
 

Rajd Szlakiem Żołnierzy 

gen. Stefan Kasprzycki de Castenedolo 
2017 

REGULAMIN
 

ORGANIZATOR - KTK KALINKA / ODDZIAŁ PTTK W GRUDZIĄDZU 

KOMANDOR - Grzegorz Rakowiecki 

KWATERMISTRZ - Jacek Chróścicki 

TERMIN I MIEJSCE ZBIÓRKI - 23.04.2017 (niedziela) / Parking Carrefour- przy drzewkach pomiędzy 

marketem a średnicówką. / godz. 10
00

 

CEL 

- uczczenie pamięci wybitnych żołnierzy, na Cmentarzu Garnizonowym chwilą ciszy uczcimy pamięć 

gen. Kasprzyckiego i zapalimy znicze na Jego grobie  

- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu 

- poznanie historii miejsc i ludzi związanych z naszym miastem i jego okolicami 

TRASA RAJDU (ok. 25 km) 

Grudziądz (Carrefour) - ul. Hallera (druga siedziba CWK) - ul. gen. Kasprzyckiego - ul. Staszica 1 

(miejsce zamieszkania generała) - ul. Legionów (pierwsza siedziba CWK) - Cmentarz Garnizonowy 

(grób generała) - Nowa Wieś - Świerkocin - Mokre - Lisie Kąty - Grudziądz (Tarpno MORiW)  
https://drive.google.com/open?id=11IWlIQIrbXkAlZVo7jQxrrPp_8I&usp=sharing 

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA 

- opłacenie na zbiórce wpisowego na znicze i grilla - 2,00 zł (tylko dorośli) 

- przestrzeganie przepisów ruchu drogowego 

- przestrzeganie karty turysty 

- młodzież do lat 18 uczestniczy pod opieką osoby dorosłej 

ŚWIADCZENIA OGANIZATORA 

- potwierdzenie punktów na KOT 

- grill na zakończenie - obowiązkowo zabrać kiełbaski 

- okolicznościowa naklejka 

Osoby z opłaconą składką PTTK są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pozostali 

uczestnicy powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim jak i przez nie. 

RAJD ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ 

Organizacja zlotu opiera się na zasadzie „non profit” przy wykorzystaniu, zaangażowaniu i działalności wolontariuszy 

i nie ma charakteru komercyjnego 

https://drive.google.com/open?id=11IWlIQIrbXkAlZVo7jQxrrPp_8I&usp=sharing


Gen. Stefan de Castenedolo-Kasprzycki 
(ur. 25 grudnia 1870 w Czerniowcach, zm. 26 listopada 1936 w Otwocku) - polski 

dowódca wojskowy, pułkownik dyplomowany C.K. Armii oraz generał dywizji 

Wojska Polskiego. 

Służba w Armii Austro-Węgier 

Ukończył szkołę oficerów kawalerii w austriackiej Akademii Wojskowej w Wiener 

Neustadt. Mianowany podporucznikiem w 1891, służył zawodowo w C.K. Armii. 

W 1913 ukończył Wyższą Szkołę Wojenną i awansował do stopnia majora. 

Podczas I wojny światowej dowodził dywizjonem kawalerii, a także pełnił funkcje 

sztabowe. 23 października 1918 objął dowództwo 11 Pułku Ułanów. Po dziesięciu 

dniach dostał się do niewoli włoskiej, w której przebywał do czerwca 1919. 

Służba w Wojsku Polskim 

12 lipca 1919 został przyjęty został do Wojska Polskiego w stopniu pułkownika i mianowany szefem 

Komisji Zakupów w Wiedniu. 30 sierpnia tego samego roku został organizatorem i komendantem Centralnej 

Szkoły Podoficerów Kawalerii w Przemyślu. W sierpniu 1920 objął stanowisko komendanta Centralnej 

Szkoły Jazdy w Grudziądzu. Wniósł duży wkład w rozwój tej placówki, za co został udekorowany Krzyżem 

Komandorskim Orderu Polonia Restituta. 

30 września 1920 zatwierdzono go w stopniu pułkownika 1 kwietnia 1920 roku. 3 maja 1922 roku został 

zweryfikowany w stopniu generała brygady ze starszeństwem 1 czerwca 1919 w korpusie generałów. 

1 grudnia 1924 roku Prezydent RP Stanisław Wojciechowski awansował go do stopnia generała dywizji ze 

starszeństwem z 15 sierpnia 1924 i 4 lokatą w korpusie generałów. 

Po zamachu majowym z dniem 30 kwietnia 1927 roku został przedwcześnie przeniesiony w stan 

spoczynku. Nowe władze nie wyraziły zgody na oficjalne uroczyste pożegnanie odchodzącego komendanta 

CSJ. Jednakże podchorążowie zaprosili generała na pożegnalny obiad, a po jego zakończeniu wyprzęgli 

konie z jego powozu i stanęli na ich miejscu, żeby następnie, maszerując przez cały Grudziądz, odwieźć 

generała do domu. 

Ostatnie lata 

Stefan Kasprzycki nigdy nie wrócił do czynnej służby. Po przejściu w stan spoczynku mieszkał nadal 

w Grudziądzu (ul. Staszica 1). Zmarł 26 listopada 1936 roku w Otwocku. Został pochowany na Cmentarzu 

Garnizonowym w Grudziądzu. 

Odznaczenia 

 Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2 maja 1923) 

 Kawaler Legii Honorowej (Francja, zezwolenie Naczelnika Państwa w 1922) 

Anegdota 

Podobno kiedyś podczas zajęć szkoleniowych CSJ w plenerze jeden z oficerów pozwolił sobie zapalić 

papierosa. Na zwróconą mu przez generała Kasprzyckiego uwagę odrzekł naiwnie, że według regulaminu na 

świeżym powietrzu oficerowi wolno palić. Generał odpowiedział mu wówczas: „Tam, gdzie ja jestem, nie 

ma świeżego powietrza!”. 

Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu 
Grudziądz, jak żadne inne miasto w Polsce, nasycony był kawalerią. Tu mieściło się sławne, legendarne 

dziś Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Wczesną wiosną 1920 r. zjechał do Grudziądza „Kurs Jazdy” 

z Gumisk k. Tarnowa, a następnie pozostałe szkoły (Szkoła Oficerów Jazdy w Starej Wsi pod Warszawą 

i Centralna Szkoła Podoficerów Kawalerii w Przemyślu). Z dniem 15 sierpnia 1920 r. powołano 

w Grudziądzu Centralną Szkołę Jazdy, której komendantem został były oficer austriacki, komendant Szkoły 

w Przemyślu, płk/gen. Stefan de Castenedolo Kasprzycki. Początkowo Szkołę zakwaterowano w koszarach 

artylerii przy ul. Lipowej (Legionów 46-52), a z końcem listopada przeniesiono do przeznaczonych dla niej 

koszar ks. Józefa Poniatowskiego przy ul. Radzyńskiej (Hallera). 


