
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy            
wszystkim rowerzystom, a szczególnie członkom Sekcji            

życzenia  
Zdrowych i Wesołych Świąt  oraz  Szczęśliwego  2013 roku. 
Życzymy ciągłego wiatru w plecy, dużo siły pod  górkę, 
nieprzemijających sił do kręcenia oraz tego, aby                
w codziennym zabieganiu potrafić znaleźć czas na 
wspólne rowerowe wypady. 

 

Szefostwo  

Sekcji Kolarskiej „Szwadron”  
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W numerze: 

Jest taka góra 

Wznosi się na zachodnim skra-
ju Gminy Parzęczew. Otoczona 

jest od zachodu łukiem wiosek 
wywodzących swą nazwę od 

imion kobiet…  
czytaj str.2 

Mikołajew– ostatni etap 

Dziesiątki wycieczek, setki 
przejechanych kilometrów, ty-

siące rozmów. Niestety, wszyst-
ko, co dobre, szybko się koń-
czy. Nadszedł czas na zakoń-

czenie sezonu kolarskiego. ..  
czytaj str. 7 

„Szwadron” na Święcie Nie-
podległości w Warszawie…. i 

Ozorkowie 
czytaj str.11 

Niedoceniane odznaki 

Za kilka miesięcy po zi-
mowym zastoju wyruszymy 

ponownie na rowerowe szlaki. 
Mam nadzieję, że będzie to do-

bry czas, aby zacząć zdobywać 
odznaki turystyczne... 
czytaj str. 5 

Uroczystości 73 rocznicy     
Bitwy w Orłej 

Mija 12 lat od kiedy Sek-

cja Kolarska „Szwadron” im. 2 
Pułku Szwoleżerów Rokitniań-
skich z Ozorkowa obchodzi 

rocznicę ... 
czytaj str. 8 
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W 
znosi się na zachodnim skraju Gminy Pa-
rzęczew. Otoczona jest od zachodu łukiem 
wiosek wywodzących swą nazwę od imion 

kobiet. 

Łuk ten zapoczątkowuje Rózinów (od używanego 
imienia Róży), obecnie pochłonięty przez sołectwo Zel-
goszcz.  

Potem kolejno ścielą się u stóp owej góry Julianki, 
Florianki i Konstantki. 

W środku tego zamkniętego od wschodu przez Ozor-
ków wianka wyrosła góra. Ktoś kto oglądał ją od strony 
Wytrzyszczek, trafnie określił jej podobieństwo do wielka-
nocnej baby, pokrajanej wznoszącymi się po zboczu wą-
skimi zagonami pól. 

Górę tą, być może z inicjatywy pobożnych wieśnia-
czek zamieszkujących okalające ją sioła, nazwano Górą 
Marii. 

Nazwę tą odnalazłem w Pracowni Konserwacji Za-
bytków w Warszawie na „Planie między Miastem Parzęcze-
wem i Ozorkowem” wykonanym w 1830r.  przez przysię-
głego geometrę Józefa Brawera. 

Góra swym nazwaniem dostąpiła wówczas niebywa-
łego zaszczytu, bo imię to było wyłącznie, przynajmniej      
w Polsce, zarezerwowane dla Matki Bożej, rodzicielki 
Chrystusa. 

Dlatego też żadnej nowonarodzonej dziewczynce do 
około połowy XVIII w., żeby nie popełnić świętokradztwa, 
nie śmiano nadać imienia Maria, chociaż już od XVII w. 
wyłom w jego funkcjonowaniu na terenie Polski uczyniła, 
pojęta za żonę przez króla Jana III Sobieskiego, Maria d’ 
Arguien, owa słynna Marysieńka, a jeszcze wcześniej Ma-
ria Ludwika z Gonzagów, żona Władysława IV.  

Ale przecież Polska, to nie Francja, już wtedy widać 
libertyńska. 

W każdym razie wyniosła sylwetka góry, panującej 
nad ścielącymi się u jej stóp polami, łąkami, lasami oraz 
wioskami, jak najbardziej predestynowała do imienia Kró-

lowej Polski. 

Być może, że górę noszącą imię Matki, uhonorowa-
no wówczas symbolem Syna, drewnianym krzyżem, który 
rozłożonymi ramionami miał chronić okolicę od nie-
szczęść. 

Z czasem o tej nazwie widocznie zapomniano.           
A ponieważ jakoś tę górę, która królowała nad okolicą, 
trzeba było nazwać, Ozorkowianie nazwali ją więc Parzę-
czewską, Parzęczewiacy pewnie Ozorkowską, jako że bliżej 
leży Ozorkowa, inni jeszcze słuszniej Bibianowską, bo 
przecina ją wieś o tej nazwie. 

W literaturze historyczno– wojskowej, opisującej 
działania wojenne w 1939r. spotkałem się z nazwą Góry 
Bony, co absolutnie nie znajduje potwierdzenia w  nazew-
nictwie używanym przez okolicznych mieszkańców. 

Żeby przeciąć ten galimatias nazewniczy, od kiedy 
zająłem się opisem toczących się na górze i wokół niej wy-
darzeń historycznych, próbuję przywrócić jej pierwotną 
nazwę, licząc, że z czasem  przyje się ona w powszechnym 
użyciu. 

Wolna od powyższych problemów jest natomiast   
nomenklatura wojskowa, która jednoznacznie, w ścisły 
sposób nazywa dane wzgórze cyfrą, określającą jego wyso-
kość bezwzględną, czyli mierzoną od poziomu morza. 

I tak na mapie taktycznej w podziałce 1:100000          
z 1939r., którą posługiwali się polscy żołnierze  w Kampa-
nii Wrześniowej, nasza góra oznaczona była liczbą   180,7.  

Na poziomie poziomic łatwo też im było określić jej 
wysokość względną, czyli liczoną od podstawy podnóża 
góry. 

Tak właśnie mierzona od poziomu wsi Julianki, Góra 

Marii liczy około 36 m. 

Nasunąć się tu może uzasadnione pytanie: Jaka jest 
geneza powstania tak sporego wzniesienia na równinnym 
terenie, stanowiącego ozdobę krajobrazu ziemi parzęczew-
skiej? 

Jest ono pozostałością, jak cała powierzchnia topo-
graficzna naszych stron, po zlodowaceniu środkowopol-
skim, a ściślej warciańskim, które skuło lodem nasze oko-
lice przed 200– 150 tysiącami lat. 

Wówczas to, w trakcie kolejnego ocieplenia klimatu, 
podczas topienia się pokrywającego północną połowę Pol-
ski lodowca, powstała w nim szczelina, do której spływały 
z jego powierzchni wody, niosące    z sobą starte na piasek 
cząstki skał a nawet głazy. 

Gdy lodowiec stopniał i znikł, pozostało po nim nasze 
wzgórze, które morfologowie nazywają kemem. 

Pierwotnie było ono niewątpliwie wyższe, łyse i nie-
uprawiane. Dopiero potem, chociaż gleba tu jałowa, głód 
za ziemią skłonił człowieka do wdzierania się z pługiem na 
jego stoki, a z łopatą na jego szczyt w poszukiwaniu żwiru.  

Góra Marii bowiem zbudowana jest głównie z tego, 
tak potrzebnego dla budownictwa surowca.  Od dawna też 
stała się jego kopalnią i niejeden dom w bliskiej i dalszej 
okolicy powstał dzięki jej szczodrości. 

Sam przed laty czerpałem z niej złocisty piasek do 
piaskownicy dla moich dzieci. 

Zagrożenie jej istnienia nastąpiło w pierwszym  dzie-
sięcioleciu obecnego wieku, kiedy to potężne maszyny wy-
dobywcze od strony Bibianowa zaczęły wgryzać się prze-
pastnym wykopem w jej wschodnie zbocze. 

Na szczęście przemożny głód żwiru przez powstającą 
obok autostradę został wreszcie zaspokojony i część za-
chodnia wzgórza z kulminacją uratowały się od zniwelo-

wania. 

Miłośnicy pięknego naturalnego krajobrazu ode-
tchnęli z ulgą, ale czy na długo? 

Drążenie jej zbocza ciągle bowiem trwa, a szkoda 
byłoby tej góry, również jako świadka wydarzeń historycz-
nych a może i przedhistorycznych. 

Trudno bowiem wykluczyć, że w czasach jeszcze po-
gańskich nad tym dominującym nad okolicą szczycie, nasi 
praprzodkowie składali bóstwom ofiary.  

Stamtąd też bez trudu mogli zauważyć znaczone po-
żarami siół pochody najeźdźców i chronić się przed nimi    
w gąszczu puszczy otaczającej górę.  

Najpierw hord pogańskich jeszcze Litwinów pod wo-
dzą Witenesa, potem tatarskich czambułów i zakonnych 
oddziałów krzyżackich napadających na widoczną stąd 
jak na dłoni Łęczycę i Tum. 

Być może wówczas sygnałami dymnymi ze szczytu 
góry ostrzegano o zbliżającym się najeźdźcy i chroniono 
się przed nim w pobliskich borach. 

Góra Marii była też świadkiem wydarzeń historycz-
nych, kiedy to konfederaci barscy skoncentrowawszy swe 
siły w Wytrzyszczkach w dniu 26 czerwca 1771r. stoczyli 
u jej stóp bitwę z wojskami rosyjskimi, która niestety 
skończyła się przegraną dla Polaków, próbujących rato-
wać Rzeczpospolitą przed utratą niepodległości. 

W bliższych nam historycznie czasach, u podnóża 
wzniesienia, pod wsią Rózinów w okresie Powstania  
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Styczniowego stoczył tym razem zwycięską potyczkę          
z Moskalami rotmistrz Okuniewski, dowodzący oddziałem 
jazdy brzesko– kujawskiej. 

Nie znamy roli, jaką góra odegrała podczas  I wojny 
światowej. 

Natomiast podczas drugiej była świadkiem wielu 
wydarzeń. Już w pierwszych dniach tragicznego września 
szosa biegnącą u jej stóp wypełniła się ciągle wzbierającą 
od strony Parzęczewa rzeką ludzi pieszo i na wozach          
z całym dobytkiem życia uchodzących przed okrutnym 
wrogiem, którego wódz swoim wojskom nakazał nie mieć 
litości dla Polaków. 

Potem z rykiem silników bojowych pojazdów uzbro-
jony po zęby nieprzyjaciel siejąc śmierć i zniszczenie prze-
toczył się pod górą w pościgu za naszymi żołnierzami         
z Armii „Łódź”, którzy przy tak ogromnej przewadze wroga 
nie byli w stanie obronić frontu nad Wartą. 

Gdy mogło się już wydawać, że zwycięzcy Niemcy 
całkowicie opanowali bliższe i dalsze okolice Góry Marii,     
9 września wieczorem od strony Łęczycy echo przyniosło 
grzmot artyleryjskich salw, a horyzont zaróżowił się łuna-
mi pożarów. 

Płonęła Łęczyca i wsie zdobywane w ciężkich wal-
kach przez żołnierzy polskich z wycofującym się na połu-
dnie nieprzyjacielem. 

To pułki wielkopolskiej piechoty z Armii „Poznań” 
nacierając szerokim frontem przez Sierpów, Solcę Wielką    
i Wróblew przybliżały się do Góry Marii. 

Gdy Niemcy wzmocnieni posiłkami stawiali trudny 
do przełamania opór na przedpolu Ozorkowa, 10 wrze-
śnia na szosie od strony Parzęczewa ukazał się oddział 
polskiej kawalerii.  

Był to zaledwie szwadron 9 Pułku Ułanów Małopol-
skich wysłany tu spod Wartkowic celem rozpoznania sił 
niemieckich pod Ozorkowem, przed planowanym uderze-
niem całej Grupy Operacyjnej Kawalerii na tyły wojsk 
niemieckich. 

Szwadron ów dotarłszy do Wytrzyszczek posłał       
w kierunku Góry Marii serię z cekaemu, żeby sprawdzić, 

czy nie ma tam Niemców. Ci natychmiast odpowiedzieli 
ogniem i to ogniem artylerii, kierowanej właśnie ze szczy-
tu wzniesienia. 

Tam się bowiem usadowił niemiecki obserwator 
artyleryjski i przez radiostację polową podawał swoim 
bateriom namiary na szwadron.  

Na szczęście mało precyzyjne, bo z niewielkimi 
stratami szwadron szybko wycofał się z pola ostrzału. 

 Tego samego dnia wieczorem nadciągnęły od Wart-
kowic większe siły polskie. Był to Zbiorczy Pułk Pomor-
skiej Brygady Kawalerii wsparty dwoma bateriami 11 Dy-
wizjonu Artylerii Konnej, który jako czołowy Grupy Ope-
racyjnej Kawalerii gen. Grzmota Skotnickiego miał za za-
danie głębokim zagonem obejść od południa pozycje 
Niemców broniących się na przedpolu Ozorkowa przed 
uderzeniami 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty od strony Łę-
czycy. 

Żeby zadanie to wykonać, trzeba było opanować 
Górę Marii, dominującą nad okolicą, z której nieprzyjaciel 
kontrolował ruchy wojsk polskich. 

Jeszcze wieczorem kawaleryjskie patrole zbadały 
podnóże góry i możliwości przeprowadzenia na nią natar-
cia. 

11 września przed świtem ruszyło ono po stoku 
wzniesienia. Nacierał szwadron kolarzy pod dowództwem 
por. Stanisława Stryjewskiego z 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich. 

 

Kompletnie zaskoczeni Niemcy nawet nie stawiali 
oporu. Nie było ich zresztą wielu. Czmychnęli pozostawia-
jąc radiostację polową i lornetę nożycową, niezwykle sku-
teczny sprzęt bojowy, którym można było korygować 
ogień licznych baterii skoncentrowanych w pobliżu Ozor-
kowa dla zatrzymania polskiej ofensywy. 

O tym, jak ważna była dla nieprzyjaciela Góra Ma-
rii, świadczy kontrnatarcie na nią podjęte jeszcze o świcie 
przez dwa plutony z 55 pułku piechoty wsparte ogniem 
artylerii. 

Kolarze mimo  zaciętego oporu nie wytrzymali siły 
niemieckiego uderzenia i zostali przez wroga zepchnięci     

z Góry Marii.   

Dowództwo pułku nie mogło jednak zrezygnować     
z jej ponownego opanowania. 

Kolarze wsparci teraz ogniem baterii artylerii kon-
nej oraz 4 szwadronem z 8 Pułku Strzelców Konnych 
uderzyli na wroga i łamiąc jego opór wdarli się na Górę 
Marii. 

Niemcy jednak nie pogodzili się z utratą wzniesie-
nia. Jeszcze w godzinach rannych otworzyli zmasowany 
ogień artylerii na pozycje szwadronu kolarzy i rzucili do 

walki piechotę wspieraną przez samochody pancerne oraz 
oddział przeciwpancerny, ostatni swój odwód. 

Przy takiej przewadze przeciwnika mimo rozpaczli-
wej obrony szwoleżerowie zostali ze wzgórza po raz drugi 
odrzuceni, wydawałoby się ze już bezpowrotnie. Tymcza-
sem dzielny porucznik Stryjewski już bez rozkazu, samo-
istnie, w gorączce zapału bitewnego poderwał  szwadron 
kolarzy do desperackiego ataku  i wzgórze zdobył po raz 
trzeci. 

Następna próba Niemców odbicia go skończyła się 
niepowodzeniem. 

Szwadron kolarzy pozycje na Górze Marii opuścił 
dopiero 12 września i to na rozkaz, kiedy zaniechany zo-
stał dalszy rajd kawalerii na Łódź, na tyły wojsk niemiec-
kich i trzeba było bronić Parzęczewa od wschodu, przed 
atakami niemieckiej broni pancernej. 

Po pięciu latach losy wojny odwróciły się. 

Teraz w styczniowych dniach 1945r. Góra Marii       
u swych stóp na drodze do Parzęczewa widziała przemar-
sze niemieckiego wojska w przeciwnym niż                        
w 1939r. kierunku.  

Znienawidzony okupant opuszczał nasze strony          
a z nim na wozach i samochodach z dobytkiem własnym         
i zrabowanym volks i reichsdeutsche, którzy, zasiedlając 
polską ziemię mieli ją uczynić niemiecką. 

W pościgu za uciekającym wrogiem nasza góra wie-
czorem 18 stycznia 1945r. zobaczyła wlewającą się na 
drogę od strony Ozorkowa rzekę czołgów z czerwoną 
gwiazdą na pancerzu. Skończył się koszmar hitlerowskiej 
okupacji. Nastąpił czas pokoju.  

Po następnych 65 latach na miejsce wrześniowych 
walk na Górze Marii przybyła rodzina poległego tu w cza-
sie wykonywania zadania rozpoznawczego strzelca konne-
go Czesława Szaradowskiego z 8 Pułku Strzelców Kon-
nych, żeby pobrać stąd ziemię do urny, jednej z wielu, 
które zebrane z innych pól bitewnych w kraju i na świecie 

mają upamiętniać miejsca uświęcone krwią polskiego 
żołnierza.  

Temu zamierzeniu podjętemu przez społeczeństwo 
Ziemi Chełmżyńskiej (położonej na północ od Torunia) ma  
towarzyszyć usypanie kopca „Ziemia Polaków”, jako miej-
sca– symbolu łączącego przeszłość z teraźniejszością. 

Obiekt ten (jest ich dotąd w Polsce trzynaście)         
w zamierzeniu inicjatorów miałyby stanowić atrakcję tu-
rystyczną regionu i miejsce uroczystości patriotycznych. 
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To piękne zamierzenie godne naśladowania, jak 
dowiedziałem się od Komitetu Założycielskiego, jest          
w trakcie realizacji. 

Właśnie, godne naśladowania! 

Tam pod Chełmżą jest sztucznie usypany kopiec.      

A my, tu pod Ozorkowem, przez samą naturę obda-
rzeni zostaliśmy górą o tak znacznej, jak na nizinę wyso-
kości. 

Czyż ta góra nosząca imię Marii nie prosi, żeby ją 
ukoronować krzyżem, na którym zmarł Jej Syn i uhono-
rować równocześnie poległych w walce o nią żołnierzy ze 

szwadronu kolarzy i strzelców konnych. Nie trzeba tu  
będzie urny z przechowywaną ziemią z pola bitwy, skoro 
sama góra jest jedną wielką i otwartą urną nasiąkniętą 
krwią jej wrześnio-
wych, trzykrotnych 
z d o b y w c ó w  i 
obrońców. 

Byłoby to 
śmiałe i duże  
przedsięwzięcie nie 
na skalę możliwo-
ści okolicznych 
wiosek a nawet 
gminy czy powiatu. 

Bo nie drew-
niany krzyż miałby 
tu stanąć. Taki już 
teraz byłby niewi-
doczny z nad pora-
stającego wzgórze 

lasu. Powinien 
wznosić się o wiele 
wyżej ponad sosna-
mi, które rychło 
staną się wysoko-
pienne i być wi-
docznym z daleka, 
nieomal jak ten na 

Giewoncie. 

Krzyż ten, 
jak wspomniałem, 
miałby być nie tylko symbolem poświęcenia i śmierci 
Chrystusa dla odkupienia świata, ale i najwyższej ofiary     
z życia, jaką złożyli na tym wzgórzu polscy żołnierze           
w obronie Ojczyzny.  

A Ta swoich najmężniejszych synów za ofiarność      
i odwagę nagradza Krzyżem Virtuti Militarii.  

Żołnierze z 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich       
i 8 Pułku Strzelców Konnych swym uporem  i dzielnością, 
z jaką po trzykroć zdobywali Górę Marii jak najbardziej 
zasłużyli, żeby Ich  chociaż w ten symboliczny sposób tym 
najwyższym odznaczeniem wojskowym uhonorować. 

Dlatego też górna część krzyża wznosząca się po-
nad lasem powinna być do niego upodobniona przez ude-
korowanie kulkami lub pierścieniami rozszerzających się 
zakończeń części słupowej i ramion. 

Natomiast miejsce skrzyżowania ramion z częścią 
słupową zdobić powinien wieniec laurowy w środku z go-
dłem Polski– orłem.  

Krzyż ten konstrukcji kratowej (na podobieństwo 
masztów podtrzymujących linie przesyłowe wysokiego 
napięcia), a więc o ażurowych ścianach zbudowany na 
planie prostokąta musiałby być znacznej wysokości, żeby 
ponad wierzchołkami najwyższych drzew porastających 

górę można było w jego wnętrzu zainstalować platformę 
widokową. 

Wejście na nią prowadziłoby po schodkach względ-
nie windą z ogrodzonego płotem placu.  

Platforma widokowa umożliwiałaby obserwację kra-
jobrazu co najmniej o promieniu 50 kilometrów. 

Jeszcze przed paru laty ze szczytu wzniesienia od 
zachodniej strony, wolnej od zadrzewienia, można było 
gołym okiem przy dobrej przejrzystości powietrza widzieć 
kominy i cylindryczne wieże chłodnicze elektrowni Ada-
mów pod Turkiem, oddalone o 48 km. 

Tak więc obiekt ten, gdyby stanął, spełniałby trzy 
uzupełniające się i wzajemnie wzbogacające się funkcje– 
religijną, patriotyczną i krajoznawczą. 

Podobnie oka-
załe krzyże o 
jednej religij-
nej funkcji 
stawiano już 
w różnych 
m i e j s c a c h , 
nawet na rze-

ce, jak we 
Wrocławiu na 
Odrze. 

Góra Marii, 
jak ten nasz  
Giewont, jest 
do postawie-
nia na niej 
proponowane-
go krzyża 
s z c z e g ó ln i e 
predestyno-
wana. Nie 
wiąże się z nią 
w p r a w d z i e 
piękna legen-
da o uśpio-

nych rycer-

zach czekają-
cych na ha-

sło, które miało ich zbudzić i poderwać do walki o wol-
ność Polski.  

Tu legendę zastąpiła realna rzeczywistość wojenna.  

O Górę Marii toczyli walkę rycerze współcześni– 
żołnierze Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii. 

Oczywiście, że realizacja takiego przedsięwzięcia 
wymagałaby dużego wysiłku organizacyjnego i finansowe-
go związanego z wykupem gruntów pod krzyż z całym 
zapleczem, pod drogę dojścia do niego, pod parking,          
a przede wszystkim z kosztami budowy samej konstrukcji 
i zatrudnienia potem personelu obsługującego platformę 
widokową. 

Zdaję sobie sprawę, że obecnie, to nie najlepszy 
czas na taką inwestycję. 

  Europa pogrążona jest w kryzysie, który też nie 
omija Polski.  

Kryzysy przecież nadchodzą i odchodzą, a Góra 
Marii wciąż stoi i cierpliwie czekać będzie na ukoronowa-
nie jej krzyżem. 

 

 Stanisław Frątczak 
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Z 
a kilka miesięcy po zimowym zastoju wyruszy-

my ponownie na rowerowe szlaki. Mam na-

dzieję, że będzie to dobry czas, aby zacząć zdo-
bywać odznaki turystyczne.  

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

stwarza taką możliwość.   

 Najpowszechniejszą polską odznaką turystyczną 

jest Kolarska Odznaka Turystyczna (KOT). To naj-

starsza odznaka rowerzystów turystyki kwalifikowa-
nej w Polsce.  

Ustanowiono ją w 1952 r.. Jej główną ideą jest 

propagowanie jazdy rowerem. KOT zgodnie z naj-

nowszymi zmianami w regulaminie, który wszedł w 

życie 28 kwietnia 2012 r. ma następujące stopnie: 
 Brązowy, Srebrny, Złoty, Duży brązowy, Duży srebr-
ny, Duży złoty, Za wytrwałość. 

 
 

       

Kolarską Odznakę Turystyczną można uzyskać 

zbierając punkty za udział w wycieczkach rowero-

wych i imprezach kolarskich. Za każdy dzień wy-

cieczki jednodniowej otrzymujemy 10 punktów, za 

każdy dzień wycieczki wielodniowej otrzymujemy 15 
punktów. Na dany poziom odznaki daną wycieczkę 

można powtórzyć tylko raz. 

Potwierdzenia uczestnictwa w wycieczkach rowe-

rowych należy zbierać w specjalnej „Książeczce wy-

cieczek kolarskich”. Każdy dzień 
wycieczki to oddzielny wpis składa-

jący się z miejsca wyjazdu, daty, tra-

sy, liczby punktów osiągniętych, 

ilości kilometrów przejechanych 

oraz potwierdzenia przejazdu. Od-

dzielnymi wpisami powinny być też 
potwierdzenia odwiedzin w parkach 

narodowych i obiektów krajoznaw-

czych. 

Sposoby na uzyskanie potwierdzenia: 

 Przodownik turystyki kolarskiej może potwier-

dzić udział w wycieczce, w której sam brał 

udział, albo w takiej, w której nie ma wątpliwo-
ści, że się odbyła. 

 Zebranie pieczątek na trasie, najlepiej      z mu-

zeów, instytucji państwowych, itp. oczywiście, 

jeśli nie ma innej możliwości może być np. pie-

czątka sklepu, byle była nazwa miejscowości. 

 Na imprezach organizowanych przez szkoły, 

podpis wychowawcy i pieczęć szkolna jest wy-
starczającym potwierdzeniem. 

 Punkty można uzyskać również za udział w cen-

tralnych imprezach kolarskich PTTK  

 

 (30punktów) oraz za zwiedzanie miejscowości, 

zabytków i pomników przyrody, należy złożyć 

zespołowi weryfikacyjnemu ustnie lub pisemnie 

opis krajoznawczy, możemy za to uzyskać od 5 
do 20% punktów na daną odznakę. 

Aby uzyskiwać kolejne odznaki trzeba uzbierać 

odpowiednią ilość punktów i tak: 

Odznaka brązowa – 100 punktów, w tym wypadku 

punkty nie mogą być zbierane dłużej niż 24 miesią-

ce. 
Odznaka srebrna – 400 punktów, nie ma żadnych 

ograniczeń czy wymogów. 

Odznaka złota – 800 punktów, punkty powinniśmy 

zbierać również na wycieczkach poza wojewódz-

twem, które zamieszkujemy. 
Odznaka duża brązowa – 1000 punktów, dodatko-

wy wymóg to zwiedzenie 1 parku narodowego i 5 

obiektów krajoznawczych. 

Odznaka duża srebrna – 1200 punktów, dodatko-

wo uczestniczenie w 2 wycieczkach 6-dniowych, 

zwiedzenie w Polsce kolejnych 3 parków narodo-
wych i kolejnych 15 obiektów krajoznawczych. 

Odznaka duża złota – 1500 punktów, dodatkowo 

zwiedzenie 5 kolejnych parków narodowych i 25 

obiektów krajoznawczych. 

Odznaka „Za wytrwałość” – zdobywanie w 7 

(niekoniecznie kolejnych) latach min. 100 punktów, 
aby uzyskać tą odznakę trzeba posiadać wcześniej 

dużą złotą. 

Jeśli uzbieramy już wymaganą ilość punktów, mo-

żemy zgłosić naszą książeczkę do weryfikacji. Wery-

fikacji Kolarskiej Odznaki Turystycznej dokonać 
może: 

Na odznakę brązową, srebrną i złotą – regionalne 

rady turystyki kol., oddziałowe komisje turystyki 

kol. oraz kluby o uprawnieniach oddziałowych komi-

sji. 

Na odznakę dużą brązową i dużą srebrną – regio-
nalne rady turystyki kol. 

Na odznakę dużą złota i za wytrwałość Komisja 

Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. 

Przy tej sposobności polecam równoległe zdoby-

wanie innych odznak turystyki rowerowej: 

Kolarska Odznaka Pielgrzymia 

Rajd kolarski "Szlakami zamków w Polsce" 

Rajd Kolarski PTTK Dookoła Polski 

Szlak Wielkiej Wojny 1409-1411 

Kolarska Odznaka PTTK– Wiślana Trasa Rowerowa 

Rajd Kolarski Dookoła Ziemi łódzkiej 

Kolarska Odznaka Pielgrzymia 
Zdobywanie KOP polega na zwie-

dzaniu      w czasie wycieczek kolar-

skich określonej ilości obiektów sa-

kralnych kultu chrześcijańskiego. 

Obiektem sakralnym w rozumieniu 

regulaminu jest: klasztor, kościół, 
cerkiew, kaplica cmentarna, także 

budowla kościelna nieczynna z po-

wodu braku wiernych lub zmiany jej przeznaczenia 

dokończenie na str.10 

NIEDOCENIANE ODZNAKI 
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S 
etki przejechanych kilometrów, dziesiątki odwie-
dzonych miejsc. Niestety, wszystko, co dobre, szyb-
ko się kończy. Nadszedł czas na zakończenie sezo-

nu kolarskiego.  
Ostania niedziela września była jednocześnie ostatnim 

rowerowym spotkaniem w minionym sezonie. I tym 
razem nie zabrakło atrakcji.  
Jak co tydzień, o godzinie 9.00 spotkaliśmy się przed 
biurem ozorkowskiego oddziału PTTK .  
Zwarci i gotowi, z niecierpliwością czekaliśmy na sy-
gnał do rozpoczęcia wypadu zamykającego sezon .   
Już na samym początku doszło do podziału. Podział  
w Szwadronie? Tak, ale spokojnie,  tylko „na papie-
rze”. Losowanie nakrętek w trzech kolorach ustaliło 
składy drużyn i jednocześnie obudziło ducha rywali-
zacji.  

Zapoznani z planem działania, zaopatrzeni w apa-
raty fotograficzne, mapy i opisy tras, byliśmy pra-
wie gotowi do wyruszenia w drogę.  Do ekwipunku 
dorzucić trzeba było jeszcze dobry humor  i deter-

minację, ale tego nikomu nie brakowało.  
Pierwszym zadaniem, z jakim przyszło nam się 
zmierzyć, było odnalezienie i sfotografowanie wy-
znaczonych obiektów na swojej trasie. 
Jako pierwsi na poszukiwanie punktów kontrol-
nych  wystartowali czerwoni. Następnie linię startu 
opuściły drużyny niebieskich i zielonych. 
 

Mikołajew– ostatni etap sezonu 2012 



 

T 
ego dnia wszystkie drogi 
prowadziły do Mikołaje-
wa. Będąc „u bram” mo-

gliśmy pozwolić sobie na otworzenie tajemniczych ko-
pert, starannie zabezpieczonych przed wścibskimi 
spojrzeniami, w których czekało na nas... kolejne zada-
nie.  

Tym razem musieliśmy wytężyć mózgi i stawić czo-
ła szeregowi zagadek. Do zakończenia zmagań pozosta-
ło jeszcze przeliterowanie hasła SZWOLEŻER i już bez 
przeszkód można było przekroczyć linię mety. Po krót-
kiej wymianie wrażeń nadszedł czas na ogłoszenie 
wyników. Trzeba przyznać, że  w czołówce zawodów 
było bardzo ciasno, zwyciężyły wszystkie trzy druży-
ny. 

Każdą z drużyn  nagrodzono niezwykle prak-
tycznymi upominkami, z których przygotowana zo-
stała… jajecznica.  

Wreszcie przyszedł czas na chwilę odpoczynku 
przy wspólnym stole, wymianę uwag i wspomnień     
z sezonowych wojaży. 

Na zakończenie coś dla muzycznych koneserów. 
Pod przewodnictwem szwadronowego chóru rozle-
gły się słowa szwoleżerskich piosenek. Jeszcze tyl-

ko wspólne zdjęcie i pora wracać. 
Mikołajew był ostatnim punktem na tegorocznym  
rowerowym szlaku. 
Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć Szanow-
nym Cyklistom aktywnie spędzonej jesienno – zi-
mowej przerwy oraz sił i wytrwałości w kolejnym 
sezonie.  

Magdalena Skowrońska 
Zdjęcia: GS  i  AS 



 

    Nasze miasto, powiat i województwo mają szanse być  włączone  do systemu no-
wotworzonych europejskich długodystansowych tras rowerowych EuroVelo.  Pro-
jekt zakłada, że trasa będzie przebiegać korytarzem o szerokości 30 km przez nasze 
województwo z południa na północ. Miasta i gminy same mają zdecydować  jakimi 
trasami na ich terenie będzie przebiegać trasa rowerowa. Musi ona uwzględniać 
szereg wymogów w tym spełniać określone parametry techniczne i dostępność do 

infrastruktury związanej z obsługą rowerzysty i jego roweru. Oprócz tego, że mają zapewnić obsługę międzyna-
rodowej turystyki rowerowej to przede wszystkim mają służyć lokalnym społecznością i obsługiwać lokalny ruch 
turystyczny. EuroVelo to sieć europejskich turystycznych tras rowerowych opracowywanych przez Europejską 
Federację Cyklistów z siedzibą w Brukseli. Federacja zrzesza 65 krajowych stowarzyszeń rowerowych.  

W odpowiedzi na artykuł Kol. Alka „Szwadron” bezi-
mienny?” pragnę podkreślić, że tak nikła, w formie jakby 
firmowej metki odznaka przynależności do sekcji i co naj-
ważniejsze– z pominięciem imienia naszego ideowego patro-
na, była przedmiotem nie tylko mego zaniepokojenia. 

Dlatego też ja i ci członkowie naszego Szwadronu”, dla 
których nasz patron, 2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich, 
jest ideową podstawą jej funkcjonowania, jesteśmy uspoko-
jeni i w pełni usatysfakcjonowani oświadczeniem Szefa 

„Szwadronu” Kol. Aleksandra Siwka, że „nikt nie zamierzał 
i nie zamierza pozbawić sekcji jej dotychczasowego imienia. 

Nie wdając się w dalszą polemikę na temat samej odzna-
ki to stwierdzenie Kol. Alka całkowicie nam wystarcza do 
kontynuacji dotychczasowych działań w myśl naszego za-
wołania: „Szwadron kolarski, zawsze zwarty, zawsze 

dziarski.” 
Stanisław Frątczak 

M ija 12 lat od kiedy Sekcja Kolarska 

„Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokit-

niańskich z Ozorkowa obchodzi rocznice bitwy Wojsk 
Polskich o górę ozorkowską i Orłę z niemiecką jed-

nostką pancerną. Uroczystości rozpoczęła salwa            

z repliki działa p-panc 37 mm Bofors, takiego same-

go, którego ob-

sługa we wrze-

śniu 39 roku 
wykazała się 

dzielnością i bo-

h a t e r s t w e m 

niszcząc 3 nie-

mieckie czołgi.  
S tanowisko 

działa było dość 

wiernie odtwo-

rzone; obok wiej-

skiej chaty, któ-

rej pozostałości 
zostały odbudo-

wane ze starych 

oryg ina lnych , 

przedwojennych 

d r e w n i a n y c h 
domów.  

Po mszy od-

prawionej przez 

proboszcza parafii Grotniki, nastąpiły powitania 

przybyłych gości oraz odczytano apel poległych wzy-

wający do zadumy nad przemijającym czasem, przy-
wołując osoby-bohaterów tamtych dni.  

Apel zakończono salwą wykonaną przez kompanię 

honorową z Leźnicy Wielkiej oraz złożono wieńce pod 

pomnikiem upamiętniającym bohaterską postawę 

szwoleżerów, strzelców i artylerzystów konnych.  
W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Parzę-

czew, Starosta Zgierski, władze samorządowe ościen-

nych gmin. Przybyły również liczne delegacje harce-

rzy, straży pożarnej, szkół, policji jak i zaproszeni 

goście, z których jeden to Maksymilian Kacprzak, 93 
letni mieszkaniec okolic Bydgoszczy.  

W tamtych pamiętnych dniach wrześniowych wal-

czył w okolicy Chociszewa. Był  d-cą działonu armaty 

p-panc Bofors w 

8 Pułku Strzelców 

Konnych.  
Podczas wspo-

mnień wykazał 

się fenomenalną 

pamięcią z sytu-

acji w poszczegól-
nych dniach wal-

ki.  

Gościem był rów-

nież syn d-cy  3 

szwadronu 2 Puł-

ku Szwoleżerów 
Rokitniańskich 

Bohdan Wojcie-

chowski. 

 Po zakończeniu 

uroczystości na-
stąpiło przegru-

powanie do defi-

lady.  

W tym roku oddział Sekcji Kolarskiej Szwadron 

prowadził konno nasz kolega .  

Za nim jechało działo zaprzężone w konie oraz ma-
szerowali kolarze.  

Kto poczuł się zmęczony mógł posilić się wojskową 

grochówką. Chwile  później zmieniła się pogoda. Za-

czął padać deszcz tak jakby cały świat chciał dołą-

czyć się do smutnych wspomnień tamtych wrześnio-
wych dni 1939 roku.                 

Stanisław  Szamałek 

Orła 2012 

„Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 
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Maksymilian Kasprzak rocznik 1919– żołnierz           
8 Pułku Strzelców Konnych z Chełmna.  

Walczył jako dowódca armaty  przeciwpancer-
nej „Bofors” w okolicach Chociszewa, gdzie został 
poważnie ranny. 

 Gość honorowy uroczystości obchodów 73 
rocznicy Bitwy w Orłej. 
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dokończenie ze str.5 
(np. magazyn, skład zboża, muzeum) lub pozostawio-

na jako trwała ruina. 
 Jeśli w skład zespołu sakralnego wchodzi kilka 

kościołów lub kaplic (np. Jasna Góra: Kaplica Matki 

Bożej Częstochowskiej, Bazylika p.w. Znalezienia 

Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-

ny, Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakra-

mentu), zalicza się je jako samodzielne obiekty. 
Obiektem zwiedzania na KOP nie są kapliczki i 

krzyże przydrożne.  

Wykaz obiektów obowiązkowych krajowych i za-

granicznych zawiera załącznik nr 1 do regulaminu. 

KOP posiada osiem stopni, które należy zdobywać 
kolejno.  

Odznaka Rajdu Kolarskiego „Szlakami zam-

ków w Polsce” 

Uczestnictwo w Rajdzie polega na zwie-

dzaniu zamków w czasie wycieczek ro-

werowych. 
Wykaz zamków do zwiedzenia zawiera 

załącznik nr 1 do regulaminu. 

Zamki, których zwiedzenie jest obo-

wiązkowe, wytłuszczono.  

Każdy obiekt może być zaliczony tylko raz. 
Odznaka posiada trzy kolejno zdobywane stopnie: 

brązowy, srebrny i złoty. 

Nadwyżki zwiedzonych obiektów zalicza się na ko-

lejny stopień. 

Trasy wycieczek uczestnik opracowuje samodziel-

nie; początek, przebieg i koniec trasy, a także ilość 
zwiedzonych zamków na trasie są dowolne. 

Odznaka „Rajd kolarski PTTK dookoła       

Polski” 

  Rajd można odbywać: 

 na trasie dowolnej – Mały „Rajd kolar-

ski PTTK dookoła Polski”, 

 na trasie wyznaczonej – Duży „Rajd 

kolarski PTTK dookoła Polski”. 
Uczestnictwo w Małym „Rajdzie kolarskim PTTK 

dookoła Polski” polega na samodzielnym opracowa-

niu i przejechaniu rowerem trasy o długości mini-

mum 1800 km w kształcie zbliżonym do elipsy lub 

koła, przebiegającej przez dowolne miejscowości leżą-
ce na terenie Polski. 

Uczestnictwo w Dużym „Rajdzie kolarskim PTTK 

dookoła Polski” polega na przejechaniu trasy podanej 

w załączniku nr 1 regulaminu i uzyskaniu potwier-

dzeń przejazdu we wszystkich punktach kontrolnych. 

Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i 
kontynuować w dowolnym kierunku, jak również od-

bywać w odcinkach pokonywanych w dowolnym cza-

sie. 

Odznaka Rajdu Kolarskiego „Szlak Wielkiej Wojny 

1409-1411” 
 Odznakę może zdobyć turysta, który 

spełni warunki określone w regulami-

nie 

Warunki uzyskania odznaki:  

 Przejechanie trasy: Czerwińsk – 

Lidzbark Welski – Kurzętnik – Działdowo –  

Grunwald – Olsztynek – Olsztyn – Morąg – 

Dzierzgoń – Malbork – Kwidzyn – Radzyń Cheł-

miński – Golub Dobrzyń; 
 Zwiedzenie muzeów: Bitwy Grunwaldzkiej          

w Stębarku, Warmii i Mazur w Olsztynie, Zam-

kowego w Malborku; 

Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK – Wiślana 
Trasa Rowerowa 

Odznaka jest jednostopniowa. 

Odznakę może zdobywać turysta, in-

dywidualnie bądź grupowo jeśli spełni 

warunki określone w regulaminie. 
Czas zdobywania Odznaki jest nie-

ograniczony. Trasę można pokonać w 

dowolnym kierunku i w dowolnych odcinkach. 

Warunkiem uzyskania Odznaki jest: 

 przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki 

Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego, 

 uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 

60 punktach kontrolnych wymienionych w za-
łączniku do regulaminu. 

Odznaka Rajdu Kolarskiego Dookoła Ziemi Łódz-

kiej  

 Odznaka ustanowiona przez 

Oddział Łódzki PTTK im. Jana 

Czeraszkiewicza wraz z Łódz-

kim Klubem Turystów Kolarzy 

PTTK im. H. Gintera w celu 

upowszechnienia i spopularyzowania zabytków i kul-

tury Ziemi Łódzkiej  

1. Trasy rajdów przebiegają drogami wiodącymi 
przez miejscowości podane w załączniku do regu-

laminu. Miejscowości podkreślone w załączniku 

stanowią punkty kontrolne, w których uczestnik 

rajdu ma obowiązek potwierdzić swój pobyt.  

2. Rajd można rozpocząć w dowolnej miejscowości i 

kontynuować go w dowolnym kierunku, jak rów-
nież odbywać go w odcinkach pokonywanych w 

dowolnym czasie.  

3. Rajd jest imprezą trwającą stale. Uczestnik rajdu 

nie ma wyznaczonego terminu rozpoczęcia , ani 

też jego ukończenia . Uczestnik rajdu może wzbo-
gacić trasę rajdu pod warunkiem zaliczenia punk-

tów kontrolnych.  

4. Dzienny przejazd uczestnika rajdu powinien zgod-

nie z regulaminem KOT wynosić minimum 15 km 

górnej granicy przejechanych dziennie kilometrów 

nie ustala się  
Kolarska Odznaka Turystyczna zachęca do syste-

matycznych wycieczek, motywuje do zwiedzania.  

Zalecam zdobywanie odznak turystycznych jako 

urozmaicenie rowerowych wycieczek.   

W zdobywaniu odznak wystarczy chęć i trochę sys-
tematyczności w działaniu.  

Zapewne miło będzie po latach zajrzeć do książecz-

ki i zobaczyć gdzie byliśmy i co zwiedziliśmy, to może 

być duża przyjemność. 

 

Opracował GS 
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W 
 niedzielę o świcie 11 listopada 2012 r. nasz 

szwadron kolarzy wyruszył w podróż do stolicy 

na 94. rocznicę Święta Niepodległości. My 
szwoleżerowie mieliśmy nadzieję, iż tym razem uroczy-

stości na pl. Józefa Piłsudskiego przebiegać będą w pod-

niosłej, patriotycznej atmosferze, bez zbędnych demon-

stracji. W drodze do celu można było odczuć towarzyszą-

cy nam niepokój. W naszych sercach tliła się jednak go-

rąca potrzeba godnego uhonorowania Narodowego Świę-
ta poprzez wzięcie udziału w defiladzie i oddanie hołdu 

Bohaterom Ojczyzny.  

 Kres naszej samochodowej podróży stanowił Ogród 

Saski. W tym miejscu mieliśmy 

za zadanie przygotować umun-
durowanie, rynsztunek wraz z 

rowerami do parady.  

Miejscem zbiórki wszyst-

kich grup rekonstrukcyjnych 

przybyłych na defiladę był Plac 

Teatralny. Na placu zgromadzi-
ło się ok. 200 przedstawicieli 

grup rekonstrukcyjnych od cza-

sów Księstwa Warszawskiego po 

oddziały Wojska Polskiego z 

1945r.  
Ustawiono nas wówczas w 

odpowiedniej kolejności, masze-

rowaliśmy za oddziałem piecho-

ty z 1939 r., za nami maszero-

wał oddział w barwach 1 Samo-

dzielnej Brygady Spadochrono-
wej gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego.  

Defilowaliśmy przed prezydentem RP oraz Grobem 

Nieznanego Żołnierza, po czym cała kolumna maszero-

wała dalej Krakowskim Przedmieściem, Nowym Świa-

tem, Alejami Ujazdowskimi aż do Belwederu.  
Zostaliśmy entuzjastycznie przyjęci przez mieszkań-

ców  i władze, o czym mogą świadczyć spontaniczne re-

akcje i oklaski widzów uczestniczących w tym radosnym 

święcie.  

Spod Belwederu z powrotem do Ogrodu Saskiego 

jechaliśmy na rowerach, nie ulega wątpliwości, iż dla 
wielu warszawiaków była to nie lada atrakcja zobaczyć 

jadącą ulicami miasta kolumnę kolarzy.  

Po paradzie udaliśmy się pod Pomnik Józefa Pił-

sudskiego celem złożenia kwiatów, tam też spotkali-

śmy Pana Zbigniewa Zielińskiego– krewnego Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Okazało się że Pan Zbi-

gniew jest corocznym gościem na Świecie Pułku w 

Leżnicy Wielkiej. Po miłej  pogawędce udaliśmy się 

przed Grób Nieznanego Żołnierza. Następnie wyru-

szyliśmy do naszego rodzimego miasteczka, przeko-

nani o słuszności kultywowania tradycji oręża pol-
skiego w barwach 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniań-

skich podczas Świąt Narodowych.  

Wyrazy uznania dla naszego Szwadronu Kolarzy 

można znaleźć w prasie ogólnopolskiej oraz na stro-

nach internetowych.  

 

„Szwadron” na Święcie Niepodległości w Warszawie….  
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Pozwolę sobie w tym miejscu przytoczyć tytuł 

artykułu Jerzego Majewskiego, dziennikarza Gazety 

Wyborczej: Czołg i żołnierze z rowerami w paradzie.  
W treści autor tak o nas pisze: Za to oklaski zbierali 

cykliści ze szwadronu kolarzy im. 2 Pułku Szwoleżerów 
Rokitniańskich z Ozorkowa. (artykuł dostępny na stronie 
internetowej Gazeta pl. Warszawa).  

Czujemy się niezmiernie zaszczyceni tak pozytywnym 
odbiorem naszego szwadronu i dostrzeżeniem potrzeby istnie-
nia grup rekonstrukcyjnych ożywiających historię.  

Zdjęcia, na których widoczni są cykliści z Ozorkowa 
podczas defilady oraz Marszu "Razem dla Niepodległej" można 

między innymi zobaczyć na stronach: www.mon.gov.pl , 
www.warszawista.blogspot.com , www.mmwarszawa.pl , 

www.dobroni.pl , natomiast krótkie filmiki na stronie You 

Tube, a cała transmisja z uroczystości nagrana przez TVP1 
dostępna jest na stronie naszego pułku: www.2szwol.pl  

 Szymon Bajor 

 

i Ozorkowie... 

 W naszym mieście garnizonowym „Szwadron” swą ak-
tywność w uczczeniu 94-ej rocznicy odzyskania niepodległo-
ści zaznaczył za pośrednictwem naszego szwadronowego 
chóru.  

Był on bowiem wykonawcą czterech pieśni wojskowych 
odśpiewanych na  imprezie artystycznej pod hasłem: „Hej 
kto Polak na śpiewanie”, która odbyła się 7 listopada br. w 
Miejskim Ośrodku Kultury. 

Byliśmy jednym z czterech zespołów  śpiewaczych, które 
pieśnią patriotyczną wspólnie z licznie zebraną publiczno-
ścią jakby na 
nowo przeży-
wały tamte, 

tak ważne dla 
Polski wyda-
rzenia sprzed 
lat. 

Zaczęliśmy 
sztandarową, 

jak na taką 
okazję, pieśnią 
l e g i o n i s t ó w 
„My Pierwsza 
Brygada”, a zakończyliśmy „Kadrówką”. 

Potęga męskich głosów naszego chóru, bo być może był 
to jedyny walor naszego śpiewania, jakoś nie wypłoszyła z 
sali łaskawej publiczności, która nawet podziękowała nam 
brawami. 

Poza śpiewem „Szwadron” wyeksponował na Sali trochę 
sprzętu i uzbrojenia kawaleryjskiego, a koledzy objaśniali 
jego budowę i zastosowanie. 

Zabrakło tylko jeszcze konia z oporządzeniem, którego 
zastąpił mniej kłopotliwy rower wojskowy jednego ze szwa-
dronistów. 

Część z nas w dniu 9 listopada przeżywała głęboko świet-
nie zaprezentowany spektakl teatralny pt. „Jeszcze Polska 
nie zginęła– dopóki kochamy” w kościele na Adamówku. 

Natomiast w samo Święto Niepodległości część koleżeń-
stwa, która nie wyjechała na defiladę do Warszawy, uczest-
niczyła w mszy świętej w kaplicy św. Marcina na Nowym 

Cmentarzu i złożyła kwiaty u stóp katyńskiego krzyża. 
Stanisław Frątczak Z
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