
Rowerzysta spotyka bacę, który 
opala się przed chałupą.
– Macie w waszej miejscowości 
jakąś atrakcję dla turystów?
– Mieliśmy, ale niedawno wyszła 
za mąż.

Rower na wojnie
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Humor 
rowerowy

Lata 1950-1975
Wojna wietnamska: 

Vieth Minh zaczął 
szeroko używać rowero-
wych tragarzy podczas 
działań przeciwko Fran-
cuzom w latach 50-tych. 
W 1954 roku podczas 
zwycięskiego oblężenia 
francuskiej bazy w Dien 
Bien Phu zaopatrzenie 
liczących 50.000 żoł-
nierzy wojsk wietnam-
skich, prawie wyłącznie 
zapewniało 200.000 ro-
werzystów. 

O ironio, używano 
głównie wietnamskie 
wersje francuskich ro-
werów Peugeot. Zała-
dowane, rowery były 
przeważnie pchane. Do 
kierownicy przymoco-
wywano wzdłuż jej osi 
bambusowy kij stano-
wiący prowadnicę, a ro-
wer był objuczany ładunkiem do 250 kg. 
Z jedną ręką na prowaadnicy, a drugą na 
siodełku tragarze pchali rowery wzdłuż 
ukrytych w dżungli szlaków przez dzie-
siątki kilometrów do punktów zaopa-
trzenia własnych wojsk. Po rozładowa-
niu bagażu, tragarz mógł wsiąść na rower  
i jechać po następny ładunek. Chociaż 
niezbyt szybkie, rowery były tanie, ciche, 
łatwe do ukrycia i prawie niewidoczne  
z powietrza. 

Kiedy Francuzi opuścili Wietnam, 
który następnie został podzielony  
i komuniści z Północnego Wietnamu 
wszczęli walkę z Wietnamem Południo-
wym oraz wspierającymi go Ameryka-
nami, zaczęto znów korzystać z usług 
tragarzy. Pomimo masowych nalotów 
Amerykanie nie byli w stanie zatrzymać 
przepływu zaopatrzenia z północy dla 
oddziałów Vietcongu po tzw. „szlaku Ho 

Idea wojskowego wykorzystania roweru nie jest nowa. 
Przypominamy działania wojenne, w których rowery odegrały kluczową rolę.

Chi Minha”, co odegrało kluczową rolę 
w konflikcie. Pojawił się tam też pewien 
polski akcent: w ramach komunistycznej 
„bratniej pomocy” Polska dostarczyła  
w latach 60-tych Wietnamowi Pół-
nocnemu (Demokratyczna Republika 
Wietnamu) partię wzmocnionych ro-
werów, zaopatrzonych w dodatkowe 
bagażniki, wyprodukowanych przez 
Czechowickie Zakłady Rowerowe 
„Apollo”. Pomimo takich dostaw, wy-
sokie zużycie rowerów i stałe wielkie 
zapotrzebowanie na nie spowodowa-
ło pojawienie się wśród partyzantów 
wietnamskich uproszczonego roweru 
przeznaczonego wyłącznie do pchania 
i pozbawionego m.in. siodła, łañcucha  
i korby. Pomysł, że jedyną drogą do prze-
cięcia rowerowych szlaków zaopatrze-
nia Vietcongu byłyby rowerowe patrole 
amerykañskich komandosów wspierane 

przez większe oddziały południowo-
wietnamskie, niestety nie został przyjęty 
przez Pentagon. Jeden z oficerów określił 
to z przekąsem, że  dowództwo amery-
kańskie potrzebuje „bomby rowerowej”.  
I faktycznie, choć w innym sensie, bom-
by rowerowe pojawiły się. Vietcong 
zaczął używać bomb rowerowych do 
zamachów terrorystycznych. Ładun-
ki wybuchowe ukryte były w ramach,  
a urządzenia detonujące w lampach lub 
pod siodłem. Rowery były pozostawiane 
w pobliżu celu, a detonacja inicjowana 
mechanizmem zegarowym lub wstrzą-
sowym. 

Po opuszczeniu Wietnamu Południo-
wego przez Amerykanów w roku 1975 
stało się oczywiste, że użycie rowerów 
odegrało decydującą rolę w militarnych 
sukcesach wietnamskich komunistów.

Źródło – Wikipedia 
i www.koloroweru.pl



„Prima Aprilis” – tak będzie się nazywała 
wycieczka którą od bę dzie my 1 kwietnia. Start  
z rynku o godzinie 10.00. Pojedziemy przez wio-
skę Wieżę, Karłowiec, Brzeziniec do Mirska by  

z stamtąd przez Kamień, Orłowice, Przecznicę, Kłopotnicę, 
Gru dzę, Janice i Popielówek dotrzeć do Lubomierza. Dalej 
przez Olesznę Pod gór ską i Ubocze wra ca my do Gryfowa.

Sezon rowerowy rozpoczniemy 25 marca 
wycieczką pod nazwą „Powitanie Wiosny”. 
Zaczniemy tradycyjnie z gryfowskiego rynku  
i o godzinie 10.00 udamy się w kierunku Ubo-

cza Górnego, tam skręcimy do Olesznej Podgórskiej  
i dotrzemy do Lubomierza. Przez Popielówek, Janice, 
Grudzę, Rębiszów wjedziemy do Mirska. Dalej pojedzie-
my do Brzezińca, i przez Karłowiec i Wieżę dotrzemy do 
Gryfowa Śląskiego.

Wiosenne Rozruchy Rowerowe

2

Przez góry i doliny rowerem po drogach naszej gminy – i nie tylko! – Takim zawiłym i dłu-
gim tytułem Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne w roku 2012 będzie zachęcać i namawiać do 
wspólnych wycieczek ro we ro wych mieszkańców naszego miasta. Dlaczego rower? Bo rower to 
zdrowie, rower to wolność, rower to wreszcie niedzielne ładowanie baterii służące do prze-
trwania następnych pracowitych, niekiedy stresujących pozostałych dni tygodnia. Więc gdy 
tylko sprzyjać będzie nam tegoroczna pogoda, wyruszamy jak zwykle w każdą niedzielę zawsze 
o godzinie 10.00 i zawsze z gryfowskiego rynku. Przed nami w tym roku będzie 35 takich nie-
dziel z wycieczkami krótkodystansowymi (około 40-50 km).

„Śmigus Dyngus” – to wy ciecz ka na którą 
udamy się 9 kwietnia. O godzinie 10.00 z gryfow-
skiego rynku pojedziemy trasą Wieża – Zacisze – 
Złotniki Lu bań skie do Leśnej. Dalej pojedziemy  

w kie run ku Bożkowice – Zapusta – Kałużna – Biedrzychowi-
ce i zwy cię sko docieramy do Gryfowa.



Chciałbym jeszcze dodać, że nasze nieformalne Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne nie należy do zawodowców  
i wyczynowców. Jazda rowerem ma sprawiać nam przyjemność (strome wzniesienia „podchodzimy”). Koncentrujemy się 
na rozmowach o mijanych miejscach a piękno krajobrazu ma łagodzić nasze nerwy.
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„Świeradów-Zdrój” – to trochę mylna naz wa 
wyprawy jaką odbędziemy 15 kwiet nia. Poje-
dziemy trochę dalej za Świeradów. Postaramy się 
dojechać do miejsc gdzie kiedyś płukano złoto  

w Kwisie. Wyjedziemy jak zwykle o godz 10.00 z gryfow-
skiego rynku w kierunku wsi Wieża. Potem przez Mirsk do 
Świeradowa-Zdroju i trochę dalej. Wracamy trasą Orłowi-
ce – Krobica – Kamień – Mirsk – Proszówka – Gryfów.

„Pobiedna” – to wycieczka na cześć miejscowo-
ści z pięknym pałacem w któ rym kiedyś doszło do 
ważnego spotkania dyp lo ma tycz ne go cesarza Prus 
i Austrii. Po je dzie my w dniu 22 kwiet nia o go dzi-

nie 10.00. Przez Krze wie Wiel kie, Pro szów kę, Mirsk, Mrocz-
ko wi ce i Kro bi cę do je dzie my do Po bied nej. Dalej przez Woli-
mierz, Chałupska, Gie buł tów i Wieżę wracamy do Gryfowa.

27 kwietnia (piątek) nasze Gryfowskie Towa-
rzystwo Cyklistyczne weźmie udział w Rajdzie 
„3 Dni – 3 Kraje – 3 Wędrówki”. Organizato-
rem jest Pol skie To wa rzys two Schro nisk Mło-

dzie żo wych (od dział w Lu ba niu). Tutaj niestety musimy 
ponieść pewne koszty. Przejazd pociągiem do Lubania, 
wpisowe itd. Rajd trwa jeden dzień (trasa około 50 km). 
Obowiązuje wcześniejszy zapis na liście uczestników. My-
ślę, że warto wziąć w tym udział, bo jest to jeszcze jedna 
wspaniała przygoda oraz możliwość nawiązania nowych 
kontaktów z rowerzystami z naszego regionu. Więcej in-
formacji o rajdzie na oficjalnej stronie towarzystwa

„Słupiec” – 29 kwietnia o godzinie 10.00  
z gryfowskiego rynku przez Wieżę, Zacisze  
i Giebułtów udamy się do wioski Augustów, gdzie 
zwiedzimy pomnik przyrody. Jest to bazaltowa 

skała o wysokości 470 m n.p.m o nazwie „Słupiec”. Dolej 
ruszymy do Mirska (przez Kamień, Krobicę, Gierczyn, 
Przecznicę, Mlądz, Rębiszów i Stawy Rębiszowskie). Na-
stępnie przez Proszówkę wracamy do Gryfowa Śląskiego.

Z rowerowym pozdrowieniem Jan Wysopal
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Idzie Era Rowera
 Rozpoczęcie nowego sezonu turystyczno-rowerowego zbliża się szybkimi krokami. Inauguracyjna wy-

cieczka „Powitanie Wiosny” zaplanowana jest na niedzielę 25 marca. Koniec kalendarzowej zimy to 
najlepszy czas na podjęcie decyzji o zakupie roweru. W sklepach nie ma tłoku i sprzedawca może poświe-
cić więcej czasu i uwagi klientowi. Wiosną i latem wszyscy będą oblegać sklepy rowerowe, a ceny będą 
wyższe.

Gdzie kupić rower? 
Najlepiej w profesjonalnym skle-

pie rowerowym. Jest tam duży wybór 
sprzętu, fachowy sprzedawca, a towar 
i późniejszy serwis będzie lepszej ja-
kości.

Jaki rower wybrać?
To zależy do czego ma służyć.  Czy 

chcemy dojeżdżać do szkoły lub pracy, 
czy jeździć po mieście, robić zakupy, 
czy też uprawiać turystykę rowerową.

Jeśli chcemy mieć rower uniwersal-
ny „do wszystkiego” to autor tego ar-
tykułu poleca rower typu TREKKING.

Na co zwracamy 
uwagę przy zakupie?

Najważniejsza jest rama. Powinna 
być solidna ze stali chromowo-molib-
denowej (Cro-Mo) lub aluminium. 

Niektóre firmy dają długoletnią 
gwarancję na produkowane ramy.  
Z amortyzatorów możemy zrezygno-
wać, gdyż zwiększają wagę i cenę ro-
weru. Komfort jazdy można poprawić 
amortyzowaną sztycą pod siodełkiem. 
Rozmiar ramy powinien być dobrany 
do sylwetki. Im większy rowerzysta 
tym większa rama. Chodzi głównie  
o długość ramy, bo wysokość możemy 

regulować sobie wspornikiem kierow-
nicy i siodełka. Koła 28 cali - duże z od-
powiednio wzmocnionymi obręczami 
(rafkami) stożkowymi lub dwukomo-
rowymi. Przerzutki – typu Schimano, 
mogą być tańsze. Rower powinien być 
wyposażony w tylni bagażnik i pełne 
błotniki, podnoszące komfort podró-
ży w zmiennych warunkach atmosfe-
rycznych. Cena – średniej klasy rower 

trekkingowy możemy dostać w cenie 
1000-2000 zł. Rower kupuje się na 
wiele lat i nie warto oszczędzać. Do-
bry, sprawny rower odwdzięczy się 
właścicielowi na trasie wycieczek bez-
awaryjną i komfortową jazdą.

Z rowerowym pozdrowieniem 
ElKa

Zapraszamy na nasza strone 
oraz profil na Facebooku

Zapraszamy na nowo powstałą stronę internetową Gryfowskiego Towarzystwa 
Cyklistycznego. Witryna jest dostępna pod adresem www.rowery.gryfow.pl. 

Znajdą tam państwo:
- aktualne wycieczki rowerowe organizowane przez GTC,
- relacje oraz foto-galerie z już odbytych wypraw,
- różnorakie ciekawostki o naszym miasteczku.
Aktywnych uczestników wycieczek zachęcamy do rejestrowania się na stronie, 

komentowania oraz dodawania własnych zdjęć z poszczególnych rowerowych 
szaleństw. 

Zapraszmy również na nasz fanpage na Facebooku. 
Obecnie dostępny jest pod adresem 

http://pl-pl.facebook.com/pages/Gryfowskie-
Towarzystwo-Cyklistyczne/215430611849608
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