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Zawsze w niedzielę,
zawsze z gryfowskiego rynku
i zawsze o godzinie 10.00

T

akim dosyć długim tytułem,
nazwaliśmy wystawę, która odbędzie się 9 grudnia 2011 r.
o godzinie 17.00 w Europejskim Centrum Kulturalno-Informacyjnym. Wystawę organizuje nieformalne Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne działające
przy Towarzystwie Miłośników Gryfowa
oraz Biblioteka Publiczna w Gryfowie
Śląskim. Takim właśnie sympatycznym
akcentem swój sezon rowerowy 2011
roku, chcą zakończyć gryfowscy cykliści. Zapraszamy na wystawę, na której
będzie można obejrzeć zdjęcia z naszych
wycieczek oraz prezentację multimedialną. Chcielibyśmy zachęcić do wspólnej
rowerowej jazdy w następnym, miejmy
nadzieję wspaniałym sezonie 2012.

Dlaczego rowery? – spytacie drodzy
Czytelnicy. Dlatego, że jeżdżąc rowerem
widzimy więcej. Jadąc autem przez naszą okolicę nie zauważylibyśmy wspaniałych zabytków ozdabiających naszą
małą ojczyznę. Dzięki naszym wycieczkom rowerowym odkrywamy na nowo
zamki w Świeciu, Zapuście, pałace
w Giebutowie, Brunonie, Rząsinach,
odwiedzamy urocze wiejskie kościoły
w Grudzy, Gierczynie… Odkrywamy
piękniejące w oczach wioski: Młyńsko,
Proszówkę, Wieżę. Zapuszczamy się na
tereny ościennych gmin kryjące pomniki przyrody, jak choćby cis w Henrykowie, Szwajcaria Lwówecka, 500-letni
buk w Wolbromowie.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej
wystawy i zapraszamy do udziału w następnym sezonie rowerowym w roku
2012 pod hasłem „Przez góry i doliny,
rowerem po szlakach naszej gminy”.
Jan Wysopal

Jan Wysopal
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Rower „Wagant”

agant to rower turystyczny produkowany w Polsce od lat 70. do 90. XX wieku,
jeden z najdłużej produkowanych modeli. Jego damską wersją była Gazela i Laura. Rower
wyposażony był w koła o rozmiarze 27x1,1/4 i opony o szosowym bieżniku typu semi-slick, przerzutkę
Romet, Favorit lub Shimano na koło tylne (w wersji
Wagant Sport również przerzutkę przednią), standardowy bagażnik gięty z jednego kawałka grubego
drutu stalowego (z możliwością zamiany na dostępne w handlu obszerniejsze bagażniki dostosowane
do montażu sakw rowerowych), błotniki aluminiowe, oświetlenie zasilane z prądnicy umieszczonej na
przednim widelcu, szerokie amortyzowane siodełko z twardego czarnego plastiku z podczepianym
pojemnikiem na narzędzia i szczękowe hamulce.
Rama ze stali konstrukcyjnej odznaczała się
znaczną masą i bardzo niską sztywnością. Rama
roweru po wewnętrznej stronie miała przyspawane
zaczepy do pompki rowerowej. Żródło: Wikipedia
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Dialog między
rowerzystka˛ a rowerzysta˛
Dlaczego rower jest moim i twoim najlepszym przyjacielem? Bo rower...

ON – Rower nie ma teściowej.
ONA – Rower nie jest syneczkiem i oczkiem
w głowie swojej mamusi.

ONA – Twój rower nie wozi bez twojej wiedzy
innych rowerzystek.
ON – Ty i twój rower osiągacie szczyt zawsze
w tym samym momencie

ON – Roweru nie musisz się wstydzić przed
kolegami.

ONA – Rower nigdy nie narzeka, że owijka
wokół kierownicy jest za ciasna

ONA – Rower nigdy nie mówi, że już więcej
nie może.

ON – Twojego roweru nie obchodzi, na ilu innych rowerach wcześniej jeździłeś

ON – Rower nie prosi cię o pieniądze.
ONA – Rower nigdy nie mówi ci, że jest głodny.
ON – Rower nie narzeka, kiedy oglądasz się za
innymi rowerami.
ONA – Rower jest zawsze gotowy do jazdy,
o każdej porze dnia i nocy.
ON – Rower nie potrzebuje futra do poprawnego działania.
ONA – Kiedy wyjedziesz, twój rower nie zaprosi innych rowerów na popijawę.
ON – Rower nie prześpi się z twoim najlepszym
przyjacielem - bo sam nim jest.
ONA – Rower łatwiej wyregulować, żeby działał jak należy
ON – Twój rower nie ma nic przeciwko czytaniu pisemek o innych rowerach

ON – Jeżeli w twoim rowerze pęknie guma,
możesz to łatwo naprawić.
ONA – Kiedy rower nie jest ci potrzebny,
po prostu zanosisz go do piwnicy.

ONA – Rower jest zawsze do dyspozycji, kiedy go potrzebujesz.
ON – Rower za byle co nie grozi,
że wyprowadzi się do mamy.
ONA – Przed każdą przejażdżką
nie musisz mu przypominać, żeby
się ogolił.
ON – Jeżeli twój rower staro wygląda, możesz go pomalować lub
kupić nowe części.
ONA – Rower nie rozrzuca brudnych gaci i skarpetek po całej
podłodze.
ON – Rower nie czyni ci wymówek, że jesteś kiepskim kolarzem.
ONA – Rower nigdy nie jest zazdrosny, gdy w domu jest inny
rower.
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Gryfowscy cykliści – fotogaleria

Zawsze w niedzielę, zawsze z gryfowskiego rynku i zawsze o godzinie 10.00

Humor rowerowy

Fot.: Paweł Zatoński.

Rowerem do Zamku Legend Śląskich i dalej... (8 maja 2011 r.)

„Szwajcaria i pałace”. (18 września 2011 r.)
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Z pamietnika
gryfowskiego hejnalisty – czesc
˛
˛ ´´ 6

■ Niedziela 24 Grudzień 1634 r.
Jesień minęła i przyszła zima.
Za sobą mam ciężką i długą pieszą wędrówkę. Byłem w Kłodzku, Ołomuńcu, doszedłem też
do cesarskiego miasta – Wiednia. Chciałem dowiedzieć się
jaki los spotkał mojego pana
Johana Ulricha von Schaffgotscha, co dzieje się z jego synami i małą panienką Bibianą.
Chcę to wszystko opowiedzieć
po kolei. Gdy więc opuściłem
nasze miasteczko Gryfów, idąc
wzdłuż gór dotarłem najpierw
do Jeleniej Góry, potem do miasta Wałbrzycha. Minąłem małe
miasteczko zwane Braunau, leżące już w czeskiej krainie. Miałem z sobą wystruganą z drewna
fujarkę i czasami, choć ciężko
było mi na sercu, gdy widziałem
w jaką okrutną i złą wojnę popadł nasz Świat stworzony przez
Boga, grałem piosenki. Byłem
grajkiem i trefnisiem, nikomu nie opowiadałem dlaczego
w tych niepewnych czasach udałem się w tak długą wędrówkę.
Gdy więc dotarłem do Kłodzka,
z nikim nie rozmawiałem, grałem na mojej fujarce na rynku
i zaułkach ulic. I tak udało mi
się dowiedzieć od dzieci i kobiet, który przysłuchiwały się
jak gram, że nasz pan Johann
Ulrich von Schaffgotsch uwięziony jest w twierdzy, która góruje nad miastem. Poznałem też
nazwisko strażnika, który się

nim osobiście zajmował. Barthel
Wittig – tak zwał się ów strażnik. Spotkałem go na uliczce
i zaprosiłem go na kubek grzanego wina do gospody. Wittig
był zadowolony z mojego zaproszenia. Nietrwało długo,
gdy tak siedzieliśmy sobie przy
stole, zaczął opowiadać o uwięzionym naszym panie Johannie
Ulrichu von Schaffgotschu. Jest
on pilnie strzeżony, cały osiwiał
a jego lico pobladło. Prawie, że nie
spożywa strawy, które on Wittig
przynosi i że nasz pan martwi się
o los swoich dzieci, od których
nie ma żadnych wieści. Zebrałem
się na odwagę i poprosiłem Wittiga, by przekazał naszemu panu
wiadomość – że gryfowski hejnalista jest tutaj i udaje się w dalszą wędrówkę, by dowiedzieć się
o losie dzieci swojego pana.
Wittig przestraszył się gdy dowiedział się kim jestem. Pobladł,
zachłysnął się winem, podniósł
ręce w geście obronnym, lecz
powiedziałem, że obowiązkiem każdego chrześcijanina
jest pomóc ojcu który cierpi,
niewiedząc nic o losie swoich
bliskich. Czy Wittig przekazał
wiadomość? O tym miałem
się przekonać w późniejszym
czasie. Teraz postanowiłem jak
najszybciej opuścić Kłodzko.
Bocznymi drogami, po których
maszerowały oddziały wojska
służącym różnym panom, dotarłem do Ołomuńca.

■ Poniedziałek 2 styczeń 1635 r.
Droga była ciężka i długa,
zwłaszcza dla mnie. Liczyłem już
55 lat, ale gdy zobaczyłem wieże
miasta Ołomuńca, byłem szczęśliwy i dumny z siebie, że odważyłem się na tak długą, pieszą
wędrówkę. W Ołomuńcu znów
byłem grajkiem, który na fujarce grał wesołe i smutne piosenki. Zawsze otaczały mnie dzieci
i zasłuchane kobiety. Ołomuniec
ma wspaniały kościół, piękniejszy i bogatszy niż nasz w Gryfowie. Ma też wspaniały ratusz
z kunsztownym astronomicznym zegarem. Zawsze grałem
i przed kościołem i przed ratuszem. Nietrwało długo gdy pewien rzemieślnik wdał się ze mną
w pogawędkę. Był ciekaw skąd
pochodzę i skąd przybywam.
Rzemieślnik ten był bednarzem,
zaprosił mnie do swojego domu,
dał jeść i kąt do spania. Jemu to
opowiedziałem o przyczynach
mojej wędrówki. Miałem szczęście – mistrz bednarski, u którego przebywałem, dobrze znał jezuitów z tutejszego klasztoru. Od
nich dowiedział się, że w klasztorze przebywa czterech paniczów
von Schaffgotsch i wychowywani są w katolickiej wierze. Jeden
z młodych paniczów – Adam
Gotthard, jest chory i tęskni za
swoim ojcem. Bardzo chciałbym zobaczyć się z młodymi
paniczami i przekazać słowa
otuchy, jednak ku temu nie było

sposobności. Opuściłem więc
Ołomuniec i przez Brno pomaszerowałem do Wiednia, by tam
odnaleźć sześcioletnią panienkę
Bibianę von Schaffgotsch. Było
to ciężkie zadanie. Wiedeń jest
dużym miastem, posiada wiele kościołów i wiele klasztorów.
Nie pozostało mi nic innego, jak
zapytać się napotkanych ludzi,
które siostry zakonne prowadzą
szkoły dla dzieci. Gdy otrzymywałem odpowiedź, chodziłem po
mieście po ulicach i uliczkach,
od klasztoru do klasztoru i pytałem się o panienkę Bibianę. Znalazłem ją u Urszulanek, jedna
z sióstr przyprowadziła ją bym
mógł ją zobaczyć. Powiedziałem
do niej parę słów, przekazałem
jej pozdrowienia od jej ojca, że
wiem gdzie przebywają jej bracia i że jej brat Adam Gotthard
jest chory. Gdy dziewczynka na
mnie spojrzała swoimi dużymi
oczyma, przypomniałem sobie
o naszej pani księżniczce Barbarze Agnieszce – wtedy to zrozumiałem jak bardzo mała panienka podobna jest do swojej zmarłej
matki. Przyrzekłem dziecku, że
pozdrowię od niej ojca i jej braci.
„Tak panie” – rzekła do mnie –
„i powiedzcie im, że będę się modliła za nich do najjaśniejszej
panienki Marii, by ich chroniła”.
Ciężko zrobiło mi się na duszy,
gdy to usłyszałem, jakie szybkie postępy zrobiło wychowanie
w katolickiej wierze. Jeszcze
w tym samym dniu opuściłem
cesarskie miasto Wiedeń nad
Dunajem. Powędrowałem z powrotem do Kłodzka, by naszemu
panu zanieść wieści o jego dzieciach.
Źródło: Artykuł – Aus dem
Tagebuch des Stadtpfeifers
von Greiffenberg
Joachim Pacha
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