
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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- Zasłużony Działacz Kultury  
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 
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Myślibórz, dnia 11.05.2016 r. - Rynek im. Jana Pawła II 

Ś W I Ę T O   S Z K O Ł Y 

▪▪▪ W tym dniu Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśli-
borzu uroczyście obchodziło święto Szkoły. Święto zainauguro-
wano udziałem w porannej Mszy.  

Później uroczystość przeniosła się do budynku Gimnazjum, 
gdzie młodzież przyjmowała i oprowadzała po swojej Szkole 
szóstoklasistów z Kierzkowa, Nawrocka i Myśliborza. 

Zaraz potem odbył się na  placu przed Szkołą uroczysty apel. 
Były okolicznościowe wystąpienia Pani Dyrektor i zaproszonych 
gości, a chwilę później część artystyczna apelu, w tym pokaz 
piramid w wykonaniu uczniów Gimnazjum i czytanie fragmen-
tów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.  

Na zakończenie apelu wręczono wyróżnionym uczniom nagro-
dy z międzyszkolnych i szkolnych konkursów związanych z pa-
tronem Szkoły. Jednak nie był to koniec całej uroczystości. 

Wszyscy zgromadzeni przed Szkołą, w tym duża grupa 
uczniów przebranych w stroje nawiązujące do postaci z utworów 
Henryka Sienkiewicza przeszli w orszaku ulicami miasta do jego 

centrum, którym jest Rynek Starego Miasta im. Jana Pawła II.  
Tutaj, na specjalnie przygotowanej do tego scenie przeprowadzo-
no dwa konkursy oceniane przez specjalne jury powołane od-
dzielnie dla każdego z nich.  

Jako pierwszy odbył się konkurs na najciekawszy strój wzoro-
wany na postaciach z utworów Henryka Sienkiewiczach, które 
prezentowali uczestniczący w konkursie uczniowie. Jury nagro-
dziło po 5 osób w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.  

Następnie odbyła się, po dwuletniej przerwie, kolejna edycja 
„Fest Festiwalu” z udziałem uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjów. Podobnie, jak poprzedni konkurs jury oceniało uczniów 
w dwóch kategoriach - uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów. Całość imprezy na Rynku  przy aplauzie licznie zgroma-
dzonej publiczności poprzedził występ artystyczny młodzieży 
gimnazjalnej, a zakończył pokaz akrobatyczny.  

Więcej informacji na stronie internetowej Szkoły pod adresem: 
http://www.gimnazjummysliborz.pl/201-swieto-szkoly 
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XXVII raz w Myśliborzu 

Myśliborska Mila i 10-tka Myśliborska  

▪▪▪ W niedzielę 22 maja po raz XXVII myśliborski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w My-
śliborzu, zorganizował biegi dla dzieci i młodzieży w różnym 
wieku szkolnym, bieg masowo-rekreacyjny dla wszystkich  
„Myśliborska Mila” na dystansie 900 m oraz bieg główny 
otwarty znany w Polsce pod nazwą „10-tka Myśliborska”. 

Start i meta całej imprezy znajdowały się przez budynkiem 
Poczty Polskiej w Myśliborzu w centrum Starego Miasta, któ-
rym jest Rynek im. Jana Pawła II. 

Podczas trwania całej imprezy, od godz. 10-tej w specjalnym 
namiocie czynne było stanowisko Powiatowej Straży Pożarnej  
w Myśliborzu, w którym rozdawano materiały propagandowe 
związane z akcją „Zgaś ryzyko”. Strażacy mocno włączyli się w 
organizację tej imprezy podobnie, jak inne zakłady i instytucje. 

Pełne wyniki tych zawodów można znaleźć na stronie interne-
towej »Myśliborska Mila i „10-tka”« pod tym adresem: http://
www.mysliborska-mila.pl 

Impreza przebiegała według  następującego planu: 
-   9:30 – biegi przedszkolaków - 300 m 
-   9:40 – dekoracja przedszkolaków 
-   9:45 – bieg klas 1 i 2 dziewcząt SP – 600 m 
-   9:50 – bieg klas 1 i 2 chłopców – 600 m 
-   9:55 – dekoracja klas 1 i 2 
- 10:05 – bieg klas 3 i 4 dziewcząt SP – 600 m 
- 10:10 – bieg klas 3 i 4 chłopców SP – 600 m 
- 10:15 – dekoracja klas 3 i 4 
- 10:25 – bieg klas 5 i 6 dziewcząt SP – 900 m 
- 10:30 – bieg klas 5 i 6 chłopców SP – 900 m 
- 10:35 – dekoracja klas 5 i 6 
- 10:40 – bieg dziewcząt klas gimnazjalnych  

 i ponadgimnazjalnych – 900 m 
- 10:55 – bieg chłopców klas gimnazjalnych  

 i ponadgimnazjalnych – 900 m 
- 11:10 – dekoracja klas gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych 
- 11:15 – „Myśliborska Mila” bieg masowo-rekreacyjny  

 dla wszystkich – 900 m 
- 11:45 – „10-tka Myśliborska” bieg główny                                             

– 10 000 m (4 pętle po 2,5 km każda) 
- 13:15 – losowanie nagród rzeczowych                                    

za „Myśliborską Milę” 
- 13:30 – dekoracja i losowanie nagród za bieg główny 
Ogółem w biegu głównym „10-tka Myśliborska” sklasyfiko-

wano 339 osób. Wśród mężczyzn ten bieg wygrał Volodymyr 
Timashov z Ukrainy (Lwów) z czasem 00:32:33, a wśród kobiet 
Natalia Nahirniak, też z Ukrainy (Winnica) z  czasem 00:38:18. 

Do zobaczenia za rok. Może tym razem główny bieg wygra 
ktoś z Polski bijąc rekord trasy. Najlepiej ktoś z Myśliborza. 



Myśliborskie Wieści  ROK VII NR 1 (8) 3 

▪▪▪ Oto nasz zespół gitarowy (ten na zdję-
ciu) w składzie - od lewej; Kazimierz 
Woźniak, Włodzimierz Prystupa, Ry-
szard Ślizawski, no i ja Waldemar Jacek 
Wiernicki, który jakby na nasze nieszczę-
ście nazwał się „The Killers”.  

Nie znaliśmy wtedy ani słowa po an-
gielsku, a ta nazwa wydawała nam się 
wtedy bardzo oryginalna choćby z tego 
powodu, że była bardzo podobna do na-
zwy „The Beatles”. Byliśmy w muzyce 
Bitlesów wręcz zakochani. 

Znaliśmy i śpiewaliśmy (nie znając 
angielskiego!) wszystkie ich ówczesne 
piosenki. Dlatego założyliśmy zespół 
„The Killers”, który był pierwszym w 
Myśliborzu zespołem big-beatowym 
wzorowanym na tym, słynnym angiel-
skim zespole z Liverpoolu.  

To właśnie o naszym zespole pisze w 
swojej „Kronice rozwoju życia muzycz-
nego w Myśliborzu” pan Zdzisław 
Grzeszczak - znany w pierwszych powo-
jennych latach Myśliborza akordeonista 
zespołu „Wesoła Piątka”. Do tej pory 
Kronika ta została opublikowana zaled-
wie w kilku egzemplarzach w roku 2007 
pod patronatem ówczesnego burmistrza 
Myśliborza pana Romana Matijuka.  

Pan Zdzisław Grzeszczak zaczyna swo-
ją kronikę dosłownie tak - cytuję:  

„Jestem prawdopodobnie jedynym z 
ostatnich jeszcze żyjących, który jest w 
stanie dokonać zapisu kronikarskiego 
rozwoju życia muzycznego na terenie 
miasta Myśliborza”. 

Dalej pan Zdzisław pisze między inny-
mi (str. 9-10 Kroniki): 

„W roku 1965 zaczęły pojawiać się 
zespoły muzyki gitarowej, wyposażonej w 
kolumny głośnikowe o dużej mocy, czego 
uszy nie wytrzymywały. Po raz pierwszy 
tego typu zespół pojawił się w rynku, na-
przeciwko ratusza miejskiego. Kilku cie-
kawskich młodzieńców zbliżyło się do 
grających gitarzystów, by po pewnym 
czasie z wielkimi gwizdami rozejść się, 
ale po chwili wrócili i przepędzili grają-
cych gitarzystów. Podobnie rzecz się mia-
ła na zabawie we wsi Giżyn, gdzie zespół 
elektrycznych gitarzystów został rozpę-
dzony już przed godziną 24 i część człon-
ków muzykującego zespołu ratowała się 
ucieczką przez okna sali zabaw. Ludzie, 
którzy zapłacili za wstęp na tą zabawę 
zrewanżowali się organizatorom, którzy 
wynajęli ten zespół. Tego typu zespoły        

 
 

muzyczne, jako cud nowego objawienia - 
z wielkim trudem uzyskiwały zrozumienie, 
ale z biegiem czasu problem ten przestał 
istnieć, z tym że musieli pod groźbą kary 
ograniczyć głośność wykonywanej muzy-
ki, która ujemnie wpływała na słuch”. 

Dopiero teraz w pełni rozumiem skąd 
w „Kronice…” pana Zdzisława Grzesz-
czaka pojawił się cały akapit poświęcony 
naszemu zespołowi.  

W roku 1965 nie miałem zielonego 
pojęcia o tym, że wokół nas było wielu 
ludzi, którym to, co robiliśmy, absolutnie 
się nie podobało. Widzieliśmy tylko tych, 
którzy nas uwielbiali.  

Jestem dzisiaj bardzo wdzięczny pa-
nu Zdzisławowi Grzeszczakowi za tę 
swoistą laurkę, bo kiedy dzisiaj próbuję 
opowiadać historię swojego (i nie tylko 

swojego) życia, to wielu współczesnych 
nie chce mi wierzyć, że mogliśmy być 
prześladowani w roku 1965 w Myślibo-
rzu nie tylko przez MO i SB, wyłącznie 
za założenie zespołu muzycznego, który 
nazwał się po angielsku „The Kil-
lers” (zabójcy, mordercy), ale także przez 
wielu innych.   

Dokładnie obejrzyjcie powyższe zdję-
cie i sami oceńcie, czy na takich zabój-
ców lub morderców wyglądamy? Zdję-
cie to zrobiono nam w czasie występu na 
scenie klubu „Tęcza” PSS w Myśliborzu. 

Dodam tylko, iż wiem teraz dlaczego, 
ani razu w latach 1965-1967, po dobrze 
napisanych egzaminach pisemnych na 
studia, zawsze na tablicy ogłoszeń przy 
moim nazwisku były same dwójki 
(najniższa wtedy ocena). Później zrezy-
gnowałem z dalszego zdawania na studia, 
bo i tak nikt by mnie tam nie przyjął        
i zająłem się muzyką.  

Praktycznie w tych czasach z muzyki 
żyłem, ponieważ miałem bez przerwy 
kłopoty z pracą i milicją.  

Aż do roku 1975, kiedy to ówczesny 
dyrektor PDK (później MOK) pan Hen-
ryk Rauze, którego nawiasem mówiąc 
rodzice mieszkali właśnie we wspomnia-
nym przez pana Grzeszczaka Giżynie, 
gdzie graliśmy swoją pierwszą zabawę 
taneczną - przyjął mnie do pracy w cha-
rakterze instruktora muzyki.  

Wtedy w MOK-u, zwłaszcza dla mnie, 
wszystko na nowo się zaczęło.  

Dzisiaj powtórzę (jakby) za panem 
Grzeszczakiem:  

- Jestem jednym z niewielu jeszcze żyją-
cych muzyków, którzy byli poniewierani 
przez „władzę ludową” za to, że grali w 
roku 1965 coś innego, niż wszyscy inni, a 
który dzisiaj może dokładnie opisać tę 
część życia muzycznego Myśliborza, któ-
rego przez blisko 50 lat byłem czynnym 
uczestnikiem i bezpośrednim świadkiem.  

Polecam wszystkim lekturę kroniki 
pana Grzeszczaka, która pomimo wielu 
drobnych błędów i nieścisłości, jest dla 
mnie pracą bezcenną. Ale o tem, potem. 

 

   Waldemar J. Wiernicki 

Pierwszy w Myśliborzu zespół gitar elektrycznych 

„The Killers” - rok 1965 

Zielono mi... 
▪▪▪ ...śpiewał kiedyś Andrzej Dąbrowski, a dzi-
siaj patrząc na tę fotografię chciałoby się to samo 
zaśpiewać. Myślibórz nie jest wcale taki brzydki 
(zresztą nigdy taki nie był), jak niektórzy chcieli-
by to widzieć. Wiem coś o tym, jak było, bo uro-
dziłem się tutaj dawno temu i wiele pamiętam. 
Jasne, że w wielu miejscach miasto (i nie tylko 
miasto) jest co najmniej niedoskonałe, ale ener-
giczni, mądrzy i wrażliwi na piękno ludzie potra-
filiby to wszystko szybko zmienić. 
Czy mamy w Myśliborzu takich ludzi? Z pewno-
ścią kilku by się znalazło, tylko czy damy im 
szansę, by mogli to, co złe - wreszcie zmienić? 



„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.mysliborskiewiesci.pl 
 

DRUK:  własny, w niewielkim nakładzie 

ROK VII NR 1 (8) Myśliborskie Wieści  4 

▪▪▪ W dniu 5 grudnia 2015 r. w świe-
tlicy Zespołu Szkół im. Noblistów 
Polskich Myśliborski Klub Szachowy 
„Hetman” zorganizował „Mikołajkowy 
Turniej Szachowy” w szachach szyb-
kich dla dzieci i młodzieży.  

Turniej odbył się z udziałem dzie-
sięciu zawodników pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Myśli-
bórz. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy i nagrody. Na zdjęciu 
uczestnicy i organizatorzy. 

JARMARK DOMINIKAŃSKI 

Myślibórz w dniach 4-5 czerwca 2016 roku 

▪▪▪ Magdalena Szymczyk, nowa dyrektor Muzeum Pojezierza 
Myśliborskiego zapowiadając pierwszy w Myśliborzu 
„Jarmark Klasztorny” napisała między innymi tak - cytuję:  

„Budynek byłego klasztoru Dominikanów jest jednym z naj-
starszych zabytków naszego miasta. Obecnie pełni ważną rolę 
kulturalną, ponieważ w jego murach mieści się Myśliborski 
Ośrodek Kultury oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na. Doceniając znaczenie działalności Dominikanów w dziejach 

miasta oraz nawiązując do rocznicy istnienia Zakonu, myślibor-
skie instytucje kultury - obie z „klasztoru” oraz Muzeum Poje-
zierza Myśliborskiego wraz z Urzędem Miasta i Gminy organi-
zują w tym roku w dniach 4-5 czerwca Jarmark Klasztorny”. 

No i „Jarmark Klasztorny” się odbył. Było wspaniale!  
Moim zdaniem lepiej być nie mogło. Oby nie ostatni raz. By 

się o tym przekonać wystarczy obejrzeć liczne zdjęcia opubliko-
wane w Internecie. Mało tu miejsca, by to dokładnie opisać. 

TURNIEJ SZACHOWY 


