
Grafika tytułu wzorowana na autorskiej pracy Ryszarda JOBKE z roku 1990 ! 

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

 

            profesor Wanda Staniewska-Zątek 
 

 Myśliborscy durnie od lat nie szanują ostatnich śladów Starego Miasta! 
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Wydawca wyróżniony odznaczeniami: 

- Zasłużony Działacz Kultury  
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 

MyśliborskieMyśliborskie  
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             Wieści  

I S S N  2 0 8 2 - 3 1 6 9 

▪▪▪ W niedzielę 14 lipca tego roku do Pszczelnika przyjechała 
prezydent Litwy pani Dalia Grybauskaitė, która złożyła kwiaty 
pod pomnikiem  litewskich lotników Stasysa Girenasa i Stepa-
sa Dariusa, którzy 80 lat temu zginęli (dokładnie w dniu 17 
lipca 1933 r.) w katastrofie lotniczej w lesie pod Pszczelnikiem. 

Abp Sigitas Tankevičius w swoim wystąpieniu w czasie po-
rannej mszy w szczecińskiej katedrze, tak to opisał:  

„Samolot typu Bellanca CH-300 Pacemaker, którym lecieli 
Stasys Girenas i Stepas Darius, obniżył lot nad lasami w pobliżu 
Soldin. Było ciemno, niewiele widzieli.  

W pewnym momencie maszyna zaczepiła podwoziem o korony 
drzew i wpadła między konary. Oderwały się skrzydła, a kadłub 
roztrzaskał o ziemię.  

Pilot Stasys Girenas zginął na miejscu. Drugi, Stepas Darius, 
jeszcze żył. Zdołał się odczołgać kilka metrów od samolotu i tu 
skonał. W tym miejscu ustawiono drewnianą kapliczkę na słupie.  

Miejsce wypadku o średnicy około 10 metrów i 314 m kw. 
państwo litewskie wykupiło od rządu Niemiec na 99 lat. A w trzy 
lata później w miejscu katastrofy Litwini wznieśli pomnik z naj-

cenniejszego granitu, który przywieźli z Wilna. Zaprojektował 
go architekt Vytautos Landsbergias-Zenkalnis, dziadek Vytau-
tasa Landsbergisa, prezydenta Litwy w latach 1990-1992.  

Muzeum poświecone lotnikom zlokalizowane zostało w chacie 
żmudzkiej, którą przywieziono w miejsce katastrofy w 1983 r. 
Chata pochodzi z Muzeum Budownictwa Ludowego w 
Rumszyszkach. 

Stepas Darius i Stasys Girenas zdecydowali się na lot z Nowe-
go Jorku do Ojczyzny, aby rozsławić na cały świat swój mały, 
wolny kraj.  

Pieniądze na samolot pomagała im zebrać diaspora litewska 
w Ameryce. Nie na wszystko starczyło, w tym na przyrządy do 
latania nocą i na radio. Mimo to nie bali się i polecieli.  

Samolot ochrzczono 6 maja 1933 roku. Nadano mu nazwę 
»Lituanica«”. 

Z tej okazji na myśliborskim Rynku odbył się pokaz musztry 
wojskowej w wykonaniu litewskich żołnierzy reprezentujących 
różne rodzaje litewskich sił zbrojnych.  

Towarzyszyła im reprezentacyjna orkiestra dęta (na zdjęciu).  

Litwini w Myśliborzu - pokaz musztry 



„Myśliborskie  

                 Wieści” 
 

 

Adres redakcj i:    
 

74-300 Myślibórz 
ul. Mariana Buczka 11, skr. poczt. 38 
 

Wydawca i  redaktor  naczelny:  
 

Waldemar Jacek W i e r n i c k i  
 

tel.: 95 747 26-83 lub 692-044-618 
 

e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl 
 

Uwaga!!!   
 

Nie publikujemy płatnych tekstów,  
ogłoszeń, ani innych materiałów reklamowych.   

Pismo ma charakter niekomercyjny .  
 

Nadesłane teksty i zdjęcia publikujemy bez prawa 
autora do jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
 
 

Wszystkie teksty i zdjęcia nadesłane do redakcji nie 
będą zwracane.  
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w nadesłanych i publikowanych tekstach/zdjęciach 
koniecznych zmian i stosownych oznaczeń , w tym 
m. in. „list ”, „sprostowanie ”, „polemika ” .  
 

Teksty i zdjęcia niepodpisane - od redakcji.  
 

Skład własny. 
 

Publikacja:   w Internecie 
 

Adres strony: www.stowarzyszeniepik.pl 
 

DRUK:  własny, w niewielkim nakładzie 
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Kaczyński w Pyrzycach 

Naturalny staw w parku podworskim, czy sztuczny zbiornik przeciwpożarowy? 

▪▪▪ Na zdjęciu sporny zbiornik wodny w Listomiu, o który toczy 
się ostry spór pomiędzy grupą mieszkańców tej wsi popieraną 
przez Burmistrza Myśliborza, którzy chcą od dłuższego czasu go 
zasypać, a jedną z mieszkanek, która jest temu przeciwna i do-
maga się, by przywrócić temu zbiornikowi, łącznie z podwor-
skim parkiem, poprzedni, naturalny kształt i charakter.  

Przed wojną zbiornik ten, razem z bliźniaczym, dzisiaj zaro-
śniętym zielskiem zbiornikiem, stanowił ozdobę przedwojenne-
go parku dworskiego. Kiedyś był wypełniony czystą wodą, któ-
rej nadmiar spływał  systemem rur i rowów do Jeziora Myślibor-
skiego.  Dzisiaj „robi za otwarte, bezodpływowe szambo”. 

Podobnie wygląda park, który pod żadnym względem nie 
przypomina parku, który był tu poprzednio. Zarósł i zdziczał. 

Najdziwniejsze jest to, że Burmistrz twierdzi z uporem god-
nym lepszej sprawy, iż jest to sztucznie wybudowany na potrze-
by straży pożarnej zbiornik przeciwpożarowy. Natomiast Powia-
towy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest przeciwnego zdania. 
Uważa, że jest to twór polodowcowy, który łatwo odszukać na 
przedwojennych mapach  powszechnie dostępnych w Internecie. 

Sprawdziliśmy. Pan Inspektor ma całkowitą rację. Wystar-
czy trochę cierpliwości i faktycznie łatwo można znaleźć w In-
ternecie na niemieckich mapach stary park i dwa oczka wodne z 
dopływającym do nich od strony Sobienic, rowem melioracyj-
nym i innym odprowadzającym nadmiar wody z tego terenu. 

Być może park i zbiorniki odzyskają swoją dawną świetność, 
ale sposób, w jaki się to robi, nie napawa optymizmem. 


