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Sprawozdanie 

z działań SK „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 

przy oddziale PTTK w Ozorkowie w 2006 r. 

 
W zakresie działalności statutowej, do 

której należy rozwijanie turystyki i 

krajoznawstwa, „Szwadron” w okresie 

sprawozdawczym tj. od czerwca do 

września ubiegłego roku zorganizował 

21 wycieczek kolarskich, w tym 17 z 

programem poznawczym o różnej 

tematyce, z preferencją tematów 

historyczno- wojskowych. 

W sumie przejechaliśmy około 750 km, 

z czego po przeliczeniu na jedną 

wycieczkę przypada średnio dystans 31 

km. W ten bilans nie wliczam rajdu do 

Grudziądza, podczas którego w 

czteroosobowym składzie w ciągu 3 dni 

pokonaliśmy dystans przekraczający 

500 km 

Niestety nie prowadzimy ewidencji 

uczestników wycieczek, chociaż warto 

byłoby się o to pokusić. Według  mojej 

oceny uczestniczy w nich średnio od 9 

do 12 szwadronistów. Stan liczbowy 

członków „Szwadronu” na dziś wynosi 

26 osób. 

Statystyka daje wprawdzie wymierny 

obraz krajoznawczych działań 

„Szwadronu”, ale nie może się 

zamykać jedynie ilością 

przejechanych kilometrów. 

„Szwadron bowiem od chwili 

sformowania rower traktował 

zarówno, jako środek do zaspokajania 

potrzeb zdrowotno rekreacyjnych i 

towarzyskich, jak i do celów, które 

rozszerzają możliwości poznawcze 

krajobrazu, przyrody, zabytków 

kultury, sztuki ludowej, poznawania 

interesujących ludzi i miejsc 

związanych z wydarzeniami 

historycznymi. To też w okresie 

sprawozdawczym trasy wycieczek 

wiodły szlakiem dawnych dworków 

szlacheckich w okolicach Piątku, 

zabytków architektury sakralnej w 

Łagiewnikach, miejsc związanych ze 

św. Faustyną. 

Uczestniczyliśmy w procesji Bożego 

Ciała w Łowiczu, w wiklinowym 

plenerze w Konarzewie, w Zjeździe 

Kawalerzystów II RP w Grudziądzu. 

W 2006 r. szczególnym celem 

naszych wypraw rowerowych stała 

się autostrada A-2. Już w trakcie 

budowy była ona przedmiotem 

naszego zainteresowania. Obserwując 

postępy prac wielokrotnie nie 

mogliśmy się oprzeć pokusie żeby na 

rowerach wbrew zakazowi nie 

popróbować autostradowej 

nawierzchni. 

Po oddaniu jej do eksploatacji 

mogliśmy ją już tylko przecinać w 

poprzek, „wężykiem” zaliczając w 

czterech wycieczkach wszystkie 

wiadukty od węzła Stryków do węzła 

Wartkowice. 

W odkrywaniu nowych celów 

krajoznawczych godnym 

odnotowania jest inicjatywa kol. 

Szamałka otwarcia przed 

„Szwadronem” szlaków pielgrzymich 

i zorganizowania pod jego 
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przewodnictwem dwóch wycieczek, do 

Łagiewnik i Głogowca. 

Nasze działania w tym roku 

zdecydowanie zdominowała realizacja 

inicjatyw, z jakimi w 2005 r. 

„Szwadron” wystąpił do władz Gminy 

Zgierz dotyczących wytyczenia 

znakowanych szlaków bojowych 

Kresowej Brygady Kawalerii od 

Grotnik, i 28 Pułku Strzelców 

Kaniowskich z Lućmierza do Dęblin 

oraz stałego tam upamiętnienia w 

formie obelisku bitwy stoczonej przez 

te jednostki we wrześniu 1939 r. 

Już w marcu na Międzynarodowych 

Targach Turystycznych „Na styku 

kultur” w Łodzi mogliśmy 

zaprezentować materiały informacyjne 

dotyczące obu szlaków, a latem 

Stowarzyszenie Agroturystyczne Ziemi 

Zgierskiej pod wodzą jej prezesa p. 

Zbigniewa Hanke z udziałem członków 

Szwadronu przystąpiło do znakowania 

szlaków. 

Nawiązaliśmy przy tym owocną i 

dobrze rokującą na przyszłość 

współpracę z Grupą Rekonstrukcji 

Historycznej „Strzelcy Kaniowscy” z 

Łodzi, z którą wraz z władzami Gminy 

Zgierz organizowaliśmy uroczystość 

odsłonięcia pomnika i plenerową 

inscenizację bitwy o Dębliny, której 

głównymi aktorami byli koledzy 

kontynuujący tradycje 28 Pułku 

Strzelców Kaniowskich. 

3 i 10 września przejazdem na rowerach 

„Szwadrom” otworzył oba szlaki i 

uczestniczył w wymienionych wyżej 

uroczystościach. 

Tradycyjnie już z władzami Gminy 

Parzęczew współorganizowaliśmy 

patriotyczną uroczystość rocznicową 

w Orle poświęconą walkom żołnierzy 

Pomorskiej Brygady Kawalerii we 

wrześniu 1939 r. 

Szwadron ponadto uczestniczył w 

organizowanych przez oddziały 

PTTK „Ziemia Łęczycka i zgierski 

następujących rajdach: „Do srodka 

Polski”, „Na żołnierską nutę” do 

Leźnicy Wielkiej, „Żółty jesienny 

liść” do Śledzianowa i „Jesiennym”. 

Jak co roku ściśle 

współpracowaliśmy z Hufcem ZHP w 

Ozorkowie w organizowaniu i 

zapewnieniu obsługi przewodniczej 

III kolejnego Rajdu „Szlakiem 

wrześniowych bohaterów”. 

Rok 2006 okazał się niezwykle 

ważnym dla „Szwadronu”. 

Przestaliśmy być jedynymi 

kontynuatorami tradycji 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Powstała bowiem w Starogardzie 

Gdańskim, mieście garnizonowym 

naszego patrona, konna grupa 

rekonstrukcji historycznej o nazwie 

„Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich, która 

nawiązała z nami kontakt wyrażając 

chęć ścisłej współpracy. 

Szwadron ten wykazuje dużą 

aktywność organizacyjną. Za jego 

pośrednictwem otrzymaliśmy decyzję 

Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych 

Kawalerii w Londynie uprawniającą 

nas do noszenia barw i wyróżników 2 

Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich. 

Przywilej ten otworzył przed nami 

możliwość sformowania w 

Szwadronie sekcji wyposażonej w 

szwoleżerskie mundury historyczne z 

okresu II Rzeczypospolitej. 

Wszczęte działania zmierzające do 

realizacji zadania uświadomiły nas o 

nierealności zamysłu w tych ramach 

organizacyjnych, w których obecnie 

działa „Szwadron”. 

W związku z tym zaszła konieczność 

powołania bliźniaczego szwadronu o 

statusie Stowarzyszenia kultury 

fizycznej, który otworzy prawne 

możliwości prowadzenia 

samodzielnej gospodarki finansowej. 

Poparcie naszych inicjatyw w 

upamiętnianiu miejsc walki i 

martyrologii narodu polskiego przez 

władze miasta Ozorkowa, ościennych 

gmin Parzęczewa i Zgierza oraz 

władz województwa utwierdzają nas 

w przekonaniu że dotychczasowy 

kierunek działań Szwadronu jest 

społecznie pożyteczny. Upewnia nas 

w tym przekonaniu uznanie i 

duchowe poparcie jakiego udzielają 

nam w naszym dziele kombatanci na 

Zjazdach Kawalerzystów II 

Rzeczypospolitej w Grudziądzu, 

którzy widzą w nas kontynuatorów 

tradycji Jazdy Polskiej. 

 

Stanisław Frątczak 
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Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
przy Oddziale PTTK w Ozorkowie 

zaprasza na wycieczki w czerwcu 2007 

  Termin Cykl tematyczny Cel wycieczki Trasa Dystans Uwagi 

3.06.2007 

godz. 9.00 
 Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie 

przed startem   

7.06.2007 

godz. 9.00 

Doznania 

niezwykłe 

Udział w procesji 

Bożego Ciała w 

Mąkolicach 

Ozorków- Modlna- 

Gieczno- Konarzew- 

Witów-Mąkolice- 

Gozdów- Władysławów- 

Warszyce- Modlna- 

Ozorków. 

55 

Droga asfaltowa,  

gruntowa 2 km 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne. 

Opis w 1 n-rze 

„Na szlak” str.8 

10.06.2007 

godz. 9.00 

Przez wsie i 

miasta 
Zwiedzanie Łęczycy 

Ozorków- Leśmierz- Tum- 

Łęczyca- Borszyn- Solca 

Wlk.- Bibianów- Ozorków 

33 

Obowiązuje 

strój 

organizacyjny 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne  

 

15-17.06.2007 

godz. 5.00 

Kawaleryjskie 

tradycje 

Udział w święcie 

Szwadronu 

Kawalerii im. 2 

Pułku Szwoleżerów 

Rokitniańskich 

Ozorków- Łęczyca- 

Kłodawa- Piotrków 

Kujawski- Kruszwica- 

Inowrocław- Bydgoszcz- 

Świecie- Skórcz- 

Starogard Gdański. Powrót 

pociągiem. 

295 

Obowiązuje 

strój 

organizacyjny 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne 

17.06.2007 

godz. 9.00 
 Gdzie oczy poniosą 

Trasa ustalana wspólnie 

przed startem 
  

24.06.2007 

godz. 9.00 
Dni Ozorkowa 

Oglądanie panoramy 

Ozorkowa z oddali 

Ozorków Plac Jana Pawła 

II- ul. Sienkiewicza- 

Wiejska- Kowalewicka- 

Kowalewice- Mamień- 

Bibianów- ul. Żytnia- 

Wróblew- Cedrowie- 

Czerchów- Maszkowice- 

Ozorków 

24 

Obowiązuje 

strój 

organizacyjny 

Potrzebne 

aparaty 

fotograficzne, 

lornetki 

      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  
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Komunikat 

Pod koniec 2006 r. część członków sekcji Kolarskiej „Szwadron” przy Oddziale PTTK w Ozorkowie 

dążąc do pogłębienia i wzbogacenia dotychczasowych form działań nawiązujących do tradycji polskiej 

kawalerii, nie widząc możliwości realizacji poszerzonego programu w dotychczasowych strukturach 

organizacyjnych, postanowiła powołać samodzielne stowarzyszenie kultury fizycznej z rozbudowanym 

programem historyczno-wojskowym. 

Ponieważ realizacja tego programu będzie wymagać pewnych nakładów finansowych, których nie mógł 

nam zapewnić Oddział PTTK, zaszła konieczność powołania organizacji stanowiącej samodzielną jednostkę 

budżetową. 

Do powołania nowej organizacji skłoniła nas też świadomość, że rozbudowany program działania                     

o charakterze zbliżonym do grupy rekonstrukcyjno- historycznej daleko wykracza poza ramy statutu PTTK                    

i że znaczna część członków sekcji kolarskiej nie podziela tak głębokiego zainteresowania tematyką 

historyczno- wojskową. 

W tej sytuacji grupa inicjatywna w składzie Stanisław Frątczak, Piotr Pisera i Stanisław Szamałek 

zwołała w dniu 20 stycznia 2007 r. zebranie założycielskie, na którym powołano nowe stowarzyszenie                        

i złożono wniosek do władz Powiatu Zgierskiego o jego zarejestrowanie. 

Starostwo Powiatowe w Zgierzu w dniu 20 lutego 2007 r. podjęło decyzję o wpisaniu nowo powstałej 

organizacji do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej pod nazwą „Szwadron Kolarzy im. 2 Pułku 

Szwoleżerów Rokitniańskich”. 

Nowo powstałe stowarzyszenie poza wypełnianiem statutowego obowiązku w zakresie kultury fizycznej 

stawia sobie za cel prowadzić działania o charakterze oświatowo- wychowawczym wśród młodzieży szkolnej 

oraz dorosłej społeczeństwa Ozorkowa i okolic, dotyczące historii i tradycji Wojska Polskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem walk żołnierza polskiego w naszym regionie.  

W tym celu zamierzamy urządzić izbę tradycji Wojska Polskiego, zaopatrzyć część członków 

„Szwadronu” w mundury żołnierskie z wyposażeniem z 1939 r. , wydawać czasopismo „Szwadronista”, 

upamiętniać miejsca walk i martyrologii Narodu Polskiego poprzez opracowywanie i wytyczanie szlaków 

walk żołnierza polskiego oraz organizowanie wycieczek turystyczno- historycznych. 

Wszystkie te działania zamierzamy prowadzić w ścisłej współpracy przede wszystkim z władzami 

samorządowymi Ozorkowa i ościennych gmin, ze szkołami, z Hufcem ZHP im. Bohaterów Września,                        

z placówkami leczniczo- wychowawczymi, z Towarzystwem Przyjaciół Ozorkowa, z Oddziałem PTTK                          

w Ozorkowie i w sąsiednich miastach oraz z wszystkimi organizacjami i instytucjami a także osobami 

zainteresowanymi naszym programem. 

 

Stanisław Frątczak 
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HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI 

 

„ŚWIĘTO  SZWADRONU KAWALERII im. 2. PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH” 

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 

W DNIACH 15-17 CZERWCA 2007 R. 

 

15 CZERWCA 2007 r./ PIĄTEK/ 

 

godz. 14.00   SESJA POPULARNO-NAUKOWA 

                      / aula I LO w Starogardzie Gd./ 

Prelegenci: mgr Ryszard Szwoch 

dr Wiesław Gogan 

mgr Piotr Szubarczyk 

major Zbigniew Makowiecki /Londyn/ 

w programie : 

Wręczenie odznak honorowych Szwadronu Kawalerii 

 

godz. 16.00   WYSTAWA  

                     /Ratusz Starogardzki/ 

                    odp.  mgr Andrzej Bażyński 

 

Temat  wystawy: „ 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim w 

latach 1926 - 1939” 

 

16 CZERWCA 2007 / SOBOTA/ 

 

godz. 15.00   KWATERUNEK PODODZIAŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PARADZIE 

 

W skład parady wchodzą: 

 

 Szwadron Reprezentacyjny Kawalerii Wojska Polskiego 

 Szwadron Ochotniczego 1 Pułku Szwoleżerów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 Oddziały Kawalerii Ochotniczej kontynuujące tradycje Pomorskiej Brygady Kawalerii w 

składzie:  

1. Szwadron w barwach 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ( w tym sekcja kolarzy ) 

2. Szwadron w barwach16 Pułku Ułanów - Bydgoszcz 

3. Szwadron w barwach 18 Pułku Ułanów Pomorskich-Grudziądz 

4. Szwadron w barwach 8 Pułku Strzelców Konnych-Chełmno 

 Kompania Honorowa 16 Tczewskiego Batalionu Saperów 

 Orkiestra  Wojskowa-16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej 

 

godz. 17.00  UROCZYSTY KONCERT REPREZENTACYJNEGO ZESPOŁU     

                     ARTYSTYCZNEGO WOJSKA POLSKIEGO Z WARSZAWY 

                   / Miejska Hala Sportowa im. A. Grubby/ 

 

godz. 19.30   KAWALERYJSKI RAUT / miejsce: Rokocińskie pola / 

                      Dzielnie skaczą przez bariery Rokitniańskie Szwoleżery” 
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17 CZERWCA 2007 / NIEDZIELA/ 

 

 

godz. 10.45      WPROWADZENIE NA STAROGARDZKI RYNEK PODODZIAŁÓW                   

                         BIORĄCYCH UDZIAŁ W PARADZIE KAWALERII 

 

 

godz. 11.00     KONCELEBROWANA MSZA ŚWIĘTA POD PRZEWODNICTWEM   

                        KAPELANA SZWADRONU KAWALERII 

                        i JE Ks. prof. dr hab. Jan Bernarda Szlagi –Biskupa Pelplińskiego 

                        /rynek miasta Starogardu Gd./ 

 

 

godz. 12.15    UROCZYSTE WRĘCZENIE SZTANDARU SZWADRONOWI    

                       KAWALERII im. 2 PUŁKU SZWOLEŻERÓW ROKITNIAŃSKICH 

 

 

godz. 12.30    DEFILADA PODODZIAŁÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PARADZIE 

 

 

godz. 13.30   POKAZ  WŁADANIA  SZABLĄ I LANCĄ ORAZ POCZĘSTUNEK DLA    

                      MIESZKAŃCÓW KOCIEWIA WOJSKOWĄ GROCHÓWKĄ 

                      /Stadion Miejski im. K. Deyny/ 
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Rajd z okazji Dni Ozorkowa 

Sekcja Kolarska „Szwadron” z okazji Dni Ozorkowa proponuje Rajd wokół Ozorkowa 

następującą trasą: Plac Jana Pawła II- ul. Wiejska- Kowalewice- Bibianów- Śliwniki- Wróblew- 

Cedrowie- Ostrów- Czerchów- Maszkowice- Helenów- ul. Maszkowska- Aleja Unii. 

Dystans: około 24 km, w tym 7,5 km drogą polną. 

Start: 24 czerwca, godz. 9.00 sprzed biura PTTK. 

Wycieczkę poprowadzi Stanisław Frątczak. 
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Trasa 75 
Wycieczka edukacyjna do Dąbrowy Grotnickiej 

 

 

Ozorków- Kowalewice- Grotniki – Dąbrowa Grotnicka- Zimna Woda- Rosanów- Sokolniki- 

Ozorków. 

 

Ponieważ opisy miejscowości są zamieszczone w poprzednich numerach informatora „Na szlak!”                   

w związku z tym zainteresowanych odsyłamy właśnie do nich. 

Wyjeżdżamy spod biura PTTK. Jedziemy ulicami Starzyńskiego, Adamówek w kierunku Grotnik.        

Za Kowalewicami, wiaduktem nad autostradą dojeżdżamy na skraj lasu w Grotnikach. Skręcamy              

w lewo i po około 800 m docieramy do leśnego duktu. 

Skrecamy w prawo. Dukt ten w prostej linii prowadzi do wzniesienia ok. 174 m n.p.m.                            

Na wierzchołku znajdował się do niedawna punkt trangulancyjny  w postaci drewnianej wieży. 

Znajdujemy się na terenie rezerwatu Dąbrowa Grotnicka, którego zewnętrzny obszar oznakowany 
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jest poziomą zieloną linią na drzewach. Po zejściu ze wzgórza skosem w lewo, jak prowadzi ścieżka, 

docieramy do skrzyżowania czterech duktów leśnych. Na jednym z nich znajduje się znak szlaku 

(czerwony) przemarszu w 1939 r Kresowej Brygady Kawalerii, którym udajemy się na skraj lasu. 

Skręcamy w prawo i przez m. Zimna Woda dojeżdżamy do ronda na trasie szybkiego ruchu A-1 

Po przejściu udajemy się dalej w kierunku prostym do m. Rosanów. Po ok. 800 m przed wjazdem                

do Rosanowa skręcamy w lewo i wiaduktem nad autostradą ul. Południową docieramy do drogi 

Słowik- Sokolniki. Skręcamy w prawo i przez m. Kania góra udajemy się do Sokolnik Lasu.                    

Na rondzie skręcamy w lewo do Ozorkowa. Jadąc prosto przez m. Helenów wjeżdżamy                               

do Ozorkowa. 

 

Rezerwat przyrody „Dąbrowa Grotnicka”  

Rezerwat został utworzony w 1990 r. i zajmuje ok. 100 ha lasu. Jest jednym z większych                        

w województwie łódzkim. 

Głównym elementem ochrony jest dąbrowa świetlista na którą składają się stany dębowo- sosnowe 

(ok. 44 gatunków drzew i krzewów i ok. 270 gat. roślin). 

Cechą charakterystyczną wyróżniającą dąbrowę od innych zbiorowisk leśnych jest duża 

różnorodność flory, w której występują gatunki o bardzo odmiennych wymaganiach ekologicznych, 

tak światłolubnych jak i rosnących w cieniu oraz ciepłolubnych. Do najczęściej występujących drzew 

należą dąb bezszypułkowy, mieszany oraz sosna, brzoza, grab, lipa. Najczęściej występujące krzewy 

to: wawrzynek- wilczełyko, wilcza jagoda, kalina koralowa, kruszyna pospolita, pięciornik. 

W runie leśnym występuje: naparstnica, paprocie, orlica, goździk pyszny, lilia złotogłów, wyka, 

kokoryczka wonna, konwalia majowa i inne. 

Z traw występują: kostrzewa, mietlica, wiechlina. 

Rezerwat „Dąbrowa Grotnicka” służy ochronie naturalnych środowisk leśnych oraz zachowaniu 

harmonii środowiska i pięknych krajobrazów z minimalną ingerencją człowieka. 

 

Stanisław Szamałek 
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Trasa 76 

Zwiedzamy Łęczycę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozorków- Tymienica (6.4)- Leśmierz (8.4)- Tum (14.1) (Opis w 19 n- rze „Na szlak”, str.6)-  

Łęczyca (17.1) Dojeżdżając do miasta przed parkiem po lewo płyta pamiątkowa poświęcona                        

12 Polakom rozstrzelanym przez niemieckich żołnierzy 9 września 1939 r. 
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Po dotarciu do ul. Sienkiewicza skręcamy w nią w prawo. Równolegle po lewo nieco w głębi 

od ulicy biegły mury okalające miasto, wzniesione w latach 1352-1370 za Kazimierza Wielkiego. 

Mury o długości 1150 m i grubości do 2 metrów zamykały wnętrze miasta o powierzchni prawie                   

9 ha. 

Poza murami dostępu do miasta broniła od wschodu płynąca pod nim Bzura. W północny 

fragment muru wtopiony był budynek dawnego klasztoru dominikańskiego z lat 70- tych XII w                    

i przylegającego do niego od południa kościoła. 

Na początku XIX w. władze pruskie zamieniły klasztor na więzienie, które z liczbą około 400 

więźniów funkcjonuje do dziś. 

Dotarłszy do ul. J. Kilińskiego skręcamy w nią w lewo, w dalszym ciągu jadąc wzdłuż dawnych 

murów otaczających tu miasto od północy. Na osi ul. Poznańskiej w średniowieczu była brama 

wyprowadzająca z miasta w kierunku Pomorza i Wielkopolski, nazywana  Poznańską.  
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Ze skrzyżowania ulic skręcamy w prawo i udajemy się do kościoła Niepokalanego Poczęcia 

NMP i klasztoru OO Bernardynów. Jednonawowy, barokowy kościół zbudowany w 1643r. posiada 

b. bogaty wystrój wnętrza w stylu rokokowym. 

Przed kościołem figura matki Bożej. Za udział zakonników w Powstaniu Styczniowym. 

Władze rosyjskie skasowały klasztor, do którego Bernardyni wrócili w 1946r. 

Powracając na ul. Kilińskiego po lewej stronie mijamy budynek dawnego szpitala 

powiatowego św. Mikołaja (obiecał przychodnie lekarskie) z 1842, zbudowanego według projektu       

H. Marconiego. Po przebudowie w latach 70t tych XX w. zatracił walory architektoniczne. 

Pracował w nim dr Józef Dworzaczek, naczelnik Powstania Styczniowego w Łęczyckim.                   

Po dojściu do alei Jana Pawła II skręcamy w nią. Po lewej stronie mijamy dawną dzielnicę 

żydowską, na terenie, której znajdują się m.in. zabudowania hospicjum a nieco dalej skwerek, gdzie 

stała synagoga. 

Za skwerkiem skręcamy w lewo, w ul. Kaliską która wiedzie na plac Kościuszki. Mijamy                     

z lewej strony ul. Szpitalną i Żydowską, gdzie skupiało się życie łęczyckich Żydów. Tu m.in. była 

tak zw. Mała Synagoga, a właściwie budynek w którym mieściła się mykwa (rytualna łaźnia) 

chedery (szkoły wyznaniowe) i mieszkania rabinów. 

Ulica Kaliską wchodzimy na pl. Tadeusza Kościuszki, dawny rynek. Położony w środku miasta 

z wychodzącymi z naroży dwoma ulicami pod kątem prostym dzielił szachownicą ulic przestrzeń 

miejską na kwadraty, zgodnie z obowiązującym w średniowieczu układem urbanizacyjnym. Układ 

ten z upływem czasu uległ przekształceniom a plac w wyniku wyburzeń  prowadzonych do 1862r.                    

i zniszczeń w 1939r. zatracił pierwotny kształt. 

Na środku ratusz w stylu klasycystycznym pierwotnie według projektu Jakuba Kubickiego                  

z 1790r. Gruntownie przebudowany w XX w. zatracił dawny charakter. 

Przed ratuszem pomnik niepodległości w formie figury Matki Boskiej Brzemiennej z płytą 

pamiątkową . Zachowały się w rynku mieszczańskie kamienice z XIX w. 

Z placu ul. Zamkową kierujemy się do zamku wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego                     

na początku 2 połowy XIX w. Do zamku zbudowanym na 5m nasypie otoczonego murami łączącymi 

się z murami miejskimi broniła dostępu fosa. 

 W tzw. Domu Starym były sale reprezentacyjne. Jan Lutomierski w latach 1563-64 

przebudowuje zamek w stylu renesansowym i buduje Dom Nowy na siedzibę starostwa. 

Wieże spełniały role więzienia. Zamek uległ zniszczenia podczas najazdu szwedzkiego a potem 

Wojny Północnej. Prusacy przebudowali zamek na twierdzę z bastionami. 

Gruntowną odbudowę przeszedł w latach 1964-1975. Zwiedzamy mieszczące się na zamku muzeum 

i oglądamy miasto z wieży. 



 13 

Wracamy na plac Kościuszki i kierujemy się do pomnika Bohaterów Bitwy nad Bzurą,                       

a stamtąd ul. Poznańską do dawnego klasztoru Panien Norbertanek, założonego tu w 1603r.                         

z fundacji Mikołaja Szczawińskiego. 

Niepochlebne opinie o trybie życia zakonnie spowodowały, że budynek Łęczycanie nazywali 

Pałacem Lucyfera. Klasztor zlikwidowano w czasie Księstwa Warszawskiego . 

Od 1946r. budynek zajmują siostry Urszulanki, które w 1932 r. do Łęczycy sprowadziła 

św. Urszula Ledóchowska. 

Po prawej stronie kościół farny p.w. św. Andrzeja Apostoła. Konsekrowany w 1425 r. był 

ufundowany prawdopodobnie przez Władysława Jagiełłę. Stanął na miejscu drewnianego stojącego 

tu od pierwszej pol. XIV w. Pierwotnie gotycki, przebudowany wielokrotnie i wzbogacony o kaplicę 

w stylu barokowym m.in. przez Jakuba Szczawińskiego. 

Kaplica Szczawińskich posiada dużą wartość artystyczną jak i inne elementy wyposażenia 

świątyni , w tym dzieła malarskie. Kościół był miejscem obrad sejmików województwa łęczyckiego. 

Z kościoła farnego korzystał zakon jezuitów, których budynek klasztorny był usytuowany                      

za prezbiterium.  

Na wprost kościoła dzwonnica będąca jedną z baszt, pozostałą po rozbiórce murów obronnych 

w XIX w.  Mury obronne Łęczycy o wysokości 7 m wzmocnione były 9 basztami ustawionymi                      

w odstępach 50- 60 metrowych. 

Sprzed kościoła ul. Kościelną dochodzimy do alei Jana Pawła II i kierujemy się w lewo 

kontynuując spacer wzdłuż murów miejskich, które wtopione są tutaj w ściany budynków dawnego 

klasztoru Norbertanek. Po prawej stronie alei mijamy klasycystyczny gmach szkoły z XVIII w. 

Dotarłszy do ul. Belwederskiej skręcamy w nią w lewo i dochodzimy do ul. Ozorkowskiej,                  

na osi której była brama Krakowska, prowadząca do miasta od Małopolski. 

Skręcamy w prawo w ul. Ozorkowską. Mijamy po prawo miejsce (obecnie skład węgla) 

gdzie od 1521 r. stał murowany kościół i szpital św. Ducha, których budynki rozebrano w  1825 r. 

Z ul. Ozorkowskiej wjeżdżamy w ul. Ozorkowskie Przedmieście. Po przejechaniu przeszło jednego 

kilometra, na wysokości wieży wyciągowej dawnej kopalni rudy żelaza, skręcamy w prawo,                          

w ul. Górniczą. Po prawej stronie mijamy zabudowania Łęczyckich Zakładów Górniczych. 

W głębi za nimi pozostałości po hałdzie, z której szczytu rozpościera się rozległy widok                      

na miasto i okolicę.  

Po lewej stronie ul. Górniczej znajduje się cmentarz ewangelicki, który został założony około 

1823 r.  
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Na cmentarzu na szczególną uwagę zasługuje mauzoleum rodziny Boetticherów z  Leśmierza, 

pomnikowy grób ppłk Adama Szuberta, dowódcy Brygady Artylerii Lekkokonnej, krzyż pamięci AK 

i ofiar stalinizmu i kwatera żołnierzy niemieckich, poległych w 1914 r. 

Z cmentarza wracamy do ul. Ozorkowskie  Przedmieście, z której po przejechaniu 200 m, 

skręcamy w prawo, w drogę do Parzęczewa, opuszczając Łęczycę. 

Borszyn (25,1)- Solca Wlk. (26,9)- Bibianów (30,2)- Ozorków (33,0). 

 

 

 

Opracował: Stanisław Frątczak  

Na podstawie: „Przewodnik po Łęczycy i regionie łęczyckim”, Łęczyca 2005  

 

 

 

 

 

Informacja 

Za zasługi w upamiętnianiu miejsc walki i martyrologii Narodu Polskiego Rada Ochrony 

Pamięci Walk i Męczeństwa odznaczyła nasz „Szwadron” Złotym Medalem Opiekuna Miejsc 

Pamięci Narodowej. 

Medal wręczy w dniu 24 czerwca o godz. 20.30 Przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Pani Wojewoda Helena Pietraszkiewicz. 

Szczegóły organizacyjne będą podane w stosownym czasie w biurze Oddziału PTTK. 

 

 

 

 

Skład komputerowy Informatora: Andrzej Staniewski 

 


