
P ewnego razu na zebraniu Towa-
rzystwa Miłośników Gryfowa, 

postanowiliśmy założyć nieformalne 
„Gryfowskie Towarzystwo Cykli-
styczne”. W ciepłe dni o godz. 10.00 
spotykamy się w każdą niedzielę przy 
fontannie na gryfowskim rynku i ro-
werami udajemy się na bliższe i dal-
sze wycieczki. Trasy wycieczek opra-
cowuje znany gryfowski popularyza-
tor turystyki rowerowej w naszym 
mieście pan Kazimierz Luchowski. 

Należy dodać, że nasza grupa nie 
należy do zawodowców i wyczynow-
ców. Jazda rowerem ma sprawiać 
nam przyjemność, strome wzniesie-
nia „podchodzimy”. Koncentrujemy 
się na rozmowach o mijanych miej-
scowościach, a piękno krajobrazu ma 
łagodzić nasze nerwy. Klasowy sprzęt 
i ubiór nie jest wymagany. Przecięt-
na długość tras naszych wycieczek 
to około 30-40 km, czas trwania od  
4 do 5 godzin. Rok 2010 był niezwy-
kle udany, przejechaliśmy około 
1000 km. „Zajeździliśmy” w tym cza-
sie jeden rower produkcji chińskiej. 
Informacje o naszych rajdach rowe-
rowych przekazywaliśmy na stro-
nie internetowej „polskanarowery” 
biorąc udział w ogólnopolskiej akcji 

czynnego wypoczynku, organizowa-
nego przez Gazetę Wyborczą. Jako, 
że jesteśmy nieformalni, gdyż nie 
płacimy żadnych składek, a udział  
w wycieczkach jest dobrowolny – to 
oficjalnie działamy pod egidą TMG. 
Dla swojaków jesteśmy jednak Gryfow-
skim Towarzystwem Cyklistycznym. 

Od uczestników naszych wycie-
czek wymagamy sprawnych hamul-
ców i zdrowego rozsądku. Każdy 
jedzie na własną odpowiedzialność. 
Zapraszamy na wycieczki rowerowe 
z cyklu „Na szprychach przez letnie 
miesiące”.

BARAN
W lipcu możesz złapać gumę, więc 

pomyśl o kupnie zapasowej dętki. Pa-
miętaj też o łatkach do łatania opon. 
Kto łata ten jedzie.

BLIŹNIĘTA
Pamiętaj o kąpieli po każdej wy-

cieczce rowerowej. Dokładnie umyj 
nogi i wyszoruj pięty. Powodzenie  
u płci przeciwnej murowane.

RAK
Skup się na sprawach bieżących. 

Możliwe dalekie rowerowe wyjazdy. 
Wyciągaj rękę przy skręcaniu – 
zwłaszcza w lewo. Kto wyciąga rękę 
ten jedzie.

BYK
Pilnuj swojego roweru, możliwe,  

że ktoś obcy nim odjedzie. Uważaj na 
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Horoskop dla rowerzystów na letnie miesiące
blondynki lub blondynów z plecakami.

LEW
Zazdrosny kochanek lub kochanka 

przegryzie oponę w twoim rowerze. 
Nie zakładaj więc nowej.

PANNA
Zacznij używać swoich przerzutek, 

a będziesz się mniej pocić jadąc pod 
górę. Kto przerzuca ten jedzie.

WAGA
Nie poruszaj w lipcu drażliwych te-

matów z bliskimi. Pamiętaj, że pomp-
ka do roweru nie jest ostatecznym 
argumentem.

SKORPION 
Uwierz w siebie i zdobądź się na wy-

siłek, jazda bez trzymanki też ma swój 
urok. Czasami użyj jednak dzwonka 
do roweru.

STRZELEC
Pamiętaj o smarowaniu łańcucha 

rowerowego. Kto smaruje ten jedzie.

KOZIOROŻEC
Pamiętaj o swoich dolegliwościach 

kręgosłupa. Przed każdą wycieczką 
rowerową, przykręć siodełko – to po-
maga.

WODNIK 
Ogranicz używki, staraj się wpro-

wadzić radykalne użycie hamulców  
w czasie jazdy rowerem, zwłaszcza 
gdy hamujesz butami. Kto hamuje ten 
nie jedzie.

RYBY
Uważaj w czasie przejazdu rowe-

rem przez rzekę. Nie każda ryba ma 
płetwy i nie każdy rowerzysta umie 
pływać. Kto nie pływa ten tonie.

Jan Wysopal
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Za namową znajomych, którzy prosili mnie od jakiegoś czasu, aby przypomnieć dzieje harcerstwa gryfowskiego, podjęłam się 
próby przypomnienia tej historii. Ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, odtworzyłam ją za pomocą kroniki, którą udostępniła 
mi dh hm PL Henryka Świdrak. Organizacja Związku Harcerstwa Polskiego była niewątpliwie organizacją polityczną, narzu-

coną odgórnie, jednak dla dzieci i młodzieży nie miało to większego znaczenia .Wszyscy doskonale się bawili na organizowanych cap-
strzykach, wędrówkach, wieczorkach, obozach letnich i zimowiskach. Mam nadzieję, że tak, jak ja „z dreszczykiem emocji” wspomnicie 
dawne „młodzieńcze lata” śledząc „Kronikę Harcerską” wraz z załączonymi zdjęciami, które się uchowały. Na tych zdjęciach znajduje 
się większość młodzieży gryfowskiej, która wychowała się na zasadach harcerskich.

Początki harcerstwa  
w Gryfowie wiążą się z Tade-
uszem Polesiakiem. Szczep 
ZHP powstał przy Szkole 
Podstawowej (obecnie Gim-
nazjum) w roku szkolnym 
1956/57. Jak pisała druży-
nowa Henryka Wrońska 
(potem Świdrak).... rzucane 
hasła niosły nas z miejsca 
na miejsce, a melodia po-
magała nam pokonywać 
„trudności” na biwakach 
nad Jeziorem Złotnickim, 
nad dawnym basenem, czy 
w Uboczu. Druhny uczyły 
się gotować zupę lub piekły 
kartofle w ognisku. 

W latach 60-tych drużyna 
E. Plater szkoliła swoje ka-
dry. Szkolenia odbywały się 
podczas biwaków we Lwów-
ku i obozów w Wędrzynie. 
Organizowano wycieczki 
harcerek z udziałem Pani 
M. Podolskiej, dh Z. Topy, 
T. Aryłko i drużynowej H. 
Wrońskiej oraz ogniska 
i wieczornice z wesołymi 
skeczami z udziałem dh  
T. Polesiaka. Harcówka 
w tym czasie znajdowa-
ła się na ul. M. Buczka  
(w dawnej Sali Lustrzanej) 
odbywały się tam wieczor-
nice, kominki i potańcówki 
przy adapterze z udzia-
łem druhów: J. Łysiaka,  

B. Szafirowicza, H. Krucz-
kiewicza, H. Krawczuna,  
Z. Topy i innych. Najczęś-
ciej wymieniani i najbar-
dziej dynamiczni druhowie 
to: W. Wojcieski, Ambros, 
J. Łysiak, E. Ściglur i S. 
Smoleń. W roku 1966/67 w 
nowej Szkole Podstawowej 
nr 1 istniały już 3 druży-
ny harcerskie pod opieką 
szczepowej H. Świdrak  
i drużynowych: H. Bućko, 
M. Wielgus, T. Zalewskiego 
oraz dwie drużyny zucho-
we pod opieką L. Kapusty  
i K. Wojciechowskiej. 

W październiku odby-

ło się otwarcie harcówki 
połączone z Balem „Złotej 
Jesieni”. Zaznaczona jest 
współpraca z Uboczem 
podczas pieczenia ziemnia-
ków, sprzątania grobów 
radzieckich lotników itp. 
Pojawia się też drużyna z 
Wieczornej Szkoły Krawie-
ckiej ZPO. Choć na balach 
w tamtych czasach nie było 
takich możliwości jak obec-
nie, to harcerze nadrabiali 
nietypowymi pomysłami, 
wystarczyło przebrać się za 
Parę Młodą (D. Okulowska 
i H. Bućko) z dzieckiem 
w „becie” a na dokładkę z 

chrzestnymi – co dawało 
wstęp na zabawę. 8 marca 
1967 r. kierownik szkoły S. 
Czarnecki wraz z Komite-
tem Rodzicielskim zakupił 
4 fanfary i 4 werble. 7 har-
cerek i 6 harcerzy ćwiczy-
ło na sprzęcie, co dawało 
zadowolenie szczepowej  
H. Świdrak i dh podh T. Po-
lesiakowi na 1 maja.

Z kroniki wynika, że  
w parku na ulicy Garncar-
skiej odbywały się przy-
rzeczenia harcerskie. Alert 
wiosenny w 1967 r. ogło-
szony zbiórką alarmową, 
ćwiczeniami przeciwgazo-
wymi wymyślonymi przez 
dh T. Polesiaka i W. Wojcie-
skiego zakończono przyrze-
czeniem harcerskim i ogni-
skiem właśnie w tym parku  
z udziałem szczepów z Ubo-
cza i Rząsin. Ponadto har-
cerze w „tamtych” latach 
zajmowali się porządkami 
w parkach, opieką opusz-
czonych grobów itp. Wiele 
zawdzięczano dh T. Pole-
siakowi i W. Wojcieskiemu, 
którzy pomagali w organi-
zowaniu ognisk, imprez,  
w zdobywaniu odznak przez 
harcerzy. Również Kierow-
nik Szkoły Podstawowej nr 
1 S. Czarnecki został odzna-
czony odznaką „Przyjaciela 

Z kroniki harcerskiej

28 DH z drużynową idą topić marzannę (21.III.1975).

Przyrzeczenie harcerskie (1974).
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Harcerza”. Od roku 1966 
w Szkole nr 1, piątek był 
Dniem Harcerza i obowią-
zywał „mundur harcerski”  
– co nikomu w tamtych 
czasach nie przeszkadzało.  
Na bale noworoczne za-
praszane były szczepy 
ze Szkoły nr 2, Ubocza, 
Rząsin. Na seminariach 
instruktorskich zachę-
cano brać harcerską do 
organizowania biwaków 
i innych form wyrabiają-
cych „hardość ducha” i sa-
modzielność wśród dzieci  
i młodzieży. 

Kierownictwo szkoły W. 
Czarnecki, J. Świdrak za-
wsze byli pomocni w orga-
nizowaniu apeli, kuligów, 
wieczorków i spotkań. Za-
wsze byli obecni przy wszel-
kich uroczystościach i brali 
w nich udział. Dużą pomoc 
okazali też państwo Łysia-
kowie. W latach 70-tych 
harcerstwo w Szkole nr 1 
rozrastało się intensywnie. 
Przybywało instruktorów 
i instruktorek; zuchami 
zajmowały się dh D. Ły-
siak i E. Głoguś. 10 DH 
prowadziła pielęgniarka  
T. Moroń a 50 DH K. Lis, 
zaś 28 DH chłopców prowa-
dził dh M. Broniszewski.  
W 1970 r. szczep otrzymał 
dyplom uznania za udział 
w prowadzeniu Narodowe-
go Spisu Powszechnego. 
W 1972 r. przy współpra-
cy z Hufcem Lwóweckim 
harcerze z Gryfowa po raz 
pierwszy wyjechali na obóz 
letni do Sławy. Kierownicz-
ka szkoły K. Pietraszko 
również została „wciąg-
nięta” w szeregi harcerzy. 
W tych czasach wszystkie 

imprezy szkolne: Dzień 
Kobiet, Dzień Chłopca, an-
drzejki, mikołajki itp. były 
organizowane wspólnie z 
harcerzami nie wyłączając 
młodszych zuchów. Orga-
nizowano również turnieje 
sportowe np. pamiętny Tur-
niej Tenisa Stołowego przy 
wsparciu pana Z. Aderka. 

W 1975 r. zawiązał się 
zespół Słowian, który „pod 
kuratelą” K. Kurec i P. Ziół-
kowskiego przygotowywa-
ny był do Przeglądu Zespo-
łów Harcerskich WATRA 
75. Kadra instruktorska  
w tym czasie to m.in. D. Ły-
siak, K. Lis (potem Kurec), 
E. Lis (Kurec), H. Kurec, 
W. Sikorska, K. Pietrasz-

ko E. Głoguś, A. Ignato-
wicz, T. Moroń, H. Pender,  
K. Jaskuła i Lila Jaskuła, 
M. Bełzecka, J. Cichal,  
B. Czarnecka, M. Obłode-
cki, B. Raubo, V. Świdrak, 
K. Wygoda. Harcerze nie 
tylko „bawili się” ale też po-
magali ludziom starszym, 
zwierzętom, opiekowali 
się grobami, porządkowali 
parki i zieleńce w mieście,  

w tym Ogródek Jordanow-
ski. Malowali ławki na sta-
dionie i pracowali społecznie 
w szpitalu. Pieniądze zaro-
bione m.in. u ogrodnika za 
zebraną makulaturę... wy-
syłali na budowę Szpitala 
Centrum Zdrowia Dziecka 
w Warszawie. Zdobywali 
kolejne sprawności pod-
czas biegów patrolowych, 
na biwakach i obozach.  
Na różnych trasach rozwią-
zywali zadania zaszyfrowa-
ne alfabetem Morse'a. Trze-
ba było się nieźle natrudzić,  
a czasami wykazać nie lada 
wiedzą „żeby dotrzeć do 
celu”. 19 maja 1975 r. na 
boisku szkolnym odbyło 
się wręczenie sztandaru. 

Uroczystość prowadził Dh 
podh T. Polesiak, zaszczyci-
ły ją okoliczne władze oraz 
przedstawiciele Komen-
dy Hufca ze Lwówka Śl.  
i Chorągwi ZHP z Jeleniej 
Góry. Jak podaje kronika… 
wszyscy mieli dużą tremę, 
a dyrektor szkoły S. Kude-
ra „biegał i pomagał całą 
duszą”. Jednak najciekaw-
sze było „życie obozowe” 

i mieszkanie w namiocie, 
Nie małą gratką było wy-
kradzenie totemu innym 
stacjonującym obozom, 
czy „zielona noc”, którą się 
wspominało jeszcze długo 
po wakacjach...(…)

W roku szkolnym 
1975/76 szczep Szkoły 
Podstawowej nr 1 rozrósł 
się do rangi Hufca ZHP  
w Gryfowie Śl., którego 
komendantką została hm 
PL H. Świdrak, a szcze-
pową dh phm K. Kurec.  
W Zasadniczej Szkole Za-
wodowej szczep prowadził 
T. Mazur. 

W tym czasie dużą 
pomoc podczas organizo-
wania obozów, zakupu 
sprzętu harcerskiego oka-
zywały zakłady przemysło-
we z terenu Gryfowa: ZPO 
Gryfex, FNF Ubocz i inne. 
W latach 80-tych Komen-
da Hufca znajdowała się  
w pomieszczeniu Szkoły 
Podstawowej nr 1. W 1983 
r. na krótko  etat Komendan-
ta Hufca pełniła niżej pod-
pisana. W tym czasie obóz 
harcerski zorganizowano  
w Strudze przy pomo-
cy m.in. D. Sienkiewicz.  
W latach 1984-1989 ko-
mendantem była I. Brodziń-
ska, zaś jej zastępczynią  
J. Urbańska. 

W latach przełomu go-

spodarczego w 1990 r. Ko-
menda Hufca w Gryfowie 
wraz z Komendą Chorągwi 
w Jeleniej Górze zakończy-
ła swoją działalność. Naj-
później, bo kilka lat temu, 
Komenda Hufca we Lwów-
ku została zamknięta. 

Ostatni raz z harcerskim 
pozdrowieniem CZUWAJ!!!

Szczepowa składa raport z-cy KH we Lwówku Śl. (1974).

Topienie marzanny nad Kwisa (1975).
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Wiedzę o czarownicach czer-
piemy z różnych bajek, 

legend i przekazów ludowych. 
Znamy historię czarownic z cen-
tralnej Polski, które na miotłach 
zlatywały się na Łysą Górę w Gó-
rach Świętokrzyskich, by w Noc 
Świętojańską odbyć swój coroczny 
sabat. Niemieckie zaś czarownice, 
w noc Walpurgii (z 30 kwietnia na 
1 maja) gromadziły się na szczycie 
góry Brocken w górach Harzu. Tam 
spośród siebie wybierały swoją kró-
lową. Hexy, tak nazywano nasze lo-
kalne czarownice, są mniej znane. 
Choć i one wywarły swój wpływ na 
bajki i legendy naszych stron. Po-
wszechnie uważano, że czarownice 
z rejonu rzeki Kwisy, gór Izerskich 
i Karkonoszy, przez kominy do-
mostw wylatywały na swoje sabaty 
by tam radzić, jak najbardziej do-
kuczyć ludziom. W Przecznicy, jak 
opowiadano, widziano, jak jechały 
na kozach płci męskiej po okolicz-
nych zboczach. Upodobały sobie 
tam budynek schroniska, w którym 
odprawiały swoje czary i magię. 
Zostały jednak przepędzone przez 
śmiałka, uzbrojonego w modlitwę 
i święconą wodę. W Miłoszowie 
widziano kobietę, stojącą na ław-
ce, która modliła się do księżyca w 

czasie Wigilii. Jak mówiono dzięki 
temu osiągnęła nieśmiertelność.  
W Złotnikach Lubańskich, trzy 
kobiety tańczyły na skrzyżowaniu 
dróg, także w czasie pełni księży-
ca. Powszechnie sądzono że taniec 
i modły do księżyca, sprzyjają lep-
szemu poznania wiedzy magicznej.

Nasze lokalne wiedźmy, na sa-
bat upodobały sobie, jak mówią 
legendy Stóg Izerski. Mowa jest 
też o górze szubienicznej w oko-
licach Gryfowa, którą nawiedzały 
czarownice z Łużyc. Tam właśnie 
według podań ludowych, ksiądz z 
Giebułtowa jedną z nich koronował 
na królową sabatu. Znana jest też 
przygoda młodego krawca. Przy-
padkowo zobaczył, jak pewna go-
spodyni natarła się maścią, uniosła 
w powietrze i odleciała. Krawiec 
też natarł się resztkami tej maści 
i nagle odleciał. Znalazł się w za-
mkowej komnacie, wśród pięknych 
dam. Panie pięknie go ugościły, lecz 
gdy nie zgodził się na wyrzeczenie 
swojej wiary, znów uniósł się w po-
wietrze i wylądował na drzewie w 
nie znanym miejscu. Przez trzy dni 
wracał do swojego domu. O czaro-
dziejskiej maści wiadomo tylko, że 
po nasmarowaniu się nią człowiek 
unosił się w powietrze. Mówiono 

Spotykamy się przy kościele para-
fialnym w Gryfowie Śląskim. Pierwsze 
wzmianki o nim pochodzą z 14 sierp-
nia 1252 roku, kiedy to kościół został 
poświęcony i konsekrowany przez 
biskupa Śląska – Tomasza. Naszym 
celem jednak nie jest poznawanie 
historii kościoła, tylko obejrzenie epi-
tafium wmurowanego w jego ścianę. 
Epitafium upamiętnia pojedynek 
między młodymi szlachcicami na ryn-
ku w Gryfowie Śląskim. Szable o pięk-
ną kobietę skrzyżowali szlachcice 
von Prittwitz i von Kottwitz. Pchnięty 
rapierem ranny von Kottwitz zmarł i 
jego ciało z gryfowskiego rynku zo-
stało przeniesione do kościoła. Działo 
się to 27 sierpnia 1628 r.

Przez wiele lat, miejsce poje-
dynku było zaznaczone specjalnym 
kamieniem. Jednak po wielu remon-
tach – zniknęło. Z okolic kościoła 
idziemy do rynku, mijamy fontannę 

z 1908 r. Wiąże się z nią kilka gry-
fowskich legend, lecz my szukamy 
na portalach kamieniczek, herbów 
znanych kupieckich rodów. Handel 
płótnem, przyczynił się do bogactwa 
i rozwoju naszego miasta. Rodziny 
Herderów, Wiggertów, Staudnerów, 
Prenzlerów złotymi zgłoskami zapi-
sały się w historii Gryfowa. Były to 
rody patrycjuszy, które dzieliły się 
swoim bogactwem, dając pieniądze 
na rozbudowę miasta lub na cele 
społeczne. Stajemy przed budynka-
mi, które przed wojną były hotelami. 
Dawne nazwy hoteli to „Przy Zamku” 
i „Pod czarnym orłem”. Wspomnimy 
też o nieistniejącym hotelu w wybu-
rzonej pierzei północnej „Pod złotym 
Gryfem”. Hotel ten współpracował z 
Niemieckim Związkiem Rowerowym, 
dlatego przybysze na rowerach mieli 
specjalne przywileje. Dalej wędruje-
my ulicą Grodzką. Jest to jedyna w 

Gryfowie uliczka, która zachowała 
swój niepowtarzalny średniowieczny 
charakter. Dochodzimy do ul. Wojska 
Polskiego, gdzie na chwilę zatrzyma-
my się przed budynkiem – dawną 
knajpą „Na Winklu”. Tak nazywała 
się owa knajpa, gdyż jedna ze ścian 
budynku ma ścięty róg, prawdopo-
dobnie dlatego, że ciężko było wykrę-
cić wozem konnym z ul. Młyńskiej na 
ul. Wojska Polskiego. Wzdłuż murów 
obronnych i dawnego młyna udaje-
my się na ul. Rzeczną, mijając dawny 
"Azbest" i stajemy przed budynkiem 
nr 33.

Tutaj nad portalem do budynku 
zobaczymy herb z symbolami, który 
wywołał mały, przyjacielski spór na 
stronach internetowych Przyjaciół 
Miasta Gryfowa. Jedni widzieli tutaj 
symbole przypisane masonom: ko-
ronę - symbol władzy królewskiej, 
cyrkiel – symbol wiedzy, węgielnicę 

– symbol równowagi i szczerości, lwa 
– symbol mocy, wilka – symbol nie-
zależności. Drudzy dostrzegali znak 
cechu młynarzy, jakiego używano w 
Królestwie Pruskim. Tutaj kończy się 
nasza wycieczka. 

Czas trwania: ok. 1 godziny.

Czarownice 
z naszych stron

również, że gdy cudowną maścią 
posmarowano masielnicę, zawsze 
było w niej masło. Próbowano 
zbadać składniki cudownej maści, 
stwierdzono, że w jej skład wcho-
dziły zioła, jak lulek czarny, wilcza 
jagoda i bieluń. Ludność żyjąca w 
tamtej epoce, próbowała się chro-
nić przed czarami, urokami i złym 
spojrzeniem czarownic. Zalecano 
nosić przy sobie dla odstraszenia 
czarów – czterolistną koniczynę, 
lubczyk, bylicę. W chałupach i staj-
niach wieszano czosnek. Dobrym 
sposobem uniknięcia złych czarów, 
było skrzyżowanie dwóch mioteł na 
progu domu. 

Dziś możemy się uśmiechnąć, 
gdy czytamy lub słyszymy przeka-
zy ludowe na temat czarów i cza-
rownic, lecz pamiętajmy, że kiedyś 
na Śląsku płonęły stosy. Oskarżone 
o czary kobiety, torturami zmusza-
no do przyznania się i palono na 
stosie. Ofiarą padały przeważnie 
kobiety niższego stanu, zajmujące 
się zielarstwem. W Nysie zbudowa-
no nawet specjalny piec do palenia 
czarownic, rocznie palono prawdo-
podobnie czterdzieści dwie kobie-
ty, niesłusznie oskarżone o czary. 
Ostatnią osobę spalono w 1684, a 
ostatni proces czarownicy odbył 
się w 1740 roku. Dziś już bajki o 
Hexach, czarownicach z naszych 
stron zniknęły wraz z wysiedle-
niem ludności niemieckiej. Przy-
roda jednak nie znosi próżni, dziś 
panują w naszej okolicy popularne 
„szeptuchy”. Ale to już inna bajka.

Szlakiem herbów, masonów i pojedynków

Jan Wysopal
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