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W niedzielę 2 października o godzinie 
10.00, z gryfowskiego rynku pojedziemy 
na wycieczkę rowerową pt. „Pożegnanie 
sezonu” Czasu nie zatrzymasz, jak ma-
wiał nieznany poeta, rok pomału zbliża 
się ku końcowi. Warunki atmosferyczne 
nie będą nam pomagać w rowerowych 
eskapadach. Czas więc na oficjalne zakoń-
czenie sezonu rowerowego przez Gryfow-
skie Towarzystwo Cyklistyczne. Oczy-
wiście dalej będziemy jeździć gdy tylko 
„błyśnie” słoneczko i aura pogodowa nam 

pozwoli ale skrzykiwać się będziemy na 
rowerowe wypady w teren drogą elektro-
niczną lub telefonicznie. Więc drugiego 
października rozpoczniemy nasz wyjazd 
honorową rundą wokół ratusza, pojedzie-
my w kierunku Krzewia Wielkiego i Ra-
doniowa. Tam na skrzyżowaniu „przy zni-
czach” obierzemy kierunek na Proszówkę  
i Mirsk. Dalej to znana i przyjazna trasa 
przez Kamień, Orłowice i Pobiedną do 
Wolimierza. Tam już relaksowo pojedzie-
my do Świecia, gdzie w gospodarstwie 

agroturystycznym „Agro-Wanda” czekać 
będzie rozpalony grill ze skwierczącą kieł-
basą. Napoje każdy uczestnik organizuje 
w własnym zakresie. Po części oficjalnej 
(rozdanie dyplomów, podsumowanie 
dokonań i obowiązkowy dowcip) nastą-
pi część nieoficjalna (nieobowiązkowe 
dowcipy, luźna dyskusja oraz wysłucha-
nie koncertu nieznanego akordeonisty). 
Po symbolicznym toaście sokiem mali-
nowym z herbatą rozjeżdżamy się do do-
mów. Nie bądźmy smutni – wiosna już się 
zbliża.

Jan Wysopal
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Rowerek 
dzieciecy „Smyk”
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Trudno uzyskać informacje o produkcji rowerków dziecięcych  
w Polsce. Prawdopodobnie nie podchodzono do tego tematu poważnie. 
Na zdjęciu przedstawiony jest rowerek dziecięcy o nazwie „Smyk”. Na 
ówczesnym rynku popularny był też rowerek o sympatycznej nazwie 
„Bobo” później jako dorosły człowiek spotkałem się z nazwą rowerku 
dziecięcego o nazwie „Żabka”. Czym się one między sobą różniły kon-
strukcyjnie? Trudno powiedzieć, byłbym wdzięczny za jakiekolwiek 
informacje na ten temat. Zdjęcie nieznanego chłopca z rowerkiem za-
mieszczam nieprzypadkowo. Jest to część projektu Towarzystwa Miło-
śników Gryfowa, które zbiera zdjęcia do wystawy „Gryfowskie Dzieci 
- lata 1945-1995”. Szukamy fotografii dzieci z dawnych lat na tle gry-
fowskich ulic zaułków i podwórek. Odpustowy wiatraczek na kierow-
nicy rowerka w czasie jazdy kręcił się i „furczał”. W tamtych czasach to 
był podwórkowy szpan.

Jesienno-zimowy 
horoskop rowerowy

Baran - Baranie nie bądź uparty. Zakon-
serwuj rower i dla zdrowia ściągnij z stry-
chu narty.

Byk – Kup sobie nowy rower byku krasy 
na wiosnę rowerowe czekają cię trasy.

Bliźnięta – Jak sułtan w haremie bliźniak 
najlepiej, w tą zimę się czuje w tandemie.

Rak – Raku załóż rowerowy kask, bo sła-
wy przygniecie cię blask.

Lew – Uważaj lwie, bo tak bywa że i lwu  
w rowerowy łańcuch zakręci się grzywa

Skorpion – Na rowerze się zginasz,przy 
żonie lub mężu stoisz w pionie. Popraw 
się skorpionie.

Strzelec – Strzelec po „bokach” ze strzela-
niem ma dużo roboty. Lecz łataj strzelcu 
dętki, bo będą kłopoty.

Koziorożec – Koziorożec stanie przy ołta-
rzu i spełni marzenia. Gdy dźwięk rowero-
wych dzwonków przywróci wspomnienia.

Wodnik – zapewniony sukces w pracy 
przez zimę będzie miał wodnik. Wiadomo 
to rowerowy cyklista i twardy zawodnik.

Panna – Nie zapadaj panno w zimowy sen, 
trenuj na stacjonarnym rowerze i zajadaj dżem

Ryby – Choć na rowerach jadą „na niby” 
to dobry rok 2012 mają ryby.

Waga – Waga to rozwaga, czy na rowerze 
czy w biznesie sukces zawsze odniesie
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Straszylismy w Sobieszowie
W dniu 10 września na zaproszenie działają-

cego prężnie Stowarzyszenia Miłośników Sobie-
szowa nasze Towarzystwo Miłośników Gryfowa 
wyjechało z przyjacielską wizytą do Sobieszowa. 
Wzięliśmy udział w zorganizowanej przez nich 
imprezie rodzinnej pt. „Pożegnanie Lata”.

Wyposażeni w nasze sławetne dyby i stro-
je oraz materiały promocyjno-informacyjne  
o naszym kochanym mieście Gryfowie Śląskim 
ruszyliśmy rozsławiać nasz gród oraz zbierać do-
świadczenia w organizowaniu tego typu imprez. 
Nasze stoisko natychmiast zaczęły oblegać dzieci, 
których intrygował Mietek. Milczący Mietek – 
nasza maskotka przebrana w strój z nieokreślo-
nej epoki budził strach, a po okazaniu się, że jest 
zwykłym manekinem, który w swojej młodości 
reklamował garnitury z „Gryfexu”, wzbudzał sal-
wy śmiechu.

Parę osób zakuliśmy w dyby. Odbyliśmy kilka 
sympatycznych rozmów z byłymi mieszkańcami 
naszego miasta, którzy „za chlebem” wyemigro-
wali przed laty z Gryfowa Śląskiego. Było też wie-
le osób z samego Gryfowa, którzy swoją obecno-
ścią wspomagali swoich znajomych i przyjaciół  
z Sobieszowa. Nasi gospodarze mile nas przyję-
li, zostaliśmy obdarowani książkami, słodkimi 
bułkami oraz sadzonkami drzew. Zaskoczył nas 

Niedzielna wycieczka w niedzielę 17 lipca 
rozpoczęła się honorową rundą wkoło ratusza 
w Gryfowie Śląskim. Następnie pomknęliśmy  
w kierunku miejscowości Czerniawa do dawne-
go przejścia granicznego i znaleźliśmy się w No-
wym Mestku. Po krótkim popasie pojechaliśmy 
do Laznie Libverda przez wioskę Ludwikowice.  
Po drodze odwiedziliśmy „Obri sud” jest to restau-
racja w kształcie beczki nieopodal Laznie Libver-
da, powstałej w 1931 roku.

Po szaleńczej jeździe z góry znaleźliśmy się w 
kurorcie Laznie Libverda. Urokliwy dom zdrojo-

poziom występów scenicznych z udziałem miej-
scowych artystów. Na szczególne wyróżnienie 
zasługuje zespół folklorystyczny „Rybniczanki” 
z Rybnicy. Piękne i donośne głosy falowały nad 
słuchaczami, a teksty ludowych piosenek błyska-
wicznie wpadały w ucho. Inne zespoły folklory-

styczne, mogą się od nich wiele nauczyć. Impreza 
była udana. Zadowoleni, szczęśliwi i z poczuciem 
dobrze spełnionej misji wróciliśmy do Gryfowa 
Śląskiego.

wy strzegą dwa olbrzymie lwy (fot. poniżej). Cho-
ciaż za powstanie kurortu mieszkańcy powinni 
dziękować kogutowi karczmarza. Kogut pił wodę 
z odnalezionego przez siebie źródełka i był silny  
i zdrowy. Karczmarz, który zaobserwował swoje-
go podopiecznego, też zaczął pić wodę ze źródła. 
Wieść o właściwościach leczniczych szybko się 
rozeszła i tak powstało w XVI wieku uzdrowisko. 
Dziś leczy się tam choroby serca i systemu ner-
wowego. Po odpoczynku w przepięknym kame-
ralnym parku i napiciu się do syta wody z źródła, 
popedałowaliśmy do Hejnic. Tam zwiedziliśmy 

katedrę powstałą w 1722-1729 roku. Wrażenie ro-
bią freski namalowane przez prof. Grolla z Wied-
nia. Tak uduchowieni pojechaliśmy do wioski  
o nazwie Pieklo. Widać, że mieszkańcy marketin-
gowo wykorzystują nietypową nazwę swojej miej-
scowości. Świadczy o tym napis na miejscowym 
placu zabaw dla dzieci – „Nawet dzieci bawią się 
w piekle”. Następnie znaną już trasą, przez Nove 
Mestko, Pobiedną, Mirsk wróciliśmy do Gryfowa 
Śląskiego. Wycieczka wymagała sporo wysiłku, 
ukształtowanie terenu zmuszały nas do wytężonej 
pracy. Lecz pogoda, widoki przypominające kra-
jobraz Szwajcarii oraz doznania duchowe wyna-
grodziły nam ból mięśni i płuc.

Bylismy w Piekle!
Jan Wysopal

Jan Wysopal
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■ Poniedziałek – 10 lipiec 
1634r. – Więcej niż 18000 
Szwedów, stanęło obozem  
w okolicach Lubomierza, 
Mirska i Gryfowa. Cesarscy, 
którzy przez osiem dni plą-
drowali Mirsk i zachowy-
wali się jak dzikie zwierzęta, 
prawdopodobnie się wycofa-
li. Ale Szwedzi – tyle tysięcy 
żołnierzy, któż ich wyżywi. 
Przecież będą potrzebować 
prowiantu dla siebie i dla 
swoich koni. Nam zapasy 
się kończą – do żniw jeszcze 
daleko, komory i spichlerze 
świecą już pustkami.
■ Czwartek – 13 lipiec 
1634r. – Straszne i wielkie 
nieszczęście spadło na nasze 
kochane miasteczko. W cza-
sie walk między Cesarskimi 
a Szwedami nasze miasto 
znalazło się pośrodku wal-
czących stron. Widząc prze-
wagę Szwedów, dowódca 
Cesarskich von Kosesky, dał 
rozkaz bandzie Chorwatów 
by podłożyli ogień w na-
szym miasteczku. Pod na-
porem Szwedów musiał się 
wycofać, ale jeszcze przed-
tem chciał zamienić nasz 
gród w popiół i zgliszcza. Ból  
w moim sercu narastał, gdy 
widziałem, jak jęzory ognia, 

ogarniały kościół, plebanię  
i budynek szkolny. Wię-
cej niż sto domów spłonęło  
w wewnątrz murów obron-
nych a i na przedmieściach 
spłonęły domy i wiele stodół. 
Ulica Lubańska przestała ist-
nieć. Przed bramą Lubańską, 
Chorwaci zabili dwóch oby-
wateli naszego miasta: Se-
bastiana Zolffela i Michaela 
Baumerta. Szwedzki generał 
Baner – widząc w płomie-
niach nasze miasto, rozka-
zał kilku batalionom wojsk, 
przyjść nam z pomocą w ga-
szeniu pożaru. Szwedzi dziel-
nie się trzymali, mimo upału 
i żaru, pomagali nam gasić 
płomienie. Udało się nam  
z pomocą Szwedów uratować 
przed spaleniem ratusz.
■ Czwartek – 20 Lipiec 
1634r. – O furio wojenna! 
Jak my spokojni obywatele 
ciebie nienawidzimy! Na-
sze kochane miasto Gryfów, 
zostało zamęczone i do-
szczętnie zniszczone. Pisarz 
miejski, powiedział, że we-
wnątrz murów miasta spali-
ło się sto siedem domów, na 
przedmieściach miasta – sto 
dwa domy i trzydzieści sie-
dem stodół. Ile pracy, czasu, 
i pieniędzy, trzeba będzie by 

nasze kochane miasto, po-
wstało z popiołów. Ile łez  
i potu się wyleje, zanim od-
budujemy nasze miasto. 
Wielu starszych mieszkań-
ców tego nie dożyje. O na-
szym panu Johanie Ulrichu 
von Schaffgotsch nie mamy 
żadnych wieści. Nie wiemy 
jak nasz pan, który zawsze 
nam pomagał w potrzebie, 
znosi swą niewolę.
■ Środa – 27 Wrzesień 
1634r. – Pan Melchior Steud-
ner, nasz burmistrz, dał nam 
znać, że dzieci naszego pana 
są w niebezpieczeństwie. Na 
rozkaz cesarza z Wiednia, 
mają być zabrane z zamku 
„Gryf ” i oddane do klaszto-
rów. Tam mają być wycho-
wane w katolickiej wierze. 
By nieostali „kacerzami” jak 
mawiają w austriackich kra-
jach, na ludzi wyznających 
Luteranizm.
■ Piątek – 29 Wrzesień 1634 
r. – Stało się! Wczoraj trzy 
kompanie wojska, zabrały 
dzieci naszego pana z zamku 
Gryf, Jak się słyszy, młodych 
paniczów mają odstawić do 
Ołomuńca, gdzie mają być 
oddani do jezuickiego klasz-
toru. Poprosiłem naszego 
burmistrza, by zwolnił mnie 

Z pamietnika gryfowskiego hejnalisty - czesc 5
z funkcji hejnalisty i prze-
kazał moje obowiązki moim 
uczniom. Ja sam zamierzam, 
jako wagabunda i grajek po-
wędrować przez kraj, by do-
kładnie się wywiedzieć o lo-
sie naszego pana i jego dzieci. 
„Kochacie naszego pana 
Ulricha von Schaffgotscha?” 
– spytał mnie burmistrz. 
„Tak” – odpowiedziałem. „– 
Czy możemy zapomnieć ile 
dobrego my obywatele Gry-
fowa, jemu zawdzięczmy. 
Jak w zimie 1616 r. uratował 
mieszkańców miasta przed 
śmiercią głodową, dzieląc się 
swoimi zapasami i nakazując 
upiec chleb i rozdać go najbar-
dziej potrzebującym?” „Macie 
rację hejnalisto” – rzekł bur-
mistrz. „Winni jesteśmy mu 
wdzięczność i jeżeli my niedo-
chowany wierności naszemu 
panu, okaże się, że go wszyscy 
opuścili. Idź więc do Kłodzka 
może się dowiesz o losie na-
szego pana, później do Oło-
muńca i Wiednia gdzie prze-
bywa córka naszego pana”. 
I tak rano opuściłem nasze 
miasteczko, idąc wzdłuż 
gór mam zamiar dotrzeć do 
Kłodzka. Zapisane strony pa-
miętnika przekazałem moje-
mu synowi Krzysztofowi, by 
je przechował dla mnie. Pew-
nego dnia wrócę – tak myślę 
– szczęśliwie do Gryfowa.

Źródło: Artykuł – Aus dem 
Tagebuch des Stadtpfeifers 

von Greiffenberg 
Joachim Pacha
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