
Nr 1 (9) 
ROK VIII  

Egzemplarz bezpłatny  czasopisma 

dostępny w kiosku przy ul. Mariackiej 
 

Wydawca wyróżniony odznaczeniami: 
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej  

- Zasłużony Działacz Kultury  
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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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LAUREACI SMAK 2017 

▪▪▪ Z regulaminu II Spotkania Twórców i Wykonawców Pio-
senki Amatorskiej - Myślibórz 79. 

Organizatorzy cieszą się w nim: „(…) za kilka miesięcy gościć 
będziemy najlepszych twórców i wykonawców piosenki amator-
skiej z całej Polski. Będzie to już drugie spotkanie w Myśliborzu 
i mamy nadzieję, że jeszcze ciekawsze, niż poprzednie. 

Złoży się na to kilka Ważnych Przyczyn. 
Po pierwsze – Warsztaty. Pod tym hasłem kryją się spotkania 

twórców-amatorów z Wybitnymi Fachowcami z dziedziny muzyki 
i słowa. Wiele sobie obiecujemy po tych warsztatach, także w 
Waszym Imieniu. 

Po drugie – wierzymy, że w tym roku zgłosicie więcej piosenek 
o różnorodnej tematyce, jak np. kabaretowe, charakterystyczne, 
również przeboje, byle z charakterem. 

Ponieważ nie chcielibyśmy robić konkurencji „Spotkaniom 
Zamkowym” w Olsztynie, prosimy w tym roku nie nadsyłać wier-
szy Mickiewicza, Gałczyńskiego (czapki z głów) lub innych zna-
nych poetów. 

Oczekujemy natomiast weny poetyckiej z Waszej strony (czapki 
na głowy zakładamy, lecz z szacunkiem, a nuż czyta nas Przyszły 
Wieszcz). 

Po trzecie – chcemy utrzymać atmosferę poprzedniego spotka-
nia, więc nadal nie zapraszamy gitar elektrycznych, choć czyni-
my ustępstwo na rzecz sekcji rytmicznej w postaci gitary basowej 
i perkusji. 

Mamy nadzieję, że nie zawiedziecie naszego zaufania odnośnie 
liczby decybeli, wszak chodzi nam wszystkim o piosenkę”.* 

 

                              * - fragment z pracy dyplomowej Leszka Mory z roku 1984 



Gabriela Kundziewicz Anna Rossa 

Dorota „Sowa” Kuziela 
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...czy piękna, wysublimowana, kosztowana wydmuszka?  

Spotkanie Młodych Autorów i Kompozytorów... 

Niczego nie brakuje. 
Piękne dekoracje, pełna 

informacja, skład Jury bez 
zarzutu. Nagrodzeni wyko-
nawcy na wysokim pozio-
mie. Realizacja poszczegól-
nych koncertów profesjonal-
na. Bardzo dobre oświetlenie 
i nagłośnienie.  

Konferansjer sympatyczny 
i dowcipny. Tradycyjnie 
pięknie przygotowane nagro-
dy, zwłaszcza „szczeble do 
kariery”. Kwiaty, uśmiechy. 
Doświadczeni, sprawni i mili 
pracownicy.  

Wszędzie same zalety. 
Jednak mimo wszystko cały 
czas czegoś mi tu brakuje. 

Gdybym nie wiedział, jak 
realizowano tę imprezę w 

przeszłości, gdybym nie 
uczestniczył w niej od po-
czątku, od pierwszej edycji, 
jako uczestnik, członek ko-
misji kwalifikacyjnej, pra-
cownik, a nawet współorga-
nizator i dyrektor MOK, to 
bym pomyślał, że na starość 
zwariowałem.  

Mimo wszystko nie zwa-
riowałem, a i zbyt stary jesz-
cze nie jestem.  

O co więc tu chodzi? 
Mówi się, że jak nie wia-

domo o co chodzi, to na 
pewno chodzi o pieniądze. 
Być może. Mnie jednak tutaj 
najbardziej brakuje tej specy-
ficznej, twórczej atmosfery, 
prawdziwego SPOTKANIA 
„piskląt” z profesjonalistami. 

Zespół „BLACKEND”  

 

Łajka  - słowa i muzyka Dorota „Sowa” Kuziela 
(nagrodzony tekst) 

Słyszałam, że podróżować jest bosko 
A boskie sprawy są ponoć nieskończone 
Wystrzelam się zatem daleko w kosmos 
Jak Łajka zamacham wam jeszcze ogonem. 
 

Na wieki i prosta już lotu trajektoria 
Powietrze nie niesie ni „siad” ni „do nogi” 
Odwróciły swe soczewy wielkie ziemskie obserwatoria 
Od jednopsiej żeglującej załogi. 
 

Cisza i czerń na zawsze i nieskończenie 
Tylko droga płacze nad mlekiem rozlanym 
Pieskie oczy jak dwa zastygłe kamienie 
Wpatrzone w dal i stęsknione za Panem. 
 

Pieskie oczy jak spodki stęsknione za Panem 
Jak spod czarnej chusty Marii Magdaleny 
Śliną, potem, krwią, słońcem oblanej 
Gdy do krzyża Jego ciało przypięli. 
 

Za Panem jedynym, za Panem na wieki 
Świętym Janem od Rzucania Patyków 
Nic nie widzi Łajka choć otwarte powieki 
Więc nie może aportować sputników. 
 

Żeglowanie, jak wiemy, jest koniecznością 
Pompejusz wspomina, że życie niekoniecznie 
Dlatego wystrzelam się jak Łajka w kosmos 
I merdam wesoło i ostatecznie. 

▪▪▪ W dniach 14-16 września 
tego roku odbyła się w Myśli-
borskim Ośrodku Kultury 
kolejna, już XXXVIII edycja 
Spotkania Młodych Autorów  
i Kompozytorów Piosenki  
„SMAK”, im. Jonasza Kofty. 

Od 1978 roku, kiedy to od-
było się I Spotkanie Twórców 
i Wykonawców Piosenki 
Amatorskiej, impreza ta nie 
odbyła się tylko dwa razy.  

Po raz pierwszy w roku 
1982 (z powodu obowiązują-
cego w Polsce stanu wojenne-
go), a drugi raz (kilka lat temu) 
z powodu remontu, w tym sali 
widowiskowej MOK.  

Impreza ta odbywała się co 
roku w specyficznej atmosfe-
rze i formie z których dzisiaj, 
poza nazwą - nic nie zostało. 

Co się z tą imprezą stało? 
Pomieszczenia MOK do-

skonale „odpicowane”.  Gu-
stownie urządzone i wyposa-
żone pokoje, sale i gabinety. 

Nigdy dotąd nie było tu 
tak doskonałych warunków.  

Czysto i ładnie. Właściwie nie 
ma się do czego przyczepić.  

Winiarnia na swoim miejscu. 
Nowa, piękna sala na poddaszu, 
o której kiedyś mogliśmy tylko 
pomarzyć. Rada Miejska i Bur-
mistrz nie żałują pieniędzy. 
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Nieprzypadkowo na pierwszej stronie przywołałem fragment 
pracy Leszka Mory. Wczytajcie się w ten kawałek i spróbujcie 
uświadomić sobie to, że najważniejszą częścią tej imprezy były 
kilkudniowe WARSZTATY rozumiane, jako twórcze i partner-
skie - cytuję Leszka: „… spotkania twórców-amatorów z Wy-
bitnymi Fachowcami z dziedziny muzyki i słowa”. 

Koncerty, czyli tzw. imprezy towarzyszące, były w tej impre-
zie najmniej ważne. Zbyszek Zamachowski, Andrzej „e-mol” 
Kowalczyk i wielu, wielu innych, po raz pierwszy przyjechali do 
Myśliborza, jako „nieopierzone” małolaty. Nikt nie szukał tutaj 
sprawnych wykonawców. Spotykali się tu ludzie, którzy dopiero 
zaczynali swoją drogę twórczą. Byli dopiero kandydatami na 
twórców i wykonawców piosenki, a nie nagradzanymi już, uzna-
nymi „tekściarzami”, kompozytorami i wykonawcami. 

Nieprzypadkowo Andrzej Strebejko narysował na plakacie, 
jako znak firmowy SMAK-u, „pisklaka z otwarty dziobem”, 

który genialnie oddaje podstawowy sens istnienia naszej imprezy. 
Celnie ilustruje on stopień przygotowania osób, które zapraszano 
na SMAK, do „bycia” twórcą i wykonawcą - własnej piosenki.  

Na pierwszym etapie kwalifikacji „twórcy” ci wysyłali swoje, 
zapisane w różnej formie piosenki do oceny, a dopiero później, 
po przejściu przez te utwory stosownej weryfikacji, ich autorzy  
otrzymywali wraz z zespołami pisemne zaproszenie na SMAK 
(razem ponad 100 osób). Dopiero tutaj mogli oni skorzystać z 
pomocy wysokiej klasy fachowców, którzy chętnie udzielali im, 
w ciągu czterech dni trwania tej imprezy - kompetentnych, indy-
widualnych konsultacji, sugestii i rad, i to bez względu na porę 
dnia i nocy oraz miejsce, w którym te „nauki” się odbywały.  

Dzisiaj tego nie ma. Czternastu uczestników, ośmiu juro-
rów, jedna noc z piątku na sobotę i... „po imprezie”! 

 Kiedyś spotkania zaczynały się w czwartek, a kończyły późno 
w nocy w niedzielę. Rozmowy, spory i konsultacje pomiędzy 
twórcami-amatorami i udzielającymi im lekcji fachowcami z 
dziedziny muzyki i słowa - toczyły się prawie bez przerwy.  

W dzień i w nocy, w hotelach, internatach, w salach i na kory-
tarzach, w knajpach i restauracjach. Wielu z nich nie chciało 
stąd wyjeżdżać. Zarówno wśród tych, którzy zaczynali tworzyć, 
jak i tych, którzy, często bezinteresownie, udzielali początkują-
cym rad i to w każdych okolicznościach i prawie w każdej sytuacji. 

I to był ten klimat, a dzisiaj go nie ma!  
Przykro mi, że tak oceniam dzisiejsze Spotkania Młodych 

Autorów  i Kompozytorów Piosenki „SMAK” w Myśliborzu, 
im. Jonasza Kofty, ale uczono mnie mówić prawdę i widzieć 
świat takim, jaki jest, a nie takim, jakim się nam wydaje, że jest. 
Zwłaszcza w sytuacji, gdy takiego, jaki pokazują nam od lat w 
przysłowiowej „telewizji”, po prostu nie ma! 

No i na zakończenie swojej relacji pozostaje mi tylko prezen-
tacja krótkiego i w pełni uzasadnionego werdyktu Jury. 

Zuzanna Kiezik 

Leszek Cichoński 

Justyna Holm 

„Zielińska fest Kruk” 

Elżbieta Adamiak 

„Hebanowy Szczebel do Kariery” oraz 
nagrodę specjalną im. Janusza Kondratowicza 
(dla autora najlepszego tekstu) i nagrodę 
„Bursztynowego Skubika” (dla najwięk-
szej osobowości SMAK) otrzymała Doro-
ta „Sowa” Kuziela. 

„Dębowy Szczebel do Kariery” otrzy-
mała Gabriela Kundziewicz. 

„Sosnowy Szczebel do Kariery” 
otrzymała Anna Rossa. 

Nagrodę Stowarzyszenia Artystów 
Wykonawców Utworów Muzycznych i 
Słowno-Muzycznych SAWP dla najlep-
szej wokalistki i instrumentalisty otrzy-
mała Julita Zielińska (no i Marcin Kruk). 

Wyróżnienia otrzymali: Zuzanna Kiezik 
oraz zespół „POMPONIKA”. 

Jury pracowało w składzie: Adam Zie-
mianin (przewodniczący), Beata Molak, 
Justyna Holm, Elżbieta Adamiak, Leszek 
Cichoński, Krzysztof Ścierański, Wojciech 
Pilichowski i Andrzej „e-mol” Kowalczyk. 

  

   Waldemar J. Wiernicki 

Zespół „POMPONIKA” 

Piotr Łabanow Qinke Chang 

Julita Zielińska Marcin Kruk 



„Myśliborskie  

                 Wieści” 
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Uwaga!!!  
 

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

Pismo ma charakter niekomercyjny .  
 

Nadesłane teksty i zdjęcia publikujemy bez prawa 
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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 
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Teksty i zdjęcia niepodpisane - od redakcji.  
 

Skład własny. 
 

Publikacja:   w Internecie 
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DRUK:  własny, w niewielkim nakładzie 

ULICA WARIACKA? 
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Żeby było  tak ,  jak  było?  

CYKLICZNY PROTEST!  

▪▪▪ Przez Polskę przeszła fala protestów skierowanych przeciwko, wpro-
wadzanej aktualnie przez rządzącą naszym państwem Zjednoczoną Pra-
wicę, reformie sądownictwa i przedłożonym Prezydentowi RP do podpi-
sania trzem ustawom w tej sprawie, tj.: ustawie o Sądzie Najwyższym, o 
Krajowej Radzie Sądownictwa i o ustroju sądów powszechnych. 

Protesty te nie ominęły Myśliborza. Powyższe zdjęcie zrobione zostało      
i opublikowane na Facebooku przez jedną z uczestniczek tego protestu. 

Trzeba przyznać, że te cykliczne protesty nie wzbudziły w mieszkań-
cach powiatu myśliborskiego większego zainteresowania.  

Jak widać na zdjęciu w tych protestach brały udział grupy nie większe 
niż kilkadziesiąt osób, co w porównaniu z liczbą mieszkańców powiatu 
myśliborskiego, przekraczającą 70 tysięcy osób, „nie rzuca na kolana”.  

Dało się zauważyć, że wśród protestujących przeważały osoby od lat 
znane z sympatii do III RP, czy jak chcą inni, PRL-u bis. Zauważalny był 
także aktywny udział osób, nie będących mieszkańcami naszego powiatu, 
które często zachowywały się, jak główni ich inspiratorzy i organizatorzy.  

Protesty zakończyły się natychmiast po tym, jak dwie z tych 
kontrowersyjnych ustaw Prezydent zawetował i nie podpisał. 

Niestety. Ku niezadowoleni protestujących, nie tylko przed 
naszym sądem, Prezydent ustawę o ustroju sądów powszechnych 
podpisał, nie zgłaszając do niej żadnych większych zastrzeżeń.  

Od tego momentu mijają właśnie dwa miesiące i prawdopo-
dobnie w tym tygodniu, tj. mniej więcej 25 września Prezydent 
przedłoży pod publiczną dyskusję i szeroko zaplanowane kon-
sultacje społeczne dwa, „swoje” projekty zawetowanych ustaw.  

O tym, czy Prezydent wywiąże się ze złożonej w lipcu obietni-
cy przekonamy się lada dzień. Co będzie później? Nie wiemy. 

Dzisiaj jest jeszcze spokój, ale czy w Polsce nie pojawią się 
ponownie, w tym przed myśliborskim sądem, grupy protestują-
cych? Uważam, że tak. Protesty nie będą mniej liczne, niż po-
przednio, ponieważ (moim zdaniem) tym ludziom nie chodzi     
o żadne reformy. One są im do niczego niepotrzebne. Przeciw-
nie. Nie chcą żadnych reform, ponieważ chcą „by wszystko 
było tak, jak było” i nic, co zrobią dzisiaj rządzący, w żaden 
sposób ich nie zadowoli. Ci ludzie będą protestować z byle po-
wodu, bo „ten typ - tak ma”. 

Waldemar Jacek Wiernicki 

Źródło: Facebook 


