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OD REDAKCJI  
 
Oddając w Państwa ręce niniejszą 
„gazetkę” chciałbym, zamiast trady-
cyjnego „słowa wstępnego” zapropo-
nować do rozwiązania niewinną, być 
może retoryczną zagadkę. Niestety.    
W tym konkursie - poza odrobiną sa-
tysfakcji nie będzie żadnej, nawet 
d r o b ne j  n a g r od y  r z e c z o w e j 
(ewentualni, zwłaszcza nadziani spon-
sorzy inwestują już w inne konkursy). 
Zagadki szukaj na stronie 2. 

 

                
Waldemar J. Wiernicki 

 

DEDYKACJA 

Sierpień 1980 - Grudzień 1981 

Wpis do sztambucha panny „S”* 
Ten wiersz, a właściwie piosenkę, uwa-
żam za stosowne poprzedzić krótkim 
wstępem. Jej pierwsza, krótsza wersja 
powstała w roku 1993. Inspiracją były 
dwie piosenki moich dawnych przyjaciół 
- Jana Krzysztofa Kelusa i Jacka Kacz-
marskiego. Sentymentalna panna "S" to 
oczywiście "Solidarność". Spoglądam na 
cudzysłów, w który ująłem to słowo       
i myślę, że jest on rzeczywiście nieprzy-
padkowy. Mój romans z panną "S" za-
kończył się w roku 1989. Nigdy później  

 

już jej nie odwiedzałem, nie uczestni-
czyłem w żadnych rocznicowych obcho-
dach i innych takich. Dlaczego? Ta pio-
senka jest chyba najlepszą odpowiedzią. 
Być może ktoś uzna, że szargam święto-
ści i symbole. Trudno. To mój osobisty 
rozrachunek, a z panną "S" zadawałem 
się niegdyś także dlatego, żeby można 
było pewne rzeczy mówić głośno i wy-
raźnie. I jeszcze jedno. Mam niezmierny 
szacunek dla wszystkich, którzy związali 
z nią swe losy bezinteresownie, nie wie-
dząc jak się to wszystko skończy i którzy  

 

w jakiś sposób dochowują jej wierności 
do dziś, nie chcąc dostrzec, co stało się 
z ich wybranką. Im dedykowany jest in-
ny wiersz - "Song do Nadziei". Nie mam 
natomiast szacunku dla tych, którzy po-
mogli pannie "S" stać się tym, czym się 
stała. Kto powinien czuć się adresatem 
pierwszego, a kto drugiego wiersza? Nie 
wiem. Nie jestem sędzią cudzych su-
mień. Na to pytanie niech każdy odpo-
wie sobie sam.                       

Stefan Adamski 
  *Przedruk z http://www.k-pax.net/ens/wpis.html 

 

Moim koleżankom i kolegom z okresu Myśliborskiej Solidarności, z którymi pięknie, 
w latach 1980-1981, buntowaliśmy się przeciwko przywilejom ówczesnej „władzy”, 
dedykuję (do wyboru) piosenkę i wiersz (strona 3) Stefana Adamskiego. 

                                                                               Waldemar J. Wiernicki   

NIE KANDYDUJĘ,  
BO JUŻ URZĘDUJĘ! 

„Szacunek dla przeszłości oraz historii kraju i narodu 
cechuje człowieka, wrażliwego i dobrego.” 

Profesor Wanda Staniewska-Zątek* 
Myśliborscy durnie nie szanują, widocznych jeszcze gołym okiem 

(chociaż wielu nic nie widzi), ostatnich śladów Starego Miasta! 

Nr 0 (1) 
ROK I 

Wydawca wyróżniony odznaczeniami: 

- Zasłużony Działacz Kultury i 
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 

*http://www.studiaperiegetica.pl/pub/6_3_2009.pdf 
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▪▪▪ W ubiegłą sobotę (25 września) od-
była się doniosła uroczystość z okazji 
odmalowania Ratusza. Były przemowy 
Burmistrza, występy orkiestry marszo-
wo-dętej oraz prezentacja, jak się był 
łaskaw wyrazić pan Burmistrz, projek-
tu hymnu miejskiego, który ma za-
twierdzić Rada Miejska.  

Pierwsza część uroczystości odby-
wała sie przed frontem budynku Ratu-
sza. W nielicznej grupie przybyłych 
można było dostrzec znamienite po-
stacie z najbliższego otoczenia pana 
Burmistrza oraz kilka innych osób.  
Radosną i podniosłą atmosferę zakłó-
cił jedynie pewien drobny incydent. 

Tuż przed prezentacją „projektu hym-
nu” pewien obywatel, mieszkaniec na-
szej gminy, korzystając z chwili krępu-
jącej ciszy oraz swobodnego dostępu 
do mikrofonu, podszedł, aby zapewne 
głęboko wzruszony pozytywnymi 
zmianami w gminie, niezliczoną ilością 
inwestycji oraz osobistymi sukcesami 
włodarzy, podziękować im i wyrazić 
na ten temat swoją opinię. Niestety, 
zdołał wymówić tylko jedno słowo, po 
czym został szybko i sprawnie odpro-
wadzony przez czuwające nad wszyst-
kim służby, na należne mu miejsce. 
Nie po raz pierwszy w naszej historii 
wybrana przez lud władza nie ma 
ochoty słuchać jego głosu.  

Miałem też okazję przysłuchać się 
wymianie zdań pomiędzy stojącymi 
obok mnie obywatelami: 

 

- Taka feta z okazji malowania? To, 
czemu nie sprowadzili jeszcze Dody? 

- Nie wiem, może chwilowo była za-
jęta. Ciesz sie, ze w ogóle coś zrobili. 

- Mówisz o imprezie czy malowaniu? 
Druga część uroczystości odbyła się 

w gabinecie pana Burmistrza. Można 
tam było obejrzeć makietę rynku Sta-
rego Miasta, z okresu przedwojenne-
go Soldin, podarowaną nam przez nie-
mieckich przyjaciół, i co najważniej-
sze, otrzymać trzy (3) pocztówki z 
„limitowanej serii” przedstawiającej 
odnowioną fasadę Ratusza. Pan Bur-
mistrz ochoczo składał na nich oko-
licznościowe dedykacje. Korzystając z 

gościnności pana Burmistrza, można 
było chwilkę (bezkarnie) posiedzieć na 
„gorącym krześle”, za biurkiem Ojca 
Miasta, a nawet zrobić sobie pamiąt-
kową fotkę. Bardzo mi się ta cała he-
ca podobała. To był z pewnością 
ogromny sukces na niwie „pijaru”.  

Pozostając pod wrażeniem, już nie 
mogę się doczekać, kiedy będzie ko-
lejna huczna impreza z okazji oddania 
do użytku miejskiego szaletu. Porów-
nując przydatność i funkcjonalność te-
go drugiego obiektu, z punktu widze-
nia przeciętnego mieszkańca gminy, 
tę uroczystość uświetnić powinny 
gwiazdy większego formatu, jak daj-
my na to „The Rolling Stones”. Jeśli 
jednak nasi dotychczasowi włodarze 
pozostaną na swoich stołkach i będą 
w dalszym ciągu utrzymywali tak za-
wrotne tempo przemian i inwestycji 
oraz charakterystyczną dla siebie de-
terminację w pozyskiwaniu i wykorzy-
stywaniu zewnętrznych, zwłaszcza 
unijnych środków finansowych oba-
wiam się, że „Stonsi” tego nie docze-
kają, a Doda będzie od dawna pobie-
rała świadczenia emerytalne.  

 
Artur Iwaszczenko  

 
P.S. 
Niestety, wbrew oczekiwaniom niektó-
rych przybyłych, nie rozdawano mąki, 
mleka, kawy zbożowej, makaronu ani 
nawet herbatników.  

FETA W „MAJTKOWYM” KOLORZE 

  

▪▪▪ Niedawno został zatrzymany w charakterze podejrzane-
go słynny w Myśliborzu inspektor nadzoru budowlanego       
i „projektant” pan Jerzy Ch., który podobno od kilku lat 
(niektórzy mówią, że kilkunastu) posługiwał się (bez wie-
dzy zainteresowanych osób) nazwiskami i uprawnieniami 
rozmaitych inżynierów, kasując za nich nienależne pienią-
dze. Pan Jerzy Ch. zrobił w konia wielu poważnych inwe-
storów, podobnie jak inny „kombinator” z Myśliborza, spe-

cjalizujący się w ochronie środowiska, pan Edward U.  
Wydaje się, że i tym razem (tradycyjnie) całą winę za prze-
prowadzane  przez wiele lat przekręty weźmie na siebie 
sam podejrzany. Ciekawe, że nikt do tej pory nie zapytał, 
dlaczego obaj ci panowie mogli tak skutecznie i przez wiele 
lat, w  sposób  „niezauważalny” działać w środowisku peł-
nego „urzędników” Myśliborza? Gdzie byli ich przełożeni? 
Gdzie były służby kontrolne? Czy długo jeszcze „w myśli-
borskiej, mętnej wodzie” łapać się będzie tylko małe płotki.  
A może czas by złapać GRUBE RYBY, które ich ochraniały? 

Gdzie jest nadzór budowlany? 

 

RETORYCZNA ZAGADKA 
 

▪▪▪ Jeden esbek, dwóch milicjantów, żona pierwszego sekretarza KP PZPR, lektor KW PZPR i kilku innych podejrzanych 
kapusiów, podstępem przejęło 20 lat temu, znane w województwach gorzowskim i zachodniopomorskim czasopismo 
lokalne, które dzisiaj udaje niezależną (czytaj: opozycyjną wobec władzy) GAZETĘ. 

Wciąż wielu daje się na to nabrać, a zwykła, esbecka prowokacja i podszywanie się pod coś, co wcześniej przez służ-
by zostało skutecznie zneutralizowane działa od lat, jak dobrze naoliwiona maszyna, bezkarnie plując wokół jadem       
i bezlitośnie niszcząc każdą niezależną myśl i każdą samodzielną jednostkę. 

Czy tak się dzieje w Myśliborzu?  
Nie wiem. Ale wiele wskazuje na to, że taka sytuacja mogłaby mieć miejsce także tutaj. Poczekamy, zobaczymy.     

W myśl przysłowia: „Uderz w stół, a nożyce się odezwą”, po opublikowaniu niniejszej zagadki, właściwi jej bohaterowie 
z pewnością się odezwą i udzielą prawidłowej odpowiedzi. Czują się dzisiaj wyjątkowo silni. Mają „demokratyczną” wła-
dzę, pieniądze i przez lata wypracowane „kontakty”, to z pewnością nie pozwoli im milczeć.  

Co to jest za czasopismo… ?  
Nie wiadomo, bo przecież nikt nie musi znać prawidłowej odpowiedzi na pytania postawione w retorycznej zagadce. 

Ja też. Dlatego pozdrawiam WSZYSTKICH serdecznie, zwłaszcza tłumy naiwnych. Życzę Wam miłej, z pewnością niere-
gularnej lektury, od czasu do czasu wydawanego przeze mnie „nowego”, myśliborskiego czasopisma.  

 

               Waldemar Jacek Wiernicki 
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Song do Nadziei* 

                                 
                                Bernadecie Stankiewicz - Wilk 
 

Natrząsają się z ciebie, wszyscy z cie-
bie się śmieją, 
a ty nie chcesz się zmienić, bezrozum-
na Nadziejo?  
Nikt cię nie zna, nie widzisz? Świat o 
tobie zapomniał.  
Wielbicieli ma tłumy twa kuzynka - 
Ironia.  
 
Wiecznie pierwsza naiwna, niepo-
prawna idiotka... 
Wykorzysta cię każdy, kto gdziekol-
wiek cię spotka. 
Wyszydzana i lżona, i zdradzana raz 
po raz, 
ty wciąż wierzysz nieszczęsna, że na-
dejdzie twa pora? 
 
Czego szukasz i dokąd tak wędrujesz 
bez celu?  

 
Ot, skrzywdzona niewinność - ot, 
dziewica w burdelu. 
Prawdę mówiąc, to przecież tak nie-
dawno skądinąd,  
wygrywałaś w sondażach, miałaś 
swoje pięć minut.  
 
Geszefciarze na tobie mieli niezły inte-
res,  
opiewały twe wdzięki estradowe ka-
pele,  
politycy pozować chcieli z tobą do 
zdjęcia  
i w niedzielnych kazaniach wysławiali 
cię księża.  
 
Dziś polityk ma władzę, ksiądz pokaź-
ne ma konto,  
już nie jesteś ty dla nich dość powab-
ną madonną.  
Takie bowiem wyznaje demokracja ta 
motto:  
miliarderom - miliardy, a lud może 
grać w lotto. 

 
Każdy coś na tym zyskał, tak to wy-
szło i tyle:  
trup ma grób, gangster łup, a emi-
grant ma bilet.  
Aferzysta ma willę, a bezdomny ma 
kanał,  
tylko ty wciąż nic nie masz, jeszcze 
raz oszukana.  
 
Ty się z mostu nie rzucisz, ani z okna 
nie skoczysz. 
No bo jak? Tylu głupich miałabyś 
osierocić? 
Może jesteś iluzją i tęsknotą daremną, 
lecz bez ciebie tu jakoś smutno, zim-
no i ciemno. 
 
W tej niemodnej, znoszonej już zielo-
nej sukience  

 
Stefan Adamski 

 

  *Przedruk z http://www.k-pax.net/ens/wpis.html 
X - podkreślenie nasze, zwrotkę tę wycięła w 
     ostatnim przedruku “cenzura” Rzeczpospolitej 

 

Wpis do sztambucha  

panny „S”* 

 

Któż cię nie kochał? Jacek, Janek... 
Nie brakowało ci  amantów. 
Ja też twe wdzięki opiewałem 
wśród tłumu twych absztyfikantów. 
 

Błędnym rycerzem byłem twoim, 
kopię o honor twój kruszyłem  
i fechtowałem, jak umiałem. 
Tak, tak, o ciebie tak się biłem. 
  

Przyszłaś znienacka, jak poezja, 
jak brzask, co bardzo krótko trwa...  
Nikt z nas godziny wtedy nie znał 
i nikt z nas wtedy nie znał dnia. 
 

W salonach wówczas nie bywałaś, 
pomieszkiwałaś po piwnicach, 
przyznaję, pięknie wyglądałaś: 
Emilia Plater, cud - dziewica. 
  

Niezłomna, a tak przy tym zwiewna,  
tu Grottger, tam Delacroix... 
Liczyłaś dla nas się ty jedna, 
powtarzaliśmy - tylko ta. 
  

Bo rozmodlona pod figurą 
doprawdy wyglądałaś słodko, 
choć się już wtedy obawiałem, 
że kiedyś staniesz się dewotką. 
  

A gdy wsuwali ci za dekolt  
dolary, funty, franki, jeny, 
ty się płoniłaś tylko wdzięcznie, 
szepcąc: ach, honor nie ma ceny! 
 

Pięknie tańczyłaś karmaniolę 
i wiodłaś lud na barykady, 
a teraz to ja cię...  dośpiewaj 
sobie ten rym do twojej zdrady. 
  

Jacek nie żyje, Janek zamilkł, 
inni zaś wyprzedają etos, 
a ktoś powinien ci powiedzieć  
prawdę o tobie, powiem przeto... 
 

Sam nie wiem kiedy się zmieniłaś. 
Ty, taka cnotka...  Nie pozwolę! 
A potem naraz w górę kiecka 
i kankan na okrągłym stole. 

 

I dla każdego byłaś miła 
i uśmiechałaś się układnie... 
I na tym stole się pieprzyłaś  
bez ceregieli, z kim popadnie. 
  

A i pod stołem politykom 
przysługi wyświadczałaś różne... 
Jak tu do ciebie dzisiaj wzdychać 
cynicznej, zimnej, złej i próżnej? 
  

I tylko żal mi tych chłopaków 
gotowych choćby iść na tanki, 
bo ilu poszło z nich do piachu 
dla takiej, niech cię szlag, wybranki. 
  

I przyjaciółek żal mi twoich,  
które siedziały po internach, 
tylko mi tu nie opowiadaj, 
że tym przyjaźniom byłaś wierna. 
  

I żal mi wszystkich zapomnianych, 
co uwierzyli w tamten sen...  
Historia ich wymienia hurtem, 
ich inicjały brzmią: NN. 
  

Legendą twoją jeszcze mamią 
naiwnych różni szarlatani, 
co ciągle jak najęci kłamią 
żeś ty ich serc jedyna pani. 
 

I zaraz piersi wypinają 
znacząco pomrugując ślepkiem, 
palcem o palec pocierają,  
bo już ich swędzą łapki lepkie. 
  

Inni - brzuchaci dziś i łysi -  
Nie takie rzeczy my ze szwagrem... 
Tym dla odmiany wszystko wisi. 
Dorobić tylko chcą na viagrę. 
  

I sami swoje triumfy sławią, 
i napawają się swym męstwem, 
tak to się perwersyjnie bawią 
klęskę bezwstydnie zwąc zwycię-
stwem. x 
  

Może ty kiedyś tam i byłaś 
naiwna i sentymentalna, 
ale dziś jesteś, powiem zwięźle, 
nie femme fatale, lecz bladź fatalna. 
  

Gdybyś choć chciała się poprawić 
i wrócić do swych dawnych marzeń… 

 

Niestety, gdy już raz upadłaś,  
dawałaś ciała raz za razem. 
  

Że się wyrażam kolokwialnie? 
Cóż, nie stać mnie na żaden patos, 
gdy sztandar, który ciągle wznosisz 
stał się dziś wypłowiałą szmatą. 
 

Przywiędły wdzięki twe i zblakły, 
nisko cię cenią sutenerzy... 
I prawdę mówiąc, aż dziw bierze, 
że wciąż trafiają się frajerzy. 
 

Bo jeszcze przecież ciągle wabisz 
na te zetlałe szarfy, wstążki 
i wciąż wyróżniasz kawalerów 
orderu brudnej twej podwiązki. 
 

Miedzianym świecisz teraz czołem, 
na nic botoksy i liftingi... 
I nie pomogą akademie, 
przemowy, wiece i mitingi. 
 

O powinnościach ty mi nie praw, 
nie wciskaj patriotycznych kitów, 
nie mam zamiaru łgać jak inni, 
nie będę piewcą twego mitu. 
 

Odchodzę, nic mnie nie zatrzyma, 
każde uczucie ma swój kres. 
Szkoda, że właśnie tak skończyłaś, 
pretensjonalna zdziro "S". 
 

Nie całuj mnie na pożegnanie, 
a jeśli już, wiesz sama - gdzie. 
Mną się nie przejmuj już, kochanie, 
każdej twej prośbie powiem - nie. 
 

Songi dla innej dzisiaj piszę - 
skromnej i cichej panny "N", 
bo trudno żyć jest bez Nadziei, 
ona niezbędna jest jak tlen 
 

tym, którzy dziś na chleb nie mają 
i tym bez pracy...  Drwisz: czyś le-
wak? 
Drwij. Tylko powiedz mi - co z nimi? 
Kto o nich, powiedz, dzisiaj śpiewa? 
 

Jeszcze nie wznosi nikt barykad, 
ale gdy staną, to - jak w dym! 
Bo wolę skończyć jak Baryka, 
w marszu na pałac, a nie - w nim.  
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▪▪▪ Z wielkim sentymentem wspomi-
nam pierwsze Spotkanie Twórców i 
Wykonawców Piosenki Amatorskiej 

(STiWPA). Mało kto pamięta o tym, 
że w ciągu ostatnich 32. lat trwania 
tej imprezy tylko jeden, jedyny raz 
przyznano „Wielką Nagrodę Kla-
kierów”. Zdobył ją myśliborski zespół 
„REFLEX”. Wszyscy śpiewali występu-

jąc w konkursie tylko z akompania-
mentem gitary. Na prezentowanych 
zdjęciach są m. in.: Krystyna Gąszcz 
(z nagrodą) i kolejno Jacek i Marek 
Wierniccy oraz Zbigniew Puzyniak.  

Również mało kto pamięta o tym, 
że STiWPA (dzisiejszy SMAK) to zmo-
dyfikowana kontynuacja Festiwalu 
Piosenki Socjalistycznej organizowa-
nego na przełomie lat 60. i 70-tych w 
Dębnie. Młode województwo gorzow-
skie szukało „atrakcyjnej” imprezy. 
Wykorzystali to ówcześni, młodzi in-
struktorzy WDK z Gorzowa - Elżbieta 
Kuczyńska i Rafał Zapadka. Zapropo-
nowali dyrektorowi Wydziału Kultury 
Urzędu Wojewódzkiego Edwardowi 
Korbanowi reaktywację tej imprezy.  
Z tym pomysłem cała ekipa pojechała 
do Dębna. Tutaj proponowaną impre-
zę zdecydowanie odrzucono. Widocz-
nie mieli dość socjalistycznej piosenki 
i podobnej młodzieży. Na nic zdały się 
argumenty Eli i Rafała. „Wracając” do 
Gorzowa, prawie myśliborska ekipa, 
wybrała trasę przez Myślibórz. Zjawili 
się w komplecie w Myśliborskim 
Ośrodku Kultury. Dyrektora Henryka 
Rauze nie trzeba było długo przeko-
nywać. Od razu „kupił” całą imprezę. 

I tak trwa ona do dnia dzisiejszego. 
Ze zmienioną co prawda nazwą, ale z 
zupełnie nie zmienioną formułą, co w 
dzisiejszych czasach szybkiego Inter-
netu, braku cenzury, domowych kom-

puterów i wolności słowa stanowi 
unikalną skamielinę. SMAK jest żyją-
cym wbrew naturze DINOZAUREM! 

Mimo moich osobistych sentymen-
tów uważam, że nadszedł czas na 
radykalne zmiany. Socjalizm i jego 
ludzie, a z nimi resztki zdychającego 
SMAK-u, muszą wreszcie odejść! 

 

  Waldemar J. Wiernicki 

 

STiWPA 1978 - SMAK 2010 

„WIELKA NAGRODA KLAKIERÓW” 
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Syf, kiła i mogiła!  

Pan Burmistrz („czyścioszek”?) urzęduje w pięknym, jak nieużywana  
damska bielizna, wyremontowanym za duże pieniądze RATUSZU,          
a zaledwie 100 metrów dalej - „syf, kiła i mogiła” (identycznie, jak w 
wielu zakątkach Starego Miasta). Podobne obrazki  widać w bardzo 
wielu „reprezentacyjnych” miejscach całego miasta i gminy. Polecamy  
widok centrum  „turystycznych” wsi zwłaszcza takich, jak Listomie. 
Gratulacje... (byle do następnej kadencji…?!). 

* 

♠
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