
Kwisomania           

1

Propozycje wycieczek
Gryfowskiego Towarzystwa Cyklistycznego

na sezon 2013
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Sezon 2012 przeszedł już do historii. 
Podsumujemy go wernisażem i wystawą 
fotograficzną 14 grudnia. Jest to okazja 
do powspominania naszych wspólnych 
wypraw, które mieliśmy okazję odbyć  
w ciągu kilku miesięcy. Po wystawie ofi-
cjalnie wstawimy rowery do garażu, wy-
czyścimy je, zakonserwujemy i będziemy 
czekać na wiosnę i nowe wycieczki rowe-
rowe. Kilka takich propozycji zamieszczę 
poniżej. Jak pokazała historia, jesteśmy 
zdolni przejechać nawet 105 km do Klicz-
kowa i z powrotem – co prawda spokoj-
nym tempem, ale bezpiecznie i bez kom-
plikacji zdrowotnych. Jak powiedział nasz 
prezes: „– Nie ma więc przeszkód, żebyśmy 
nie zrobili wycieczek do 100 km w przy-
szłym roku.” Wiadomo – tylko w czasie 
wakacji, gdy jest czas i nie ma presji, że nie 
będziemy mieli sił do szkoły czy pracy.

Nasz rozruch rowerowy tradycyjnie 
rozpoczniemy w marcu. Na początek, gdy 
pogoda dopisze, przed oficjalnym otwar-
ciem sezonu warto pojechać na jakąś spa-
cerową wycieczkę – dla rozruszania się  
i dla zdrowotności. Proponowałbym więc 
przejechać się po gminie Gryfów Śląski, 
odwiedzając mało znane, ale powszechnie 
dostępne i ciekawe miejsca: trasa brzegiem 
Jeziora Złotnickiego, przez Wieżę polny-
mi drogami, przez Brzeziniec – wzdłuż 
Kwisy, następnie na Zamek Gryf przez po-
lne dróżki, wspiąć się na wzgórze kaplicz-
ne w Proszówce, zajrzeć do parku szpital-
nego, pojechać do Krzewia Wielkiego na 
wzgórze i przysiółek zwany Górnicą, zje-
chać do lasu przy ul. Oldzańskiej. Byłaby 
to propozycja na kilka godzin zaledwie, 
o charakterze pieszo-rowerowym (gdzie 
nie dojedziemy, to dojdziemy). Później 
w weekend majowy można zorganizować 
jakąś ciekawą dalszą wycieczkę, o ile po-
goda pozwoli. W czerwcu, już jako znana 
rowerowa grupa reprezentująca Gryfów 

Śl., powinniśmy wziąć udział w przemar-
szu, albo paradzie podczas święta zwane-
go „Kwisonaliami”. Potem czas wakacji 
– pora na długie wyprawy rowerowe. Na 
początek warto by się wybrać do czeskiej 
wioski Jizerka – jedynej górskiej wioski w 

Górach Izerskich. Kiedyś istniała podob-
na na miejscu dzisiejszej polany, gdzie stoi 
Chatka Górzystów. Jest tam kilka knajpek, 
muzeum górskie oraz kilka innych atrak-
cji i przede wszystkim wspaniałe widoki 
(trasa na załączonej mapce poniżej). 



Jan Wysopal
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Zapraszamy 
na naszą stronę 

oraz profil 
na Facebooku
Zapraszamy wszystkich miłośników 

rowerowych szaleństwa na naszą stronę 
internetową. 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 dodawa-
nia 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-Cykli-

styczne/215430611849608

Później można pojechać na dwie wy-
cieczki z pomocą pociągu. Do Zgorzelca 
i jego niemieckiej części (byłaby to na-
sza pierwsza wizyta w Niemczech) oraz 
do Jeleniej Góry skąd można by zrobić 
wypad w Karkonosze. Podczas wakacji 
oczywiście weźmiemy udział w paradzie 
rowerowej, w której braliśmy już udział  
i która bardzo się nam spodobała. Następ-
nie pojechalibyśmy do Grodźca na zamek 
– to dość długa wycieczka, na cały dzień. 
Tydzień później warto by było pojechać 
na Ostrzycę Proboszczowicka, która jest 
zachowanym stożkiem wulkanicznym ze 
świetną panoramą na region; (trasa na za-
łączonej mapce obok). Pozdrowienia dla 
wszystkich rowerzystów i do zobaczenia 
w marcu!

Franciszek Szymczyk - 
Kolarstwo użytkowe i turystyczne
Wydawnictwo „Prasa wojskowa” Warszawa 
1948 Stron: 78, Format: 15,5 cm x 11 c

Jedna z pierwszych pozycji wydanych po  
II wojnie światowej. Mały, kieszonkowy format. 
Autor porusza bardzo różne tematy. Sporo miej-
sca poświęca na opisanie prawidłowego dopaso-
wania roweru do rowerzysty, czy też zasadom, 
do których powinien stosować się rowerzysta na 
drogach.

Przykładowe cytaty:
Sportem najściślej związanym z człowiekiem 

pracy jest kolarstwo. Ułatwia mu bowiem w spo-
sób najtańszy i najbardziej niezależny dojeżdżanie 
do pracy, z drugiej zaś strony zmusza do codzien-
nych ćwiczeń, do codziennego treningu na świe-
żym powietrzu.

Wielu z kolarzy użytkowiczów nie zdaje sobie 
zapewne sprawy, że te codzienne jazdy do pracy 
i z powrotem do domu są znakomitą ranną gim-
nastyką, wprawiającą w ruch, z mniejszym lub 
większym nasileniem, prawie wszystkie mięśnie 
ludzkiego ciała, a następnie dającą tak konieczne 
odprężenie fizyczne i psychiczne po ciężkiej pracy 
robotnikom i pracownikom umysłowym.

Przy tych wszystkich dobrodziejstwach, wy-
pływających z uprawiania kolarstwa użytkowego, 
rower jest pojazdem bardzo tanim, lekkim, długo-
wiecznym, prostym i łatwym w użyciu, zajmują-
cym mało miejsca i niewymagającym większych 
starań przy konserwacji.

Ogromną zaletą roweru, która wymyka się 
naszej uwadze, jest jego nadzwyczaj lekki chód  
i łatwość w pokonywaniu przestrzeni. Na przej-
ście pieszo 40 km zdrowy i silny człowiek straci co 
najmniej osiem godzin, przy czym po takiej prze-
chadzce będzie ogromnie zmęczony i wyczerpany. 
Ten sam dystans na rowerze przejedzie każdy, 

nawet słabej kompleksji człowiek, bez większego 
trudu w czasie trzech godzin.

W tym porównywaniu zastanawiający jest nie 
tyle uzyskany czas, ile wielkość zmęczenia piechu-
ra w stosunku do kolarza.

Nic też dziwnego, że w krajach o dużej kulturze 
rower zdobył sobie prawo obywatelstwa.

Jeździ na nim bez skrępowania i zażenowania 
minister i woźny, dyrektor i robotnik, urzędnik  
i kucharka, szewc i kominiarz. Słowem używany 
jest masowo, a kolarz zarówno u przechodnia jak 
i milicjanta spotyka się z takim samym szacun-
kiem jak pasażer jadący samochodem. Natomiast 
kolarze większą otaczani są opieką przez organy 
kierujące ruchem kołowym, aniżeli automobiliści 
lub inne pojazdy. Przyczyna leży w szacunku do 
człowieka, który sam musi wykonać pracę w po-
suwaniu się naprzód i nie jest w danym wypadku 
wyręczany przez maszynę.

Rowerowy antykwariat,
czyli stare książki o rowerach

Źródło: mslonik.pl
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Wszyscy znamy i wiemy jak wygląda-
ją samochody marki Peugeot. Logo firmy 
to „Lew” – został stworzony w 1858 roku 
przez grawera Justina Blazera. Firma 
Peugeot została założona przez Jeana Pe-
quignot Peugeot, od 18 stulecia budow-
niczego młynów wodnych. W później-
szych latach, rodzina Peugeot przejmuje 
hutę w Montbéliard, którą Jean Peugeot 
prowadził z kolegą. Firma produkowała 
noże, widelce i urządzenia hydrauliczne. 

Od 1882 zajęła się produkcją i sprzeda-
żą rowerów. Sprzedawane jako Cycles Peu-
geot. Podczas I wojny światowej, w zakła-
dach Peugeot zbudowano prawie 63.000 
rowerów rocznie. W 1930 roku produkcja 
osiągnęła 162.000 sztuk rowerów rocznie 
w fabryce w Beaulieu. Do roku 1955 fa-
bryka w Beaulieu produkowano 220.000 

Lew na rowerze 

rowerów w ciągu roku i zatrudnia prawie 
3500 pracowników. W latach pięćdziesią-
tych w Europie spada zainteresowanie ro-
weru jako środka transportu i produkcja 
w 1956 roku spadła o połowę. Ponieważ 
zainteresowanie konsumentów rowerami 
powróciło w 1960 roku, Peugeot stopnio-
wo zwiększał produkcję rowerów sporto-
wych i turystycznych. Obecnie w gamie 
modeli znajdują się wyczynowe rowery 
z linii RS. Przeznaczone do szybkiej jaz-
dy, jak również oryginalną kolekcję Le-
gend wzorowaną na modelach z okresów 
przedwojennych. Swoje ulubione dwa 
kółka znajdą również najmłodsi fani fran-
cuskiego „lwa”. Kolorowe modele Collec-
tion z dołączonymi kółkami bocznymi 
ucieszą niejednego miłośnika kolarstwa  
i rowerowych wycieczek. Źródło: Wikipedia



Podchodzi policjant do leżącego w ro-
wie pijaka:

– Obywatelu, proszę natychmiast wstać, 
bo zabierzemy do izby wytrzeźwień!

– Panie władzo, a część rowerowa może 
tu leżeć?

– Przepisy nie zabraniają.
– No to ja jestem dętka.

***
Obywatel do policjanta:

– Skradziono mi rower !!!!!!!!
– Miał dzwonek?
– Nie!!!
– A światełko odblaskowe?
– Też nie!!
– To płacisz pan mandat!

***
Późnym wieczorem policjant zatrzy-

muje rowerzystkę-blondynkę.
– Jeśli nie świeci pani lampka przy ro-

werze – poucza – powinna pani zejść i po-
prowadzić rower.

– Już próbowałam. Wtedy też nie świeci.

***
Jadącą na rowerze blondynkę zatrzy-

muje policjant. Po sprawdzeniu stanu 
technicznego roweru mówi:

– Nie ma pani powietrza w tylnym kole!
A blondynka na to:

– Tak, to prawda, ale tylko na dole...

***
Syn policjanta dostał dwóję z geogra-

fii, bo nie wiedział, gdzie leży Afryka. Po 
powrocie do domu spytał ojca. Ten zbił 
syna za złą ocenę i powiedział, że odpo-
wie jutro. Na drugi dzień pyta o to swoje-
go przełożonego. Ten drapie się po głowie  
i mówi:

– Musi być gdzieś niedaleko, bo u nas 
na warsztatach pracuje Murzyn i dojeżdża 
do roboty rowerem.

Humor 
rowerowy
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Refren: Hej stary rzuć sandały
Wskocz na rower i naciśnij na pedały

Poznaj siłę swoich mięśni
Zaciskając na dzwonku swoje pięści.

Zobacz znów masz wiatr w włosach
gdy po gryfowskich jedziesz szosach

I spoglądają piękne panie
na dolne, obcisłe twe ubranie

ref. Hej stary rzuć sandały
Wskocz na rower i naciśnij na pedały

Poznaj siłę swoich mięśni
Zaciskając na dzwonku swoje pięści.

Za Gryfowem Góry Izerskie
A przed Lubaniem jest równina

Tak sezon rowerowy
Rozpoczyna nasza drużyna.

ref. Hej stary rzuć sandały
Wskocz na rower i naciśnij na pedały

Poznaj siłę swoich mięśni
Zaciskając na dzwonku swoje pięści.

Piosenka rowerowa 
„Hymn Gryfowskich Cyklistów”

Autor słów: Jan Wysopal

Między Lwówkiem i Lubomierzem
Jeździmy na rowerze

A z Wlenia poprzez Łupki
Omijamy wszystkie słupki

ref. Hej stary rzuć sandały
Wskocz na rower i naciśnij na pedały

Poznaj siłę swoich mięśni
Zaciskając na dzwonku swoje pięści.

Gdy rowerami z pod strzechy
 pomykamy przez Czechy
To patrzymy jak mieszkają

Czesi!!! – co dobre piwo mają.

ref. Hej stary rzuć sandały
Wskocz na rower i naciśnij na pedały

Poznaj siłę swoich mięśni
Zaciskając na dzwonku swoje pięści.

Spokoju i radości, tylko miłych gości! 
Smacznej Wigilii i całusów moc – w tę najpiękniejszą w roku noc! 

Szczęścia kilogramów, ze śniegu bałwanów! 
Życzliwych ludzi wokół, żadnej łezki w oku, 

Przyjaciół jakich mało. Przez życie idźcie śmiało! 
Niech miłość bez ustanku Was dotyka. 

A w Nowym roku szczęście spotyka!

  Z okazji  Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego  
Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom i Rowerzystom  
naszego grodu życzy Gryfowskie Towarzystwo Cyklistyczne.


