
W pierwszych latach XX wieku w na-
szym mieście i okolicznych wio-

skach zapanowała moda na rowery. 
Rower przestał być towarem luksusowym 

i coraz częściej trafiał pod strzechy. Sytuację 
ułatwiał fakt, że w Zittau (Żytawa) działała 
fabryka rowerów. Dobry, tani i stabilny rower 
pod nazwą „Phanomen” produkowany przez 
tamtejszego fabrykanta pana Gustawa Hille-
ra, opanował prawie wszystkie miejscowości 
Pogórza Izerskiego. Zakładano towarzystwa 
cyklistyczne, organizowano wycieczki i wyści-
gi rowerowe. Rowerzyści uświetniali lokalne 
święta swoich miejscowości. Uprawiano akro-
bację na rowerach i rowerową piłkę nożną. 
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Towarzystwa Rowerowe
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Członkowie takich towarzystw spełniali też 
rolę kulturotwórczą. W zimie organizowali 
przedstawienia teatralne, zabawy i konkursy 
sportowe. Towarzystwa miały swoje statuty, 
stroje i lokalny ceremoniał w przyjmowaniu 
nowych członków. Bogate tradycje miało też 
Gryfowskie Towarzystwo Rowerowe założone 
jeszcze w XIX wieku. Było ono organizatorem 
sławetnego wyścigu „Do-
okoła Zamku Gryf ”. Warto 
też przypomnieć sylwetkę 
przedwojennego kolarza 
pochodzącego z Proszówki 
(daw. Neundorf) Michaela 
Philippa, który w latach 20-
tych ubiegłego wieku zdobył 
w wyścigu kolarskim Mi-
strzostwo Dolnego Śląska, 
przez co stał się posiada-
czem kryształowego pucha-
ru, ufundowanego przez sa-
mego Grafa Schaffgotscha. 

Lata I Wojny Światowej 
to brak opon i dętek do ro-
werów. Produkcja wyrobów 
z kauczuku trafiała bowiem 
na potrzeby wojska. Ra-
dzono sobie w ten sposób, 
że felgi rowerowe owijano 
grubym sznurem, wężami 
ogrodowymi, czy też par-
cianymi taśmami z grubego 
płótna. Lata 30-te to powol-
ny upadek towarzystw rowe-
rowych. Rozwój motoryzacji 
i pojawienie się w miarę ta-
nich motocykli zahamowa-

ło dopływ nowych członków do towarzystw 
rowerowych. Ciekawostką niech będzie fakt, 
że właśnie z tego powodu w Kwieciszowicach  
w 1936 roku rozwiązano działający tam klub 
cyklistyczny.

Obecnie moda na rowery znów powra-
ca, czego przykładem jest działające od 2010 
roku nieformalne Gryfowskie Towarzystwo 
Cyklistyczne.

Jan Wysopal
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Wielkimi krokami zbliża się kolej-
na rocznica wybuchu II Wojny 

Światowej. Bardzo trudno znaleźć pamiątki 
po żołnierzach polskich walczących w kam-
panii wrześniowej. Jeszcze trudniej znaleźć 
przedmiot w stanie dobrym. Rzeczą prawie 
niemożliwą jest obecnie uzyskać eksponat z 
Września 1939 roku, praktycznie kompletny. 
Taką rzeczą, którą udało się ocalić jest tytu-
łowy polski rower wojskowy typ XX wzór 35 
produkowany przez Państwową Wytwórnię 
Uzbrojenia – Fabrykę Broni w Radomiu. 
Odnaleziony eksponat przetrwał zawieruchę 
wojenną ponad 50 lat ukryty na strychu. Jest 
w 100% oryginalny. Ma świetnie zachowaną 

Polski rower wojskowy
farbę ochronną oraz oryginalne czernienie 
(parkeryzowanie). Łucznik posiada tablicz-
kę rejestracyjną, która wskazuje na obszar, 
gdzie był na wyposażeniu wojska. Obala 
także trochę mit o tym, że wojskowe tablice 
rej. zaczynały się od litery W. Rower posia-
da oryginalne ogumienie w rozmiarze 26x2, 
balon polskiej firmy Stomil oraz bardzo wiele 
sygnatur, co w jeszcze większym stopniu po-
twierdza jego oryginalność. Mimo bardzo 
dobrych warunków przechowywania, kilka 
drobnych rzeczy zostało w między czasie 
odkręcone, dlatego były potrzebne prace po-
szukiwawcze.
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Źródło: Artykuł Macieja Orzechowskiego  
– portal historii ożywionej www.dobroni.pl

Wycieczkę rowerową, którą odbyliśmy  
w ostatnią niedzielę, tj. 14 sierpnia, na-

zwaliśmy na cześć naszego kolegi z Lubania Ślą-
skiego Waldemara Binsztoka, który opracował 
trasę tej wycieczki – „Snem Waldemara”. Dziś już 
śmiało możemy powiedzieć, że wycieczka rowero-
wa była spełnionym snem naszego kolegi Waldka, 
który okazał się nie tyko dobrym towarzyszem 
naszych wspólnych wypadów rowerowych ale  
i też świetnym organizatorem, logistykiem i znaw-
cą lokalnych zabytków i pomników przyrody. 
Trasa była opracowana perfekcyjnie – o czasie 
zaliczaliśmy każdy punkt programu. Waldek, jak 
dobry pasterz wskazywał nam drogę, a jak trze-
ba było dyskretnie poganiał stadko rozgadanych 
cyklistów do szybszego tempa jazdy. Rozpoczęli-
śmy naszą wycieczkę, jak zawsze o godzinie 10.00  
z Gryfowskiego rynku. Dołączyli do nas koledzy  
z Lubania Śląskiego i wspólnie przez Ubocze, Rzą-
siny i Wolbromów dojechaliśmy do Gościszowa, 
gdzie dołączył do nas kolega z Bolesławca. W Go-
ściszowie obejrzeliśmy krzyże pokutne, pręgierz  
i pamiątkowy kamień z wyrytymi na nim datami 

1813-1913. Prawdopodobnie chodziło o upamięt-
nienie wojen Napoleońskich. Ruszyliśmy dalej 
do Nowogrodźca. Tutaj zwiedziliśmy kościół pw. 
Apostołów Piotra i Pawła. Wrażenie robią wmu-
rowane w jego ściany epitafia pochodzących z róż-
nych okresów historycznych. Nie można przejść 
też obojętnie obok ruin klasztoru Magdalenek. 
Zakonnice przybyły do Nowogrodżca z dalekiej 
Marsylii na prośbę św. Jadwigi Śląskiej, która tutaj 
wybudowała dla nich ów klasztor, a było to w roku 
1217. Po chwili wypoczynku i zadumy nad mijają-
cym czasem i marnością żywota ludzkiego poje-
chaliśmy do Nawojowa Śląskiego. Następnie prze-
jeżdżając przez kładkę nad Kwisą, znaleźliśmy się 
w Nawojowie Łużyckim . Tutaj nastąpiło apogeum 
naszej wycieczki, a właściwie finał pięknego snu 
Waldemara. Zajechaliśmy do stojącego przy dro-
dze Nowogrodziec – Lubań szałasu należącego do 
gospodarstwa agroturystycznego pani Krysi, gdzie 
podano nam jajecznicę. Była to jedna z wielu nie-
spodzianek przygotowanych przez Waldka, który 
okazał się również znawcą lokalnych przysmaków. 
Jajecznica była boska, zrobiona z jajek od szczę-

śliwych kur, wolno chodzących po podwórku, 
spożywających tylko ziarno i skubiących zieloną 
trawę. W dobie różnorakich pizzerów i kebabów 
owa jajecznica była dla nas kulinarnym szokiem. 
Powróciły do nas smaki z dzieciństwa. Do tego ki-
szone ogóreczki i piwko bezalkoholowe wpłynęły 
na przyjemną atmosferę. Towarzystwo się rozga-
dało i trudno było je z powrotem zapędzić na trasę. 
Ruszyliśmy jednak dalej i przez następną kładkę 
przez Kwisę wróciliśmy do Nawojowa Śląskie-
go. Tutaj pożegnaliśmy kolegów z Lubania i dalej 
przez piękną aleję wysadzana drzewami, dotarli-
śmy do Radostawia. Tutaj pożegnaliśmy kolegę  
z Bolesławca i pojechaliśmy w kierunku Olszyny. 
Niestety nie obyło się bez przygód. Koledze zepsuł 
się rower. Nie można go było naprawić na miej-
scu, więc musiał czekać na pomoc. Niezrównany 
okazał się kolega Wiesław, który szaleńczą jazdą na 
rowerze pojechał do Gryfowa, by wrócić po niego 
swoim samochodem z przyczepką. W Radostawiu 
pożegnaliśmy się z Waldemarem, który wrócił do 
Lubania oraz z kolegami z Zacisza, Proszówki i Ol-
szyny Lubańskiej. Resztki naszej wycieczki przez 
Biedrzychowice dotarły do Gryfowa. Było pięknie.

Jan Wysopal

Sen Waldemara



Czy tego chcemy, czy nie, to deszczowe lato mija bezpowrotnie dużymi krokami. Zbliża się nostalgiczna jesień. Jaka ona bę-
dzie? Czy będzie to Złota Polska Jesień? Czy też słotna i dżdżysta jesień smutnych Muminków? Czas nam pokaże. Lecz Gryfow-
skie Towarzystwo Cyklistyczne patrzy optymistycznie w przyszłość i wspólnie z Towarzystwem Miłośników Gryfowa organizuje 
cykl sympatycznych wycieczek rowerowych o nazwie „Jesień Cyklistów”.

Zaczniemy już 4 września. Wystartujemy jak zawsze w niedzielę 
o godzinie 10.00 z gryfowskiego rynku. Wycieczka o kryptonimie 
„Tama” wskazuje nam szaleńczą jazdę nad Jezioro Pilichowickie. 

Pojedziemy tam przez wsie: Ubocze, Oleszna Podgórska, miejscowość 
Lubomierz, dalej przez Wojciechów, Maciejowiec, Pokrzywnik, Pilicho-
wice. Powrót tą samą trasą do Lubomierza, tam skręcimy na Radoniów, 
Krzewie Wielkie i powrócimy do Gryfowa Śląskiego.
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Operacja „Dożynki” – jest to nazwa zakamuflowanej wy-
cieczki rowerowej na którą pojedziemy 11 września o godzinie 
10.00  z gryfowskiego rynku. Pomkniemy w kierunku Ubocza 

Górnego, następnie w Rząsinach zwiedzimy ruiny zamku „Podskale” 
i udamy się do Gradówka. Przez Niwnice, Wolbromów i Rząsiny do-
jedziemy do Ubocza Dolnego gdzie na stadionie odbywać się będą 
Gminne Dożynki. Dalej polną drogą udamy się w kierunku Nowej 
Świdnicy i skręcimy w tajemną ścieżkę, która zaprowadzi nas z po-
wrotem do Gryfowa Śląskiego.

2 „Kamienne kółeczko” to nazwa wycieczki na którą wybierzemy 
się 25 września. Z gryfowskiego rynku o godz. 10.00 pojedziemy 
do Starej Kamienicy. Przez Ubocze, Lubomierz, Pasiecznik, Bar-

cinek dojedziemy do do Starej Kamienicy. Dalej przez Małą Kamienicę, 
Kwieciszowice, Rębiszów i Proszówkę dotrzemy do Gryfowa.
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„Szwajcaria i pałace” to wycieczka do Lwówka Śląskiego, 
przez Lubomierz, Pławną i Mojesz. Obędzie się ona 18 wrze-
śnia. Start z gryfowskiego rynku o godz. 10.00. Zwiedzimy 

Szwajcarię, ale tylko Lwówecką. Jest to bardzo malownicze miejsce. 
Następnie pojedziemy do miejscowości Brunów, tam zwiedzimy pałac. 
Potem udamy się do wioski Skała, gdzie dokonamy rekonesansu ruin  
pałacu znajdujących się w tej miejscowości. Powrót tą samą trasą.

2

Od uczestników wycieczek wymagamy sprawnych hamulców 
i zdrowego rozsądku. Każdy uczestnik jedzie na własną odpo-
wiedzialność. Terminy, jak i same wycieczki, mogą się zmieniać, 
gdyż musimy brać pod uwagę warunki atmosferyczne. Jazda ro-
werem ma sprawiać nam przyjemność, więc nie ma obowiązku 
„na siłę” pedałować w śnieg lub deszcz. Dlatego podajemy nu-
mer kontaktowy: tel. 609-172-486 i e-mail: wysopjan@op.pl.

 NIE DAJ SIĘ SMUTNEJ JESIENI! ROWEROWA 
WYCIECZKA TWÓJ NASTRÓJ SZYBKO ZMIENI! 3
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■ W 1810 roku po kasacie dóbr kościelnych 
Radoniów przestał być wsią należącą do klasztoru  
i przeszedł pod Królewski Urząd Dzierżaw.

■ W 1825 roku działa królewski Posterunek 
Celny.

■ Rok 1840 to rozkwit wsi, w tym czasie w 124 
domach mieszkało 604 mieszkańców. Po upad-
ku tkactwa chałupniczego zaczyna się powolny 
okres wyludnienia wsi, która nigdy nie odzyskała 
tak dobrej koniunktury.

■ W 1865 roku przeprowadzono linię kole-
jową (bez stacji).

■ Po I Wojnie Światowej obok kościoła po-
wstaje obelisk upamiętniający mieszkańców 
wsi, którzy nie powrócili z wojny.

■ W 1945 roku Radoniów niezniszczony dzia-
łaniami wojennymi przechodzi w ręce władz 
polskich. Sytuacja jest ogólnie trudna. W okolicy 
grasują oddziały własowców i resztki oddziałów 
niemieckich. W maju zaczynają działać polskie 
władze. Pierwszym polskim sołtysem zostaje por. 
Tadeusz Serwatka. Przyjeżdżają pierwsi osadnicy 
z Wileńszczyzny, Białorusi, Wołynia, Podola (duża 
grupa z Płotyczy Małej) oraz centralnej Polski. Wieś 
nazwano Antonowo. Obok siebie w tych samych 
domach mieszkają niemieckie i polskie rodziny. 
Między dziećmi nawiązują się bardzo szybko przy-
jaźnie, niektóre trwają do dziś. Polscy osadnicy  
w większości są nastawieni do Niemców pokojowo, 
gdyż głównych krzywd doznali oni od Rosjan (wy-
wózki na Syberię i do Kazachstanu) i od Ukraińskiej 
Armii Powstańczej, która mordowała wszystkich 
Polaków. O tych wydarzeniach piszą byli mieszkań-
cy wsi:
- Zbigniew Tomaszewski w książce „Gdzie się 
kończą szerokie tory i nadzieja...” (do nabycia  
w kioskach w Lubaniu).
- Władysława Bilska-Homa – „Z Podolskiej Płoty-
czy na zachód Polski”

■ Na początku listopada 1945 roku przybywa 
na parafię Lubomierz ks. Bernard Pyclik, który co  
2 tygodnie w niedzielę odprawia mszę w Rado-
niowskim kościele. W roku 1954 na polecenie UB 
zostaje On przeniesiony do Mrozowa. Ciekawostką 
jest, że ks. B. Pyclik uczęszczał razem z ks. Karolem 
Wojtyłą do tego samego gimnazjum w Wadowi-
cach i że pierwszą sutannę ks. Karol Wojtyła dostał 
właśnie od niego.

■ W latach 1946-54 działa w Radoniowie Armia 
Krajowa – Wolność i Niezawisłość, wywodząca się 
z konspiracji lwowskiej i tarnopolskiej (eksteryto-
rialny Okręg Tarnopolski), skupieni wokół kapela-
na AK ks. Bernarda Pyclika ps. „Żaba” i ppor. Sta-
nisława Muszyńskiego ps. „Vickers”.

■ W 1947 roku z powodu przesunięcia granic 
niemieckie rodziny opuszczają wieś, która zmie-

■ Radoniów położony jest na Wzgórzach Ra-
doniowskich (na wys. 350 – 390 m n.p.m.). Naj-
wyższy szczyt to góra Głębiec (422 metrów n. p. m. 
– na którym rośnie lipa o obwodzie pnia 5,97 me-
tra) skąd rozpościera się wspaniały widok na Po-
górze Sudeckie i Karkonosze. Przed wojną Głębiec 
nosił nazwę Góra Glaubitza i był często odwiedza-
nym punktem widokowym. Po drugiej stronie wsi  
(w kierunku gór) za obwodnicą zaczyna się Przed-
górze Izerskie gdzie znajdują się bardzo małe skał-
ki, przez miejscowych nazywane „Pagórkami”. 
Ciekawostką jest fakt pomijany we wszystkich 
przewodnikach turystycznych, że są one wyższe 
od Głębca. Miejscowość przecina potok (dopływ 
Młyńskiej Strugi) i szosa, wzdłuż których w luźnej 
zabudowie łańcuchowej ciągną się domy miesz-
kańców wsi. Dolną część miejscowości przecina 
linia kolejowa (bez stacji) oraz droga Gryfów Śl. 
– Lubomierz. Obok wsi przebiega droga krajowa 
nr 30 Gryfów Śl. – Jelenia Góra (tzw. Obwodnica 
Radoniowa – wybudowana ze środków Unii Eu-
ropejskiej). Radoniów powstał w bezpośrednim 
sąsiedztwie bardziej uczęszczanych dróg handlo-
wych i był zamieszkany w czasach przedhisto-
rycznych co wykazują ślady osadnictwa sprzed 
XII wieku. W obecnie znanych dokumentach „pi-
sanych” po raz pierwszy wymieniony jest w 1307 
roku pod nazwą Villa Otthonis – wieś Ottona, 
kiedy to została przekazana klasztorowi z Lubo-
mierza przez synów Jutty von Liebenthal, do któ-
rych wcześniej należała.

■ Druga wzmianka o wsi pochodzi z listopada 
1399 roku, kiedy to pod Radoniowem zarządca 
zamku Gryf burgrabia Wolf Romke, trudniący się 
rozbojem, napadł ze swoim oddziałem na podsta-
wionych przez ówczesnego burmistrza Gryfowa 
Henstchila Harte kupców jadących z Gryfowa do 
Jeleniej Góry. Po schwytaniu rabusia ścięto mu gło-
wę i zakopano jego ciało na drodze do zamku.

■ W 1426 roku husyci napadają na klasz-
tor w Lubomierzu, który spalili i zburzyli nie 
oszczędzając miasta i okolicznych wsi w tym 
również Radoniowa.

■ W 1511 roku właściciel zamku Gryf Urlik 
Schoff sprzedaje część gruntów w Radoniowie, 
Młyńsku, Chmieleniu i Rębiszowie.

■ W latach 1612-1613 panuje zaraza, która 
zdziesiątkowała mieszkańców wsi. Podczas wojny 
30-letniej kolejne armie rabują i plądrują wieś.

■ W 1668 roku wieś nosi nazwę Ottendorf, 
która utrzymuje się aż do roku 1945.

■ W 1786 roku istniał kościół katolicki, szko-
ła i młyn wodny.

■ W 1797 roku we wsi panowała kolejna za-
raza, dla upamiętnienia której mieszkańcy obok 
kościoła wybudowali kapliczkę morową.

nia nazwę na Radoniów. W tym samym roku pod 
kierownictwem pana Kalińskiego zaczyna działać 
Grupa Teatru Ludowego.

■ W 1952 roku na zboczach góry Głębiec od-
kryto złoża smółki uranowej. Występowały one  
w postaci nieregularnych gniazd i żył. W 1953 r. 
zbudowano kopalnię uranu i powstał pierwszy 
szyb o głębokości 127 metrów a w 1954 r. dru-
gi o głębokości 280 metrów. W kopalni praco-
wali Polacy pod kierownictwem i specjalnym 
nadzorem żołnierzy radzieckich do 1961 roku. 
Praca odbywała się na trzy zmiany. W sumie na 
kopalni pracowało ok. 150 osób, z których więk-
szość bardzo szybko zmarła. Promieniowanie 
było tak silne, że na ówczesnych aparatach bra-
kowało skali. Na początku nikt nie wiedział jaki 
wpływ na organizm ludzki ma praca w kopalni 
uranu. Wszyscy byli młodzi i butni, płace naj-
wyższe w Polsce gdyż Rosjanom nie zależało na 
pieniądzach lecz na jak największym wydobyciu.  
Po przejściu kopalni pod zarząd polski wydobycie 
tzw. „słabego” uranu na potrzeby krajowe nadzo-
rowane było przez Urząd Bezpieczeństwa. Kopal-
nia funkcjonowała do 1963 roku i była filią Za-
kładów R-1 w Kowarach. W tym czasie kopalnią 
interesowały się wywiady szwajcarski i francuski.

■ 2 września 1956 roku do Radoniowa przyje-
chał rowerem ks. Karol Wojtyła. Razem z księdzem 
byli jego przyjaciele: Janina i Jerzy Janik, Antoni-
na Kowalska i Stanisław Rybicki. Ich przyjazd był 
prawie niezauważony we wsi, ponieważ ksiądz był 
ubrany po cywilnemu i wszyscy sprawiali wrażenie 
grupy studentów. Z Radoniowa udali się przez Pro-
szówkę i Mirsk do Świeradowa. Dla upamiętnienia 
tego faktu 14 września 2008 r. z inicjatywy Eweliny 
Bogdziewicz i ks. Szymona Bajaka przed kościo-
łem ustawiono tablicę pamiątkową „Papieskiego 
Rowerowego Szlaku Turystycznego”.

■ W latach 1968-70 wyremontowano stary 
budynek w czynie społecznym na Remizę Stra-
żacką. Dzisiaj już mało kto pamięta, że pierw-
szą jednostką przy gaszeniu kościoła w Wieży, 
który spalił się po wojnie, byli strażacy z Rado-
niowa. OSP działała wtedy bardzo prężnie m.in. 
dzięki panu Antoniemu Głowiakowi.

■ W latach 70-tych wieś zaczęła się wylud-
niać, ludzie wyjeżdżali do miast, gdzie życie 
było znacznie łatwiejsze. Obecnie zaczynają 
wracać, przybywa również nowych mieszkań-
ców, powstają nowe domy. Bliskość drogi krajo-
wej a zarazem cisza i spokój w samej wsi, ładne 
położenie zapewne przemawiają za osiedlaniem 
się w Radoniowie. We wsi są trzy gospodarstwa 
agroturystyczne a także zakład naprawy sa-
mochodów. We wsi zachowało się kilkanaście 
kapliczek, kilka domów szachulcowych oraz 
kościół w stylu neogotyckim, przez turystów 
nazwany „Małe Notre-Dame”.

Więcej informacji o Radoniowie 
można uzyskać odwiedzając stronę 

internetową: www.radoniow.pl

Oprac. Andrzej Sękowski
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