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CZCIMY PAMIĘĆ ...
„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”
Dnia 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To ustanowione
w zeszłym roku święto poświęcone jest pamięci polskich żołnierzy zbrojnego, antykomunistycznego
podziemia po 1945r. Data ta została wybrana nie
przypadkowo. 1 marca 1951r. w piwnicach warszawskiego więzienia mokotowskiego strzałem w tył
głowy UB zamordowało siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.
Sekcja kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich przy oddziale PTTK
w Ozorkowie– podsekcja mundurowa uczciła pamięć tych żołnierzy uczestnicząc w mszy św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Ozorkowie. Mszę celebrował ks. Władysław Pietrzyk. Organizatorami uroczystości było Stowarzyszenie „Strzelec” ze Zgierza.

JANUSZA ZAKRZEŃSKIEGO
W dniu 10.04.2012r. Sekcja Kolarska
„Szwadron” wraz ze Stowarzyszeniem Szwadron Kawalerii im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze
Starogardu Gdańskiego uczestniczyła w mszy św.
odprawionej w intencji śp. Janusza Zakrzeńskiego
wybitnego aktora i patrioty.

Śp. Janusz Zakrzeński związany był z tym Stowarzyszeniem – rokrocznie w czerwcu przyjeżdżał do
Starogardu Gdańskiego i odgrywał rolę marszałka
Józefa Piłsudskiego w uroczystościach.
Zginął 2 lata temu w katastrofie lotniczej w drodze na uroczystości w Katyniu.
Msza została odprawiona w kościele Sióstr Wizytek w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu.
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił. ks.
Leszek Surma. W koncelebrze udział wzięli ks. Stanisław Małkowski i ks. Por. Przemysław Piwowarczyk, kapelan Stowarzyszenia Szwadron Kawalerii
im. 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim.
Po mszy św. wraz z innymi uczestnikami uroczystości udaliśmy się na cmentarz powązkowski i złożyliśmy kwiaty na grobie
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POLICJANTÓW I OFICERÓW– OFIAR ZBRODNI KATYŃSKIEJ
FRANCISZKA CZYŻA
ASPIRANTA POLICJI PAŃSTWOWEJ

Zdjęcia: A. Staniewski

KPT. PRZEMYSŁAWA KOZIETULSKIEGO I POR. ALEKSANDRA MIESZALSKIEGO
OFICERÓW WOJSKA POLSKIEGO

Zdjęcia: G Skonieczko
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POLACY ATAKUJĄ !

25 KALISKA DYWIZJA PIECHOTY W NATARCIU NA OZORKÓW – CD.
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11 września o świcie po przejęciu podstaw wyjściowych od wykrwawionego w boju o Sierpów 29
Pułku Strzelców Kaniowskich przystępuje do kontynuowania natarcia wzdłuż szosy Łęczyca- Ozorków.
Ponieważ wszelkie próby działań w kierunku
Ozorkowa paraliżowane są silnym ogniem flankowym z obsadzonego przez Niemców folwarku Wróblew i Solcy Wielkiej, dowódca pułku ppłk Marian
Frydrych daje rozkaz I batalionowi mjr. Aleksandra
Fiszera opanowania tych miejscowości.
Natomiast 9 batalionowi strzelców, który zostaje podporządkowany 60 Pułkowi Piechoty Wielkopolskiej, nakazuje uderzyć z Sierpowa przez Parzyce
na folwark Ostrów Jagodowo (na prawym brzegu
Bzury).
Zgodnie z otrzymanym rozkazem mjr. Fiszer
o świcie rusza ze swym 1 batalionem z Borek przez
Lubień do Solcy Małej, w której luzuje odchodzący
do odwodu 1 batalion 29 Pułku Strzelców Kaniowskich.
Gdy, po zajęciu stanowisk wyjściowych, kompanie ruszają do natarcia na pozycje niemieckie
w północnej części Solcy Wielkiej i w folwarku Wróblew, dostają się pod silny ogień karabinów maszynowych prowadzony z niewielkiego lasku sosnowego,
położonego na południe od Kolonii Konary (dziś
część Sierpowa). Wobec powstałej sytuacji znajdujący się przy 1 batalionie dowódca pułku nakazuje
1 i 2 kompanii uderzyć na lasek, a 3 kontynuować
natarcie na północny skraj Solcy Wielkiej.
Trzeciej kompanii udało się stosunkowo łatwo
odrzucić ubezpieczenie nieprzyjaciela i wedrzeć się
do środka wsi.
Tu jednak napotkała silny ogień piechoty i potężny ogień artylerii, znacznie silniejszy od własnego
(pluton artylerii piechoty), który zatrzymał natarcie
kompanii do godzin południowych, kiedy to odrzuciła Niemców i opanowała południową część wsi z kościołem.
Natomiast 1 i 2 kompania rozwinąwszy się do
natarcia na ów sosnowy lasek za szosą ŁęczycaOzorków, dostała z boku silny ogień od nieprzyjaciela obsadzającego folwark Wróblew, przeciw któremu
z 2 kompanii został wysłany pluton, celem ubezpieczenia się od tego kierunku.
Niemcy broniący lasu nie wytrzymują impetu
natarcia naszej piechoty. Opuszczają go, pozostawiając w nim kilkunastu poległych i rannych swoich
żołnierzy. Zaraz też skierowują na niego silny ogień
artylerii.
W zdobytym lasku pozostała 1 kompania
a 2 uderzyła w ślad za swoim plutonem na folwark
Wróblew, który po krótkiej walce został zdobyty.
Jeszcze rano mjr Jan Zagrzebnicki stojąc ze
swoim 3 batalionem, jako odwodowym, w lasku na
południowy- zachód od folwarku Sierpów i czekając
na rozkaz planowanego natarcia na Solcę Wielką
i widząc atak 1 batalionu na lasek za ozorkowską
szosą pomyślał, że nastąpiła zmiana kierunku uderzenia pułku z północnego na wschodni i na lasek
skierowuje natarcie swoich kompanii.

Str. 4
Pierwszym celem jest cegielnia w południowym
Sierpowie, w międzyczasie po odejściu 29 Pułku
Strzelców Kaniowskich do odwodu znowu zajęta
przez Niemców.
Oto, jak to natarcie opisuje kpt. Kazimierz
Kuźmiński dowódca 7 kompanii: „wychodzimy do
natarcia z zabudowań Sierpowa, otrzymujemy silny
ogień niemieckiej artylerii i cekaemów, ale Niemcy
cegielni nie obsadzili zbyt mocno, tak że bez wielkich
strat i po niezbyt zaciętym oporze opuszczają cegielnię. W pośpiechu nie zdążyli wycofać dwóch potężnych moździerzy- to jedna z tych baterii, która wczoraj tyle szkody narobiła nam w Łęczycy. Jest to poważna zdobycz wojenna.
Natychmiast wychodzimy przed cegielnię
i okopujemy się. Czekamy dalszych rozkazów.”
Te nadchodzą około południa. 7 kompania
wraz z całym batalionem ma z podstaw wyjściowych
na zachodnim skraju lasku zdobytego przez 2 i 3
kompanię uderzyć w kierunku wsi Parzyce nad Bzurą.
Oto opis natarcia autorstwa kpt. Kuźmińskiego: „… Gwizdki dowódców i szeroka ława tyraliery
batalionu wybiegła z lasu, starając się od razu,
pierwszym skokiem jak najdalej oderwać się od
skraju lasu. Nacieramy zupełnie bez wsparcia własnej artylerii. Przedpole to otwarta przestrzeń, kartofliska i rżyska, na najbliższym horyzoncie nieduża
wyniosłość, rodzaj wydmy piaszczystej. Zagrały
i nasze cekaemy, przy ich wsparciu nasza tyraliera
szybko i śmiało idzie naprzód. Mimo silnego ognia
niemieckiego zbliżamy się do wydmy, która obsadzona jest przez Niemców. Ogień naszych cekaemów był
skuteczny i zniszczył niemieckie gniazdo oporu.
Kompania wchodzi na wydmę. Stwierdzamy tutaj
4 zabitych i 3 rannych Niemców oraz 2 ckm i 1 km,
które nieprzyjaciel w ucieczce zostawił.
Ale teraz i my otrzymujemy silny ogień flankowy, mamy już kilku rannych i nie możemy się wysunąć poza wydmę. Wreszcie wykrywamy duży czołg
ukryty w głębokim rowie, który ogniem swych sprzężonych ckm sprawia nam tyle kłopotu.
(Czołg ten prawdopodobnie należał do 2 kompanii 23 pułku czołgów, która wraz z 21 pułkiem piechoty i dywizjonem artylerii z niemieckiej 17 Dywizji
Piechoty została wycofana spod Brzezin i rzucona 10
września na północ od Ozorkowa celem powstrzymania polskiego uderzenia.) (przyp. autora)
Z ppor. Serbińskim, kapralem Kozłowskim,
z rusznicą przeciwpancerną podkradamy się do czołgu na odległość około 40 m. Nie widzą nas. Strzelamy kolejno z rusznicy ppanc. Ogień z czołgu milknie. Wpadamy na niego z granatami i otwieramy klapę. W środku tylko jeden żołnierz z rozwaloną na pół
głową przez nasz pocisk przeciwpancerny. Wrzucamy w bak do benzyny wiązkę odbezpieczonych granatów. Po wybuchu czołg pali się na naszych oczach
aż do wieczora. Możemy nareszcie wyjść zza wydmy
i nacierać dalej na Parzyce. Czołg spełnił swoje zadanie, Niemcy zdołali się oderwać i nie mamy z nimi
bezpośredniego kontaktu ogniowego.
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Tylko ich artyleria okłada nas bez przerwy
szrapnelami, ale to nie przeszkadza nam posuwać
się naprzód i wkrótce zajmujemy Parzyce. …”
W Parzycach 3 batalion nawiązał łączność
z 9 batalionem strzelców, który jak dotąd bezskutecznie atakował folwark Ostrów Jagodowo.
Mimo wielokrotnie wznawianych natarć trudno było bez wsparcia artylerii wyprzeć Niemców
twardo broniących się w murowanej zabudowie folwarku.
W tej sytuacji dowódca pułku, żeby zdobyć
Ostrów Jagodowo postanowił zadziałać większością
sił, jakimi dysponował.
W związku z tym rozkazał 2 i 3 kompanii uderzyć od strony folwarku Wróblew na tyły niemieckie
w Cedrowicach, a od frontu nacierać 9 batalionowi
strzelców
i części 3 batalionowi 60 pułku,
bez 7 kompanii, która cofnięta z powrotem do lasku
na południe od Kolonii Konary, pozostała w odwodzie.
Całą akcję miała ubezpieczać od strony Ozorkowa 31 kompania czołgów rozpoznawczych,
Niestety! Na przegrupowujące się do natarcia
bataliony spada potężna nawała ogniowa niemieckiej artylerii, która zadaje polskiej piechocie, szczególnie 3 kompanii, ciężkie straty i zmusza ppłk. Frydrycha do odwalania akcji.
Wieczorem kompanie mające uderzać na
Ostrów Jagodowo wracają na dawne pozycje. Kompania 2 i 3 w folwarku Wróblew, 8 i 9 do lasku,
z którego nacierały na Parzyce.
Dowódca pułku nie wydaje na noc nowych
rozkazów poza trzymaniem pozycji obronnych na
rubieży, którą wyznaczają południowy skraj Solcy
Wielkiej, folwark Wróblew, lasek pod Kolonią Konary
i południowe Parzyce.
Pragnie dać tej nocy wytchnienie swoim wyczerpanym do ostatka żołnierzom „ …zawsze na nogach, z ciężkim, mało ruchliwym taborem konnym,
który nie jest w stanie nas zaopatrzyć. W dzień walczymy, w nocy maszerujemy, przegrupowujemy się,
bez snu, bez odpoczynku, przeważnie bez jedzenia”,
wg słów kpt. Kuźmińskiego.
I tej nocy z 11 na 12 września nie było danym
odpocząć utrudzonym do granic ludzkiej wytrzymałości kompaniom 30 Pułku Piechoty z Ostrowa Wielkopolskiego, o czym w następnym odcinku opisu
walk pod Ozorkowem.
Stanisław Frątczak

Szwadronista mądry przed szkodą.
Nareszcie upragniona wiosna. Zaczynamy coraz
częściej myśleć o przyjemnościach związanych z jazdą na rowerze. Wielu z nas przygotowuje swój rower
do wyruszenia na szlaki rowerowe.
Zapewne podczas podróżowania rowerem będzie
nam sprzyjała ładna pogoda i korzystny wiatr. Podróżowanie w takich miłych okolicznościach powoduje odprężenie i usypia naszą uwagę. Łatwo się
wtedy zapomnieć.
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W Polsce ciągle jest mało dróg przeznaczonych wyłącznie dla rowerzystów. Musimy zatem korzystać
z dróg przeznaczonych dla ruchu samochodów. Drogi rowerowe bardzo często przecinają trasy samochodowe, kończą się w nieoczekiwanych momentach. W takich okolicznościach wcale nie jest tak
trudno o wypadek. Nie tylko zderzenie z samochodem jest niebezpieczne. Nawet nieuważne pokonywanie tras uznanych za bezpieczne może się źle
skończyć.
Mając na uwadze powyższe warto przed rozpoczęciem sezonu rowerowego zastanowić się, jak
zabezpieczyć się przed skutkami wypadków.
W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać
przede wszystkim o stan roweru. Odpowiedni ubiór,
kask i rękawice też się przydadzą. No i najważniejsze: skupienie i rozwaga podczas wycieczki.
Nowe przepisy ruchu drogowego, które weszły
życie w roku ubiegłym dodatkowo umocniły rowerzystów jako uczestników ruchu drogowego przez co
dalece zwiększyły bezpieczeństwo jazdy rowerem.
Czasami jednak te wszystkie elementy mogą nie
wystarczyć i pomimo wszelkich starań nie uda się
uniknąć upadku lub kolizji.
Jako przewidujący i rozważni rowerzyści powinniśmy zadbać o posiadanie ubezpieczenia. W naszym kręgu zainteresowania powinno znaleźć się
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej OC .
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków należy do grupy ubezpieczeń osobowych, w których ochroną objęte są życie lub zdrowie człowieka.
W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków powstanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego uzależnione jest od doznania przez osobę ubezpieczoną nieszczęśliwego wypadku powodującego
skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenia NNW występują jako samodzielne, ale także często stanowią część szerszego w swym zakresie
ubezpieczenia. W takich przypadkach są uzupełniającymi ubezpieczeniami związanymi z uczęszczaniem do szkoły, zamieszkaniem, udziałem w wyjeździe turystycznym oraz korzystaniem z pojazdu mechanicznego.
Dobrze zawarte ubezpieczenie NNW jest bardzo
dobrym rozwiązaniem, z którego warto korzystać,
tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń
NNW otrzymamy niezależne świadczenia – dopuszczalna jest tutaj kumulacja świadczeń – czyli praktycznie ile posiadamy polis NNW tyle otrzymamy
świadczeń. Otrzymamy je również niezależnie od tego czy otrzymujemy po wypadku świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Aby świadczenie z ubezpieczenia NNW było wysokie należy korzystać z ubezpieczeń z wysoką sumą ubezpieczenia bowiem to od
niej zależy wysokość świadczenia, a tym samym będzie ono stanowiło poważną pomoc finansową po
wypadku.
Dokończenie na str.8
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„Z koniem i szablą pod biało-czerwoną”- piknik patriotyczny z okazji Dnia Flagi Narodowej

Zdjęcia: G. Skonieczko

Nr 37

lipiec

2012

Str. 7

TOUR DE POWIAT– MARATON ROWEROWY PO ZIEMI ZGIERSKIEJ
Wyścig rozpoczął się 1 maja, zaplanowano cztery etapy: I etap- Stryków, II etap– Aleksandrów Łódzki,
III etap– Parzęczew, IV etap– Zgierz.
Głównym celem wyścigu była popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej, promowanie zdrowego
trybu życia oraz aktywnego wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu zgierskiego. Sekcja Kolarska „Szwadron” przy oddziale PTTK w Ozorkowie miała swoich przedstawicieli uczestniczących w wyścigu. Poniżej fotoreportaż z wyścigu. Zdjęcia: Grzegorz Skonieczko
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Za nieszczęśliwy wypadek objęty ubezpieczeniem
uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, ucierpiał na zdrowiu lub
zmarł. W sytuacji wypadku, ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków. Poszkodowany ma zazwyczaj 14 dni na powiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o zaistniałym zdarzeniu.
Posiadanie polisy NNW zapewnia świadczenie, gdy
doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku
nieszczęśliwego wypadku. W polisie, którą posiadają
wszyscy opłacający składkę członkowie PTTK suma
ubezpieczenia wynosi 20 tys. zł, zatem jeśli przewrócimy się na rowerze i złamiemy rękę, a towarzystwo uzna, że nasza szkoda odpowiada 4 proc. sumy
ubezpieczenia, możemy liczyć na odszkodowanie
w wysokości 800 zł.
Posiadanie samego ubezpieczenia NNW nie chroni w pełni nas przed skutkami wypadów. Albowiem
ten rodzaj ubezpieczenia działa wtedy, gdy to my
jesteśmy poszkodowani.
Podczas wycieczek rowerowych mogą zdarzyć także takie sytuacji, w których to my jesteśmy sprawcami wypadku. Wtedy z pomocą przychodzi mam
ubezpieczenie OC (odpowiedzialność cywilna).
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to
szczególny rodzaj ubezpieczenia, który skrótowo nazywany jest ubezpieczeniem OC. To ubezpieczenie
występuje w bardzo wielu wariantach- przydatne
jest zatem w wielu różnych życiowych sytuacjach.
Jednym z takich ubezpieczeń są ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób w życiu prywatnym.
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób
w życiu prywatnym to ubezpieczenia, które kierowane są praktycznie do wszystkich osób fizycznych.
Ubezpieczenie to przede wszystkim chroni interesy
majątkowe osoby, która jest objęta ubezpieczeniem.
Ochrona obejmuje sytuacje, w których dochodzi do
wyrządzenia szkody osobom trzecim. Do szkód tych
dochodzi przeważnie w związku z wykonywaniem
codziennych czynności w życiu prywatnym, lub
ewentualnie w związku z użytkowaniem posiadanego
mienia
Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest człowiek.
Towarzystwo Ubezpieczeniowe udziela ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczonym jest
oczywiście osoba fizyczna, która w związku z wykonywaniem różnorodnych czynności w życiu prywatnym, oraz oczywiście w związku z posiadaniem mienia, w następstwie czynu o niedozwolonych charakterze- zobowiązana jest do naprawienia szkody, która została wyrządzona konkretnej osobie trzeciej,
lub na tej osobie.
Ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe. Poza tym
jadąc na rowerze nie wyrządzimy takich szkód, jak
samochodem. Jednak leczenie potrąconego pieszego
czy naprawa uszkodzonego przez nieuwagę samochodu mogą oznaczać poważne wydatki. Gdy uszkodzimy lusterko lub zadrapiemy lakier w drogim samochodzie, jego naprawa może sporo kosztować.
Właśnie przed takimi wydatkami chroni polisa OC.
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Polisa OC może dotyczyć tylko zdarzeń związanych z użytkowaniem roweru ale są oferowane
ubezpieczenia rozszerzające zakres na całą sferę życia codziennego.
Ubezpieczenie OC powinno być podstawowym
ubezpieczeniem każdego przezornego rowerzysty.
Na polskim rynku ubezpieczeniowym działa kilka
firm, które oferują ubezpieczenia NNW i OC. Niektóre posiadają w swojej ofercie pakiety ubezpieczeń
skierowanych specjalnie dla rowerzystów w innych
trzeba skorzystać z oferty standardowej.
Polisy specjalnie przygotowane z myślą o rowerzystach proponuje PZU. Wybierając ofertę PZU - Bezpieczny Rowerzysta zabezpieczamy się kompleksowo. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w ramach tej polisy daje pewność wypłaty
odszkodowania za każdy uszczerbek na zdrowiu wynikający z nieszczęśliwego wypadku podczas użytkowania roweru. Jest to korzystne dla osób, które nie
potrzebują ubezpieczenia NNW w pełnym zakresie
i bardzo często spędzają wolny czas na rowerze.
Dzięki ograniczeniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń do zdarzeń związanych z użytkowaniem roweru, koszt NNW w ramach Bezpiecznego
Rowerzysty jest niższy od kosztu klasycznej polisy
NNW. Poza tym w ramach pakietu dodatkowo ubezpieczamy się od odpowiedzialności cywilnej. Można
także rozszerzyć polisę o ubezpieczenie Casco roweru i ubezpieczenia bagażu.
Wybierając ofertę dla siebie dobrze jest swoje kroki skierować najlepiej do firm uznanych na rynku.
Przed podpisaniem umowy zaznajomić się z warunkami takiego ubezpieczenia, zobaczyć jaki jest
zakres kiedy nas chroni, a kiedy nie. Dotyczy tylko
sytuacji kiedy podróżujemy rowerem czy też jego zakres jest znacznie większy i rozszerza się na inne
sfery naszego codziennego życia. Oczywiście ważna
przy wyborze będzie wysokość opłacanej składki.
Opracował GS
Widziane z kawaleryjskiego siodełka
„…Prawda ta od wieków znana nie masz pana nad ułana a nad lance broni, jak uderzy, kozak
leży albo wilkiem w stepy goni….”
OBYCZAJE I ZWYCZAJE W POLSKIEJ
KAWALERII
Powstawanie i rozpowszechnianie się zwyczajów i obyczajów w Wojsku Polskim, wywodzi się
z tradycji kultywowania pewnych zachowań, które
wzmacniały przymioty w wojsku najcenniejsze, takie
jak
koleżeństwo,
wola
walki,
zwartość
i odrębność, która w sensie pozytywnym była charakterystyczna we wszystkich armiach świata.
Odrębność ta objawiała się wzajemną niechęcią, która przybierała raczej charakter humorystyczny wzajemnej rywalizacji a nieutrwalonej wrogości,
na przykład, gdy oddziały kawalerii i piechoty spotykały się, piechurzy witali jeźdźców okrzykiem
„czołem kobylarze”, natomiast kawalerzyści chwytali
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za poły płaszcza czy bluzy w taki sposób by zademonstrować zajęcze uszy.
Każdy pułk starał się kontynuować własne
odrębności, które scalały i identyfikowały żołnierza
z pułkiem.
Ogromną wagę przywiązywało się do odznak
pułkowych, które nadawano za określone zasługi
lub służbę bez zarzutu. Wręczano je podczas świąt
pułkowych.
Zróżnicowane były ceremoniały witania i żegnania oficerów przybywających lub opuszczających
pułk. Każda jednostka posiadała własną izbę historii, w której pielęgnowano kult sztandaru i barw pułkowych. Dbano, aby odcienie kolorów na otokach
czapek czy proporczykach wyróżniały tylko ten a nie
inny pułk.
Był też szarmancki zwyczaj, że oficer pierwszy
oddawał honory, jeżeli podchorąży szedł w towarzystwie dziewczyny, lub podwładny z żoną.
W czasie balu oficerowie nieżonaci obtańcowywali i dotrzymywali towarzystwa żonom oficerów
wyższych stopniem, których mężowie większość czasu spędzali na dyskusjach i rozmowach wzmacniających przy barze.
Jeżeli którąś z pań podejrzewano o brak powodzenia, przydzielano jej „anioła stróża” podchorążego
lub młodszego oficera, który dbał o dobrą opinie balu.
Szanowano tradycje duże i małe, czasami nawet dziwne, ale zawsze wesoło i z fantazją.
Należały do nich żurawiejki. Żurawiejkami
nazywano żartobliwe, często złośliwe lub frywolne,
dwuwierszowe przyśpiewki, układane na każdy pułk
kawalerii, strzelców konnych czy dywizjonów artylerii konnej.
Nazwa „żurawiejka” pochodzi od żurawia, czyli
tak jak on, ptaka przelotnego, znikającego. Drugą
wersję nazwy, przyjęto z tradycji kawalerii rosyjskiej,
w której żurawiem nazywano młodego adepta szkół
junkierskich. Ich twórcą buł huzar i poeta M. Lermontow. Każdy pułk posiadał żurawiejki oficjalne
i „nieoficjalne”. Te mniej cenzuralne, czego ściśle
przestrzegano, śpiewano tylko w męskim towarzystwie. Śpiewano je w przysiadzie a „uhonorowany”
przyjmował ją w tej samej pozycji tylko wyżej np. na
krześle czy ławie.
Bardziej łagodny zwyczaj polegał na tym, że
uczestnik spotkania, na którego pułk śpiewano żurawiejke podnosił się tylko z miejsca. Na początku
zebrani kierowali ogólne zaproszenie do śpiewania
intonując „..Kto tradycji nie szanuje niech nas w d…
pocałuje…” Kolejne przyśpiewki kierowane były pod
adresem poszczególnych pułków z obowiązkowym
refrenem. „….lance do boju, szable w dłoń, bolszewika goń, goń, goń, żura , żura, żura ma, żurawiejka ty
maja…”
Zgodnie ze zwyczajem nie obrażano się na nie,
lecz przyjmowano je z uśmiechem. Być może autorem nie jednej z nich był „generał szwoleżerów” Bolesław Wieniawa- Długoszowski, Ildefons Konstanty
Gałczyński czy Julian Tuwim.

Str. 9
Drugi Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich miał
też kilkanaście, z których jedna mniej miła to:
„Kradną kury, kradną sery spod Rokitny Szwoleżery” Druga oficjalna to: „Zawsze byli bracią bitną,
zwyciężyli, pod Rokitną”.
Polska, jako pierwsza, po odzyskaniu niepodległości w 1919r. wprowadziła do wojska służbę
duszpasterską dla wyznania katolickiego, ewangelickiego, prawosławnego, mojżeszowego, mariawickiego
i mahometańskiego.
Odmienne dla każdego z wyznań były też teksty przysięgi wojskowej.
Obowiązkowo podczas apeli, porannego i wieczornego padał sakramentalny zwrot „Do modlitwy”
zdejmowano nakrycia z głów i śpiewano, „Kiedy ranne wstają zorze” lub „Wszystkie nasze dzienne sprawy”.
Kultywowano również stary zwyczaj dzielenia
się w Wigilie Bożego Narodzenia opłatkiem z końmi,
jako nierozerwalną więź i jedność konia z jeźdźcem,
zdanych na wspólną dole i niedole. Gdy zegary wybijały północ, w przypadku 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, trębacz grał hejnał mariacki akcentując związki pułku z Krakowem oraz wznoszono toast
„za zdrowie konia”.
Był to toast wznoszony w szczególny sposób.
Po nalaniu odpowiednich napojów w odpowiedniej
ilości, stojąc jedną nogą na krześle lub ławie a drugą
nogą na blacie stołu wypijano za zdrowie najbliższego przyjaciela, jakim był koń, z którym jedność objawiała się w ten sposób, że w czasie wspólnych trudów, przemarszów, galopu czy szarży, bicie serca
i oddech stawały się wspólnym rytmem jeźdźca
i konia.
Generał Wieniawa– Długoszowski określił to
bardzo trafnie słowami, „…Bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna
a przed nią tylko koń…”
W latach 1940-1945 powstawały jednostki Kawalerii Armii Krajowej i Wojska Polskiego, które również przejmowały tradycje i zwyczaje swoich imienniczek.
Na przestrzeni 1944 i 45r. powstała Warszawska Dywizja Kawalerii w skład, której wchodziło pięć
Pułków Ułanów, Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej,
Szwadron Łączności i Szwadron Saperów.
W jednostkach tych nie układano żurawiejek,
natomiast chętnie je śpiewano.
Z pewnych względów jednak zmieniono refren
na „…Lance do boju, szable w dłoń, ostrogami
dzwoń, dzwoń, dzwoń…”
W chwili obecnej powraca zwyczaj śpiewania
żurawiejek wśród grup reprezentujących barwy poszczególnych pułków w myśl zasady, „…Kto tradycji
nie szanuje niech nas w d… pocałuje…”
Z kawaleryjskim pozdrowieniem
Stanisław Szamałek
– chorąży Kawalerii Ochotniczej
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„SZWADRON” BEZIMIENNY?
Po przeczytaniu tekstu Kol. Stanisława Frątczaka pt.”Bezimienny „Szwadron” również jestem
zaskoczony, zdumiony i zbulwersowany.
Tu jednak zbieżność odczuć moich i Kol. Stanisława się kończy, gdyż ja jestem zdumiony wnioskami jakie wyciągnął Kolega Stanisław.
Niektórzy, w tym i ja, uważają iż obecnie żyjemy w wolnej ojczyźnie i każdy może głosić poglądy
jakie uważa za słuszne.
W sprawie nowych? koszulek szanuję pogląd
Kolegi Frątczaka, chociaż kategorycznie się z nim
nie zgadzam.
Ciekawe skąd Koledze przyszła do głowy myśl,
iż „Szwadron” został pozbawiony imienia 2 Pułku
Szwoleżerów Rokitniańskich? Czyżby na spotkaniu
podsumowującym działania w roku 2011 zabrakło
hymnu 2 Pułku? Czy w zaproszeniach gości i powitaniu zabrakło pełnej nazwy?
Co do koszulek prezentuję zdjęcia „starej”
i „nowej” koszulki. Rzeczywiście różnią się istotnie.

Wzór koszulki z roku 2001
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Tył obu pozostał identyczny. W „starej” było
logo firmy wytwórcy, co jakoś nie przeszkadzało
przez 10 lat i nie wywoływało dziwacznych skojarzeń.
Przypominam, iż na zebraniu w listopadzie
2010 roku nie było mowy o szczegółach ubiorów.
Koszulki, fundowane przez Kol. Kromkowskiego zostały nabyte w czerwcu 2001r., a emblematy
nawiązujące go tradycji 2 Pułku jeszcze później.
Ponieważ były one doszywane, doszpilkowane,
cóż stoi na przeszkodzie uczynić to na „nowych” koszulach? Ktoś wydał zakaz?
Przeglądając historyczne zdjęcia łatwo stwierdzić, iż tylko część Kolegów nosiła tę plakietkę i jakoś przez 9 lat nie narzucał się Koledze wniosek jak
w artykule.
Co do owalnego logo Sekcji Kolarskiej
„Szwadron” to wnioski Kolegi uważam za kuriozalne.
Czy aby Koledze nie przypominają kolarza z czołówki
„Na szlak”? Czy gdyby ich było 4-5 to byłoby ok.?
Słowa o „Szwadronie śmierci” lepiej puścić
w niepamięć, chociaż cześć Kolegów twierdzi, iż może coś jest na rzeczy gdyż bywały sezony, w których
75-80% wycieczek prowadziła na cmentarze lub
miejsca martyrologii.
Nie jest łatwo zadowolić wszystkich, ale „znaj
proporcję mocium panie”. Nie każda wycieczka musi
być związana ze zwiedzaniem miejsc martyrologii,
a nazywanie „zwykłych” wycieczek krajoznawczych
i rekreacyjnych „jałową jazdą wokół komina” uważam za niestosowne.
Nawiązuje kolega do „kryzysu stowarzyszeniowego”. Radziłbym przypomnieć sobie ówczesne okoliczności i nie próbować bić się w cudze piersi.
Cieszę się, iż Kolega chce bronić jedności sekcji, co jest wartością bezcenną, ale w mojej subiektywnej ocenie, wnioski które Kolega prezentuje mogą
służyć czemuś wprost przeciwnemu.
Szefując Sekcji Kolarskiej „Szwadron” starałem się nie narzucać nikomu apodyktycznie swoich
poglądów.
„Podsekcja mundurowa” wydaje mi się, iż
autonomicznie realizuje swoje pasje, i chociaż żałuję
iż cześć Kolegów „mundurowych” rzadko uczestniczy
w wycieczkach rowerowych( co leżało przecież w intencjach założycielskich Sekcji) to nie wyciągam
z tego wniosku, że są to działania rozłamowe.
Słusznie zauważasz Stanisławie, iż w ościennych miejscowościach różnorakie animozje doprowadziły do rozpadu grup kolarskich.
Moja konkluzja z tej nieco przydługiej polemiki
też będzie krótka. Nikt nie zamierzał i nie zamierza
pozbawiać Sekcji kolarskiej „Szawdron” przy Oddziale PPTK w Ozorkowie imienia 2 Pułku Szwoleżerów
Rokitniańskich.
Nie róbmy z igły wideł.
Aleksander Siwek

Wzór koszulki z roku 2012
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Plan wycieczek rowerowych
na miesiąc czerwiec 2012
TERMIN
CZAS TRWANIA

TEMAT WYCIECZKI

TRASA

Uroczyste otwarcie sezonu kolar- Ozorków- Mamień- Tkaczewska
skiego w siedlisku „Synowcówka”
Góra- Radzibórz- ChociszewMamień - Ozorków
Ozorków- Gieczno- Konarzew07.06.2012
Boże Ciało w Mąkolicach
Witów- Mąkolice- Gozdów9.00-14.00
Władysławów- Rogóźno- Warszyce - Modlna- Ozorków
Udział w Święcie 2 Pułku SzwoleOzorków- Włocławek- Toruń9-10.06.2012 żerów Rokitniańskich
w StaŚwiecie- Starogard Gdańskirogardzie Gdańskim
Ozorków
10.06.2012
Trasa ustalana przez uczestniGdzie oczy poniosą
9.00-13.00
ków przed startem
Ozorków- Modlna- Wypychów17.06.2012
Park Bratoszewice
Rogóźno- Gozdów- Koźle- Bra9.00-14.00
toszewice- Ciołek- AnielinWarszyce- Modlna- Ozorków
Rajd organizowany przez
22-24.06.2012
Rajd Świętojański
Oddział PTTK w Łęczycy
24.06.2012
Trasa ustalana przez uczestniGdzie oczy poniosą
9.00- 13.00
ków przed startem
03.06.2012
9.00- 13.00

DYSTANS

UWAGI

16km

4km drogi
gruntowej

55km

500km

61km

Organizator wycieczek zastrzega możliwość zmian w planie wycieczek.
Uwaga!!! 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. Zalecamy używanie kasków rowerowych.
Informacja: tel. 42 718-13-14, e-mail: sk.szwadron@op.pl
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Plan wycieczek rowerowych
na miesiąc lipiec 2012

TERMIN
CZAS TRWANIA

TEMAT WYCIECZKI

TRASA

DYSTANS

01.07.2012
9.00- 13.00

Od strefy do strefy
(Ozorków- Aleksandrów Ł.)

Ozorków- Grotniki- AleksandrówNakielnica- Krasnodęby- MariampolChociszew- Mamień- Ozorków

42km

08.07.2012
11.00-15.00

III Runda Mistrzostw Polski
w Motocrossie w Strykowie

Ozorków- Warszyce- Stryków (tor motocrossowy)- Smolice- SwędówSzczawin- Biała- Dzierżązna- Kania
Góra- Sokolniki Las- Ozorków

50km

15.07.2012
9.00-13.00

Gdzie oczy poniosą

Trasa ustalana przez uczestników
przed startem

22.07.2012
9.00-15.00

29.07.2012
9.00-13.00

Stacja Radegast- Oddział
Muzeum Niepodległości
w Łodzi
Zwiedzamy wiatrak w Solcy
Wielkiej i młyny w Chociszewie i Parzęczewie

Ozorków- Sokolniki Las- Kania GóraRosanów- Dąbrówka Wlk.(kościół)Smardzew przez Rosalinów- Łagiewniki klasztor- Wycieczkowa- Inflancka
- Stacja Radogoszcz- kirkut

58km

Ozorków- Mamień- Chociszew- Wytrzyszczki- Parzęczew- Borszyn- Solca
Wlk.- A1- Ozorków

23km

UWAGI

Organizator wycieczek zastrzega możliwość zmian w planie wycieczek.
Uwaga!!! 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. Zalecamy używanie kasków rowerowych.
Informacja: tel. 42 718-13-14, e-mail: sk.szwadron@op.pl

„Na szlak!” Informator Oddziału PTTK w Ozorkowie, 95-035 Ozorków pl. Jana Pawła II 17
tel. 42 718-13-14 e-mail: sk.szwadron@op.pl Numery archiwalne: www.mbp.ozorkow.net
Skład komputerowy: Andrzej Staniewski

