
PRZEPRASZAM 

 Z i e m i  M y ś l i b o r s k i e j  

Bardzo przepraszam artystę plastyka (malarza i grafika) pana Ryszarda Jobke za 
to, że przy opracowaniu grafiki i układu tytułu mojego czasopisma nie powołałem 
się na jego autorską pracę z roku 1990 wykonaną na rzecz NSZZ „Solidarność” Zie-
mi Myśliborskiej, czyli źródła, z którego obficie skorzystałem!  Waldemar J. Wiernicki   

Grafika tytułu wzorowana na autorskiej pracy Ryszarda JOBKE z roku 1990 

ROK I NR 0/1 Myśliborskie Wieści 3 „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 1 (3) 
ROK II  

Wydawca wyróżniony odznaczeniami: 

- Zasłużony Działacz Kultury i 
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 

*  Internet - www.studiaperiegetica.pl/
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▪▪▪ Ni to jakieś plenum, ni egzekutywa, 
o komitecie centralnym nie wspomnę, 
ale jakieś, przypominające socjalistycz-
ne, „ważne” gremium to chyba jest?  

A może nie? 
Myślałem, że mówienie o obecnym 

ustroju, w jakim podobno żyjemy, że to  
PRL-bis, to jakieś bajki. Chyba jednak 
nie? Ten „zespół redakcyjny” w podpisie 
świątecznych i noworocznych życzeń, 
jakie składa pani Teresa Wiesława Gryzło 
czytelnikom, podobno już od ponad 20-
tu lat swojego, całkowicie prywatnego 
czasopisma „Myśliborskie Wieści - 
Nasz Rodowód Solidarność” nr 23-24 
(525-526), wydanie z dnia 20 grudnia 
2011 roku, zdaje się potwierdzać, że 
forma „MY” i „WY” wciąż jest modna, a 
my nadal żyjemy w jakimś PRL-u. 

No bo jak zinterpretować ten dziwny 
przypadek, że pani Teresa W. Gryzło 
zamiast podpisać się pod życzeniami 
normalnie, czyli we własnym imieniu, 
składa życzenia nazywając siebie „zespół 
redakcyjny”? Przyznacie, że to dziwne? 

Chyba, że nie do końca zrozumiałem o 
co tu chodzi i po prostu bezczelnie cze-
piam się niewinnej kobiety.  

Chociaż z drugiej strony trudno mi 
zrozumieć, jak ta zasłużona dla Miasta i 
Gminy Myślibórz, samotna, drobna ko-
bieta, prowadząca osobiście tylko skrom-
ną działalność gospodarczą (wpisaną do 
rejestru w Urzędzie Miasta i Gminy Myśli-
bórz - działalność wydawnicza i mała 

poligrafia) jest w stanie tak długo, i tak 
konsekwentnie pisać, redagować, druko-
wać i kolportować w pojedynkę, bez 
zatrudniania „armii” ludzi takie duże, 
powiatowe czasopismo?   

Jak to możliwe bez solidnych wpływów 
finansowych, w tym ze sprzedaży czaso-
pisma, za reklamy i ogłoszenia, bez po-
mocy jakichś solidnych sponsorów? 

Okazuje się jednak, przynajmniej na 
przykładzie dobrze funkcjonującej 
„FIRMY” pani Teresy Wiesławy Gryło, że 
to możliwe?! Mimo wszystko przyznaję, 
że od lat nie mogę w to uwierzyć.  

Ja zarejestrowałem 20 września 2010 
roku swoje, niniejsze, z resztą nie pierw-
sze, moje czasopismo i jakoś do tej pory 
„idzie mi jak po grudzie”. Do tej pory 
udało mi się „spichcić” tylko dwa skrom-
ne „numerki”. Teraz w trybie awaryjnym 
„wypuszczam na świat” te dwie skromne 
strony. Jakoś u mnie to nie działa?! Może 
pani Teresa W. Gryzło działa tak długo i 
skutecznie, bo faktycznie pomaga jej 
jakiś „zespół redakcyjny”?    

Ciekawe, kto to jest? 
W stopce redakcyjnej jest o jakimś 

„Kolegium redakcyjnym”. Jak zostało 
powołane, kto mu płaci? Nic o tym nie 
wiemy. Wiemy, że kolegium działa obec-
nie w pięcioosobowym składzie. Oprócz 
pani Gryzło są tam sami rasowi dzienni-
karze: Maria Prymakowska-Paluch, Ste-
fan Jaworski, Jadwiga Godlewska-Bryk i 
Jan Sawicki. Są tam też wymienieni inni 

„współpracownicy”, w tym: doc. Dr Tde-
usz Biernacek, Anna Dziak, Adam Dziak i 
dr Piotr Owczarek. Tym też nie wiadomo 
kto za solidną i chyba naukową robotę 
(poznać po tytułach) płaci? 

Czy to już cały ten „zespół redakcyj-
ny”? Jakoś nie zauważyłem tu nazwiska 
redaktora Henryka Piwowarczyka, który 
nadal intensywnie publikuje, chociaż już 
jakiś czas temu (i to spory) podobno 
definitywnie „rzucił tę robotę”.  

A może „zespół redakcyjny” to także 
inni regularnie piszący i publikujący, chy-
ba na zlecenie pani Teresy W. Gryzło 
(podpisujący się różnie, często z jakimś 
dopiskiem) dziennikarze, a wśród nich:  
asp. Agnieszka Strzemecka, st. kpt. Ma-
riusz Kuziel, asp. Jacek Azarkiewicz, 
Krzysztof K. Świtkowski, Henryk An-
drzej Konkel, Krystyna Domagała 
Konkel, Leszek Bończuk, Anna Ma-
kowska-Cieleń, Janusz Dreczka, Emi-
lia Jenda, Agnieszka Sankiewicz, Ja-
cek Kozłowski, Janusz Szyszko, Mał-
gorzata Sobczuk, Kornelia Walas, An-
na Sobańska, Mateusz Grzeszczuk, 
Magdalena Baczyńska-Warżała, Justy-
na Jerzykowska i bardzo wielu innych! 

Ogromne przedsiębiorstwo! 
Kolportaż „za friko”, kadry, płace, 
podatki itp. itd. I to wszystko sama 
pani Gryzło? Nie wierzę. Niemożliwe! 
Chyba jednak robi to jakiś „zespół 
redakcyjny”. Ciekawe jaki? 

Waldemar J. Wiernicki 

„Zespół redakcyjny”? 
 

 

C o  t o  z a  „ D Z I W A D Ł O ” ?  

ROK II NR 1/3 Myśliborskie Wieści 2 

Czy tak to wyglądało? 

▪▪▪ Z wielką przyjemnością przyją-
łem prezent, jaki zrobił mi artysta 
plastyk pan Zbigniew Słoninka 
darując wiosną tego roku kilka 
swoich cennych rysunków, łącz-
nie z prawem do ich bezpłatnego 
wykorzystania, z których jeden, 
specjalnie na moją prośbę, lekko 
„podkolorował” (ten opublikowa-
ny na pierwszej stronie). 

Nie było to dla niego „łatwe” 
artystycznie zadanie, ponieważ 
od lat pan Zbigniew Słoninka 
(zresztą magister sztuki) ma wła-
sny styl rysowania i malowania, z 
którego bardzo niechętnie rezy-
gnuje. Praktycznie te rysunki 
„wyprosiłem”, ponieważ wielo-
krotnie przekonywałem go, by 
narysował akurat wybrany przeze 
mnie fragment miasta, bez tzw. 
„swoich naleciałości”, czyli stylu. 

Dodatkowo miały to być proste, 
prawie „szkolne” rysunki , na któ-
rych oprócz istniejących jeszcze 
budynków i budowli miały zna-
leźć się te, po których nie ma już 

nawet śladu. A takich „obrazków” 
Zbyszek Słoninka narysować nie 
chciał (chyba dlatego tak chętnie 
mi je podarował?). 

Jak powszechnie wiadomo My-
ślibórz miał w przeszłości tylko 
trzy bramy wjazdowe. Po jednej z 
nich, zostały tylko jakieś wspo-
mnienia i przedwojenne zdjęcia 
(zdjęcie) tzw. Bramy Młyńskiej.  

Jak naprawdę Myślibórz wyglą-
dał z tej strony?  

Nikt dokładnie nie wie, a ostat-
nie ZABYTKOWE, chronione przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego budynki i bu-
dowle „Starego Młyna”, które 
stanowiły zwartą zabudowę przed 
„Małym Kościółkiem”, podobno 
„zrównał z ziemią” w końcówce 
XX-tego wieku jakiś Europejczyk, 
który strasznie dbał o „rozwój” 
Myśliborza i jego „nowoczesną” 
zabudowę. 

Jeśli ktoś inaczej „widzi” za-
chodni wjazd do miasta, niech go 
namaluje. Chętnie to zobaczymy. 

* 

♠
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ADRES REDAKCJI:                     
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  
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UWAGA!!!                                 

Nie publikujemy ogłoszeń, tekstów                    
reklamowych, ani innych materiałów płatnych.  
Pismo ma charakter niekomercyjny.  
Nadesłane teksty publikujemy bez prawa do 
jakiegokolwiek wynagrodzenia.  
Wszystkie teksty nadesłane do redakcji nie 
będą zwracane.  
Redakcja  zastrzega sobie prawo do             
wprowadzania w nadesłanych i publikowanych         
tekstach dowolnych skrótów i stosownych 
oznaczeń, iż jest to „list”, „sprostowanie”        
lub „polemika”! 
Teksty niepodpisane - od redakcji.  
Skład własny. 
 

Publikacja:  w INTERNECIE 
Adres strony: www.stowarzyszeniepik.pl 
DRUK: własny, w niewielkim nakładzie 


