką Maliną. 

Park pochodzi z I poł. XIX w. i liczy bez mała 3 ha. Do szczególnie cennego starodrzewu należy platan, lipy, srebrne 

świerki i modrzewie oraz najstarsze topole i wierzby w obwodach pni dochodzących do 5 m. 

Na południu od wsi znajduje się Las Witowski z projektowanym rezerwatem przyrody Silne Błota. 

Pod Witowem 10 września 1939 r. 58 Pułk Piechoty Wielkopolskiej stoczył zwycięską walkę z Niemcami, którzy w 

sile około 1000 żołnierzy uderzyli z Lasu Witowskiego w kierunku Jasionnej próbując wyrwać się z okrążenia. 

Pozycje Niemców rozpoznawał przed walką pluton kolarzy z kompanii zwiadowców por. Stanisława Jakiela. 

Sułkowice (24.5) Pierwsza informacja o wsi pochodzi z 1247 r., kiedy to Konrad Mazowiecki zorganizował tu zjazd, 

„colloguium” dostojników księstwa. 

Majątek Sułkowice od XVI do XIX w. był własnością Sułkowskich. Potem kilkakrotnie zmieniali się jego właściciele. 

Po uwłaszczeniu, w 1888 r. liczył 806 mórg ziemi. Do 1939 r. należał do rodziny Niedziałkowskich. W 1945 r. ziemię 

dworską rozparcelowano. 

W środku wsi zachował się otoczony parkiem dwór z połowy XIX w. w stylu klasycystycznym. Jest to budynek 

murowany, otynkowany, na planie wydłużonego prostokąta, pokryty dachem drewnianym typu polskiego. Pośrodku 

siedmioosiowej elewacji frontowej ganek wsparty na parach kolumn i zwieńczony trójkątnym szczytem. 

Obecny wygląd dworku jest zasługą Piotra Janika Janczarskiego, lidera zespołu „No To Co”, który nabyty w 1996 r. 

zdewastowany budynek odbudował. Od 2001 r. na zlecenie nowego właściciela, architekt Piotr Biliński kontynuuje 

restaurację budynku. 

Otaczający dworek park założony w połowie XIX w., na nowo projektowany w latach 1910- 1920 zajmuje przeszło 

dwa hektary. Pozostałością z dawnego założenia jest szpaler grabowy i rzędy kasztanowców oraz skupiska topól. 

Na uwagę zasługują poza tym trzy dęby trzystuletnie, jesiony wyniosłe, wierzby białe, lipy amerykańskie i modrzewie. 

Stanisławów (24.5) Na początku wsi Konarzew oglądamy budynek dawnego dworu w Konarzewie z 1914 r. oraz 

pozostałości po grodzie stożkowym. 

Krzyszkowice(26.8)- Sypin (30.3)- Borowiec (31.6)- Sladków Rozlazły, skrzyżowanie (34.6)- Brachowice (37.0)- 

Modlna (39.5)- Ozorków (46.5). 

 

Opracował: Stanisław Frątczak  

 

Podstawa opracowania: 

S. Cisak, „Piątek. Z dziejów miasta i okolic.”  
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Trasa 71 
Szlakiem pielgrzymkowym do Łagiewnik Łódzkich 

 

Ozorków- Sokolniki (6.0)- Kania Góra(8.0)- Biała(15.0)- Szczawin(19.5)- Smardzew(23.5)- Lagiewniki 

Nowe(26.0)- 

 

 

Lagiewniki Klasztor(28.0) Nazwa Łagiewniki wywodzi się stad, że była to wieś służebna, która wyrabiała 

dla potrzeb dworu książęcego, naczynia z drewna lub skóry służące do przenoszenia i przechowywania 

napojów (łągwie). 

O początkach tutejszej kaplicy a później kościoła mówią legendy potwierdzające fakt objawienia się w 1676 

r w habicie franciszkańskim św. Antoniego, który nakazał cieśli Jerzemu zbudowanie wraz z właścicielem 

Łagiewnik Zaleskim kaplicy pod wezwaniem św. Antoniego. Fakt ten został potwierdzony licznymi cudami 

(uzdrowienia, wskrzeszenia). W tym samym roku stanęła kaplica. Jest ona najstarszą budowlą na terenie 

Łodzi. 

W 1680 r. Łagiewniki na mocy dekretu władzy kościelnej z Rzymu zostały ogłoszone jako miejsce cudowne. 
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W 1681 r. został wystawiony akt erekcyjny nowego kościoła i klasztoru. W ciągu trzech lat na miejscu 

kapliczki (została przeniesiona) stanął nowy drewniany kościół wraz z klasztorem. Do kościoła został 

przeniesiony cudowny łaskami słynący obraz św. Antoniego. Drewniany kościół okazał się za mały dla 

ciągle zwiększającej się liczby pielgrzymów i dlatego w 1701 r. rozpoczęto budowę kościoła murowanego, 

który stoi do dnia dzisiejszego. Budowa trwała 23 lata. W 1733 r. rozpoczęto budowę murowanego 

klasztoru, którą zakończono po trzynastu latach w 1746 r.  

W czasach zaborów, po I wojnie światowej, w czasie okupacji niemieckiej i w okresie powojennym kościół 

wraz z klasztorem przechodziły różne koleje losu- lepsze i gorsze, ale mimo wszystko stoją do chwili 

obecnej. 

Poza terenem kościoła stoją kaplice: 

1. Św. Antoniego z kopią obrazu św. Antoniego i cudownym źródełkiem oraz z tablicami na ścianach 

przedstawiające cuda które miały miejsce na tym terenie za sprawą św. Antoniego. 

2. Św. Rocha i Sebastiana 

Kaplice nieistniejące: 

1. M.B. Anielskiej (rozebrana w 1941 r.) 

2. Św. Walentego (rozebrana w 1941 r.) 

3. Przemienienia Pańskiego (rozebrana w 1943 r.) 

4. Kaplica zwana „Domkiem O. Rafała”. 

 

Zelgoszcz(35.0)- Swędów(37.0)- Anielin(39.0)- Warszyce(46.5)- Modlna(52.0)- Ozorków(59.0) 

 

Stanisław Szamałek 

 

 

 

 

Podstawa opracowania: 

Tadeusz Maćkowiak, „Łagiewniki Łódzkie”. 

Piotr Mielczarek, „Kościół i klasztor Franciszkanów”. 
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Życiorys bł. O Rafała Melchiora Chylińskiego (1694- 1741) 
 

Urodził się w Wielkopolsce w 1694 r. Po śmierci ojca (1708 r.) był wychowywany przez 

stryjecznego brata biskupa kamienieckiego, który umieścił go wraz z bratem w kolegium 

jezuickim w Poznaniu. Nie ukończył go. W roku 1712 wstąpił do wojska. Dostał się do 

królewskiego regimentu i należącej do niego chorągwi jazdy konnej. W 1715 r. opuścił 

wojsko aby znaleźć się w klasztorze franciszkanów w Krakowie gdzie przyjął habit i zakonne 

imię- Rafał. 

W 1728 r.  przybył na stałe do Łagiewnik, gdzie spędził z małą przerwą ostatnie 

trzynaście lat swojego życia. Zmarł w 1741 r. i został pochowany w krypcie grobowej pod 

posadzką kościelną. 

W swej pracy kapłańskiej zasłynął jako opiekun chorych i ubogich, zyskując nawet 

miano „dziadowskiego biskupa”. Po śmierci zaczęto rozpamiętywać jego poświęcenie dla 

innych i jego umartwianie się dla zdobycia cnót, a za jego przyczyną, uciekający się do niego 

otrzymywali liczne łaski. Dlatego w 1761 r. arcybiskup gnieźnieński Władysław Łubieński 

wyznaczył komisję która zaczęła przygotowywać akta potrzebne w procesie 

beatyfikacyjnym. Akta te poparte licznymi listami (m.in. Króla Stanisława Augusta) zostały 

wysłane do Rzymu. 

Z powodu m.in. rozbiorów oraz wojen napoleońskich dopiero w 1949 r. papież Pius XII 

ogłosił heroiczność jego cnót, odtąd był sługą Bożym. W 1991 r. w Warszawie został przez 

papieża Jana Pawła II wyniesiony na ołtarze jako święty.  

 

Stanisław Szamałek 

 

Podstawa opracowania: 

Artykuły z gazet 
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O bezpieczeństwie na szlaku 

 
Przedstawiam Koleżeństwu zamieszczone w Dzienniku Łódzkim z dnia 13 lipca br. (w dodatku 

„Motogratka”) wskazówki dotyczące grupowej jazdy kolarzy. 

Trudno nie zauważyć podobieństwa z naszym szwadronowym regulaminem jazdy, który jest tylko bardziej 

szczegółowo rozpracowany. 

Pragnę zwrócić uwagę Koleżeństwa na nieprawidłowości w jeździe kolarzy oznaczonych na szkicu literami 

A i B. 
Te niebezpieczne skłonności nie są obce i naszym szwadronistom. Powodują one zakłócenia w ruchu drogowym 

utrudniając manewr wyprzedzania „Szwadronu” przez samochody. 

Jadąc w kolumnie rzędem czyli gęsiego nie będziemy prowokować kierowców do używania ostrzegających nas 

klaksonów, jak i niepotrzebne będą własne okrzyki ostrzegawcze „Samochód!”. 

Kolarz wciskający się wówczas na taki sygnał w kolumnę wywołuje nagłe zakłócenia w tempie jazdy i 

gwałtowne hamowania, które grożą kolizją i w konsekwencji wypadkiem narażającym na szwank nasze zdrowie.  

Rowerem w grupie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rowerzyści na drogach to także większe grupy wycieczkowe. Planując taką wyprawę, musimy 

wiedzieć, jak podróżować na rowerach w kolumnie. 

Na czele kolumny powinien znaleźć się rowerzysta, który zarządza całą wycieczką. Zna przepisy oraz 

trasę, którą grupa zamierza przebyć. Powinien on również umieć dostosować prędkość do możliwości 

wszystkich uczestników wyprawy :rowerowej. A że nie wszystko może widzieć, na końcu powinien jechać 

ktoś, kto będzie kontrolować, czy wszyscy są w stanie jechać w tempie narzuconym przez prowadzącego. 

W razie problemów z utrzymaniem tempa, ostatni w kolumnie powinien mieć możliwość skontaktowania się 

z prowadzącym. 

Wybierając się na dłuższe wyprawy w większych grupach, należy pamiętać o zabraniu wyposażenia 

umożliwiającego ewentualną naprawę roweru. 

Na rysunku widzimy dwie kolumny rowerzystów, oznaczone umownie 1 i 2. Widzimy, początek pierwszej ko-

lumny i koniec drugiej. Zakładamy, że w pierwszej jest 12 rowerzystów, w drugiej 16. To oznacza, że druga ko-

lumna nie spełnia podstawowego warunku, który mówi, że liczba rowerzystów jadących w zorganizowanej 

kolumnie nie może przekraczać 15. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dołączenie jednego rowerzysty 

z grupy 2 do grupy 1. Kolejną zasadą jest takie formowanie kolumn, by odległość między nimi nie była mniejsza niż 

200 metrów. Patrząc na rysunek, możemy domyślać się, że ten warunek również nie został spełniony. 

To jednak nie koniec błędów. W kolumnie 2 widzimy bowiem rowerzystę A, który postanowił przyspieszyć i 

wyprzedzić kilka rowerów. Nie może tego robić. Błąd popełnia także rowerzysta B w kolumnie pierwszej. Ten z 

kolei jedzie obok innego rowerzysty, by, na przykład, porozmawiać. W kolumnie jeździmy gęsiego. Pamiętajmy 

również, że jazda w kolumnie nie zwalnia nikogo z przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Dlatego każdy 

rowerzysta powinien być czujny i mieć oczy szeroko otwarte. Gdy jeździmy w kolumnie starajmy się 

zachowywać bezpieczną odległość od poprzedzającego nas roweru. W innym przypadku nagłe hamowanie może 

spowodować kolizję. (PIM) 

Stanisław Frątczak 
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Widziane z kawaleryjskiego siodełka 

 
Kontynuuję temat z poprzedniego numeru „Na szlak!”, gdzie przedstawiłem mundur garnizonowy.  

Poniżej przedstawię umundurowanie w wariancie polowym szeregowego kawalerii które składa się z: 

1. Kurtki mundurowej z której zdejmowano z kołnierza proporczyki a z naramienników cyfry pułkowe 

(rys nr 4) 

2. Spodni kawaleryjskich z naszytymi karwaszami (rys. nr 5) 

3. Butów juchtowych (rys. nr 6) 

4. Ostróg kawaleryjskich szeregowego wz. 1934 (rys. nr 7) 

5. W zależności od pułku z rogatywki lub furażerki względnie hełmu wz. 1915 „Adrian” (cena po ok. 

70 zł) 

6. Chlebaka z trzema hakami do którego wkładano chleb, niezbędnik, granaty ręczne a w wypadku 

spieszenia również menażkę i manierkę (cena ok. 150 zł) 

7. Pasa szeregowego z potrójnymi ładownicami i z paskiem do mocowania karabinka (rys. nr 18) cena 

ok. 100 zł. 

8. Szelek kawaleryjskich (rys. nr 10) cena ok. 100 zł 

9. Łopatki saperskiej w pokrowcu, d-cy sekcji czekaniki (rys. nr 8) 

10. Bagnetu wz. 24 z żabką (rys. nr 9) 

11. Maski przeciwgazowej, w zależności od jednostki albo wz. RSC w blaszanym pojemniku, lub wz. 

1932 w torbie brezentowej. 

12. Szalika (halsztuka) rys. nr 15 

13. Karabinka Mauser wz. 1929 lub Mosin wz. 1925 cena odl. 300 zł. 

Koszty umundurowania garnizonowego wynoszą ok. 1590 zł. Do tego musimy doliczyć w drugim 

etapie ceny oporządzenia które wynoszą ok. 870 zł. Razem daje nam to sumę ok. 2460 zł. 

Szczegółowe zasady użytkowania wyposażenia polowego kawalerii zawarte zostały w Instrukcji noszenia, 

troczenia i pakowania wyposażenia kawalerii z 1938 r.  

W następnym numerze przedstawię oznaczenia stopni wojskowych w kawalerii, oraz rozpocznę cykl artykułów 

na temat musztry.  

 Stanisław Szamałek 

 

 

Podstawa opracowania: 

Praca zbiorowa, „Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą” 
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