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Nagroda przyznawana jest za wybitne osi¹gniêcia, maj¹ce na celu 
ochronê polskiego dziedzictwa kulturowego w nastêpuj¹cych 
dziedzinach: dzia³alnoœæ muzealna, konserwatorska, archiwalna 
i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego 
za granic¹; przedsiêwziêcia samorz¹dowe s³u¿¹ce ochronie dziedzic-
twa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy maj¹ce na celu 
gromadzenie oraz ochronê œladów i pami¹tek dziedzictwa kultu-
rowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony 
dziedzictwa kulturowego w Polsce. 

W uroczystej gali, która odby³a siê 13 lutego 2013 roku w Zamku 
Królewskim w Warszawie, wziêli udzia³ przedstawiciele œwiata 
kultury, sztuki i polityki z Panem Bogdanem Borusewiczem, 
Marsza³kiem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pani¹ Ma³gorzat¹ 
Omilanowsk¹, Wiceministerem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda Gieysztora

S¹ przyk³ady walki w Internecie, gdzie sugeruje siê opiniotwórczych i wp³ywowych czasopism awansuj¹c go do rangi 
odbiorcy czytanie stron www w okreœlonym kon- oœrodka, na który trzeba bacznie spogl¹daæ i anga¿owaæ specjalistów do 
tekœcie. Ustawia siê te¿ wyszukiwarki tak, aby prowadzenia wojenki elektronicznej.
ukazywa³y zawê¿ony zakres wiedzy, a nie ca³oœæ Jednak ledwo po paru dobach (przy znacznej wprawie naszych 
oferowan¹ przez twórców na ca³ym œwiecie. Jest te¿ informatyków) powsta³y œwie¿e strony, na których ju¿ dostêpne s¹ 
inna metoda (modna obecnie) hamowania dostêpu do komplety czasopisma i informacje o dzielnoœci redakcji. Strony 
informacji, mianowicie oznaczania stron "niepo¿¹- umieszczono na serwerach niedostêpnych dla atakuj¹cych Merkuriusza 
danych" fa³szywym komunikatem o tym, ¿e wejœcie na "specjalistów", stoj¹cych po "s³usznej" stronie propagandy i wspó³czes-
oznaczon¹ stronê mo¿e wyrz¹dziæ szkody dla nej cenzury.
komputera odbiorcy. Zapraszamy na now¹ stronê z Merkuriuszem Regionalnym:

W tej zajad³ej wojnie o zarz¹dzanie przep³ywem  zak³adka Merkuriusz Regionalny.  
informacji zaatakowano równie¿ strony powi¹zane Merkuriusza mo¿na równie¿ czytaæ online pod adresem: http://issuu.
z Merkuriuszem Regionalnym uznaj¹c w ten sposób, ¿e com/search?q=merkuriusz%20regionalny&si=0&ps=10&sb=visual&
jest to na tyle niezale¿na gazeta, aby utrudniæ do niej rp=*    W opracowaniu s¹ te¿ nastêpne strony.
dostêp. Jak ju¿ ustalono, adresy, z których zaatakowano Mieliœmy te¿ próby w³amañ do skrzynki korespondencyjnej 
nasze strony, znajduj¹ siê w pobli¿u redakcji. Zapewne redakcji, jednak okaza³y siê one zupe³nie chybione. Polega³o to miêdzy 
t¹ spraw¹ zajm¹ siê odpowiednie s³u¿by, choæ z pew- innymi na próbach wy³udzenia hase³ dostêpu. Aktualny adres do 
noœci¹ bêdzie to trwa³o d³ugo. korespondencji znajduje siê w stopce redakcyjnej.

W tej sytuacji nale¿y jedynie sobie pogratulowaæ 
pe³nego sukcesu, który stawia Redakcjê w gronie 

www.jachimowicz2006.jimdo.com

Wojciech Jachimowicz - redaktor naczelny 
Merkuriusza i Alicja Jachimowicz - korespondentka 

zagraniczna Merkuriusza na Zamku Królewskim 
w Warszawie na gali wrêczenia Nagrody.

Wielokrotnie pisaliœmy o krypto cenzurze uprawianej w przestrzeni informacji publicznej, relacjonowaliœmy 
te¿ na naszych ³amach konferencje na ten temat, jednak by³o to w zasadzie czymœ bardziej teoretycznym ni¿ 
w³asnym doœwiadczeniem.

Atak elektroniczny na Merkuriusza

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez 
Fundacjê Kronenberga od roku 2000. Patron tego 
wyró¿nienia by³ prezesem Polskiej Akademii Nauk, 
cz³onkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim 
humanist¹ o miêdzynarodowej s³awie.

Red.

Wojciech Jachimowicz
Redaktor Naczelny
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                          Deklaracja Niepodleg³oœci
                                  Republiki Szybnej

My ludzie zamieszkuj¹cy i zwi¹zani z Republik¹ Szybn¹ jesteœmy wolnymi istotami,
które samostanowi¹ o swoim losie i w³asnoœci.

Nie godz¹c siê na ograniczanie wolnoœci osobistych, wolnoœci sumienia i w³asnoœci materialnych, 
nie godz¹c siê na podstêpne wprowadzanie poddañstwa obywateli wobec w³adz rz¹dowych 
i samorz¹dowych, instytucji kontrolnych i represyjnych, instytucji fiskalnych i œledz¹cych, 

og³aszamy powstanie wolnej Republiki Szybnej.

Wyczerpa³y siê œrodki prawne dochodzenia w³asnych praw w kraju i na kontynencie, który porzuca 
w potrzebie swoich obywateli, dlatego o swój los i maj¹tek zadbamy sami i o wszystko inne, 

co jest dla nas wartoœci¹.
W Republice Szybnej wartoœci uniwersalne i swobody s¹ w poszanowaniu, a obywatele s¹ równi 

wobec zasad prawnych ustalonych w pe³nej demokracji, bez zbêdnych przedstawicieli, którzy 
gdzie indziej przeistoczyli siê w ciemiê¿ców, uzurpuj¹c sobie administracyjnie prawo do stworzenia 

poddañstwa ludzi, wywodz¹c ten stan jedynie z niepohamowanych popêdów uzurpatorskich 
i nienasyconych osobistych ambicji.

Nasza w³asna ziemia staje siê odt¹d terytorium Republiki Szybnej, 
a jej granice stanowi¹ granice naszej w³asnoœci.

Rzeczywiste wolnoœci, przywileje, ochrona mieszkañców przez w³adze Republiki Szybnej staj¹ siê 
odt¹d naczelnym zadaniem wszystkich struktur Republiki.

Obywatelem Republiki Szybnej mo¿e zostaæ ka¿dy, kto zechce, bez wzglêdu na miejsce zamieszkania 
czy miejsce pobytu. Ka¿dy cz³owiek, który zechce byæ obywatelem Republiki Szybnej stanie siê jej 

integralnym cz³onkiem pod warunkiem przyjêcia zasad w niej obowi¹zuj¹cych 
i przestrzegania ustanowionego prawa oraz uniwersalnych wartoœci, a jego wolnoœæ bêdzie ograniczona 

jedynie przestrzeni¹ wolnoœci  innych obywateli Republiki. 
My obywatele Republiki Szybnej szanujemy wszelkie œwiatopogl¹dy, wyznania i wartoœci

 pod warunkiem wzajemnoœci.
Wolnoœæ sumienia i pogl¹dów oraz prawna w³asnoœæ materialna w Republice Szybnej,
 niepodlegaj¹ca skutkom wyw³aszczeñ i manipulacji prawnych, s¹ stanem naturalnym 

i nie podlegaj¹ ewolucjom prawnym.
Terytorium Republiki Szybnej jest otwartym zbiorem w³asnoœci jej obywateli, a ogranicza je wy³¹cznie 

stan posiadania przy³¹czaj¹cych siê do Republiki ludzi.
Republika Szybna staje siê podmiotem prawa miêdzynarodowego w momencie uznania Jej 

przez inne Pañstwa.

Obywatele Republiki Szybnej

(podpisy sygnatariuszy, 36)

Grudzieñ 2012 roku

Powstaje nowe pañstwo
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Takim w³aœnie domem, ci¹gle ¿ywym jest 
dwór w Przybyszowie ko³o S³awy. Wielu 
ludzi odwiedzaj¹cych jego mieszkañców 
stwierdza, ¿e nawet kilka godzin w nim 
spêdzonych by³o dla nich odpoczynkiem, 
relaksem, uspokojeniem, ucieczk¹ od drob-
nych, trywialnych, codziennych problemów. 
W grudniu ubieg³ego roku dwie studentki 
z poznañskiego uniwersytetu dwór i jego 
wnêtrza, galeriê rzeŸby a tak¿e jego miesz-
kañców uczyni³y tematem pracy dyplomowej, 
zachwycone klimatem, aur¹ tego domu. 

W sierpniu ubieg³ego roku, jeden dzieñ ale jego charakter, walory, jakie wprowadza do krajobrazu, 
wczeœniej od katastrofy budowlanej w koœciele w Otyniu, potrzebna jest pomoc z zewn¹trz. O tak¹ pomoc, t¹ najprostsz¹, 
podobny dramat rozegra³ siê w Przybyszowie. W ci¹gu kilku apelujê. Chodzi tu o 1% odpisu z podatku na rzeczy i dzia³ania 
zaledwie sekund runê³a prawie jedna trzecia budynku wraz szlachetne, które powoduj¹, ¿e my sami równie¿ stajemy siê 
z czêœci¹ dachu. Teraz budynek stoi okaleczony z martwymi chodŸ trochê lepsi  i po prostu komuœ potrzebni.
oknami œciany frontowej. Wysi³kiem wy³¹cznie swoich Je¿eli zdecydujecie siê na taki zapis w swoim zeznaniu 
mieszkañców zosta³ przed zim¹ prowizorycznie zabezpieczony podatkowym, podajcie nr KRS 0000195764 i kod 010, a œrodki 
i jest nadal ¿ywy, s³u¿y za mieszkanie, nadal dzia³a w nim te trafi¹ na potrzeby dworu w Przybyszowie.  
pracownia rzeŸbiarska, nadal mo¿na w nim zobaczyæ w hollu 

Miros³aw Pateckikilka interesuj¹cych rzeŸb. Aby jednak dalej przetrwa³o to, co 
Przybyszównajcenniejsze, nie tylko ta czysto materialna wartoœæ budynku 

Stare domy maj¹ swoj¹ duszê. Ma ona wp³yw na ich mieszkañców, czêsto stymuluj¹cy ich dzia³ania, 
odciska siê na ich ¿yciu wewnêtrznym, w jakiœ sposób uszlachetnia, nobilituje. Siedziba mieszkalna, dom, 
dwór, który liczy ju¿ sobie ponad czterysta lat ma ju¿ nie tylko duszê, ale i charakter. Przebywanie w jego 
wnêtrzach w jakimœ sensie odmienia 
cz³owieka i ma wp³yw na jego 
zachowania.

Zawalona w sierpniu 2012 czêœæ zabytkowego dworu z XVII wieku 
w Przybyszowie czeka na wsparcie finansowe i odbudowê 

Stare domy 
maj¹ swoj¹ duszê

Praca "Zagospodarowanie turystyczne gminy Ko¿uchów" 
stanowi pok³osie naukowej sesji, zorganizowanej 25 maja 2012 r. 
przez Towarzystwo Przyjació³ Ziemi Ko¿uchowskiej i burmis-
trza Ko¿uchowa. Praca interesuj¹ca ze wzglêdu na poruszone 
w niej, po raz pierwszy, zagadnienia takie jak œrodowisko 
geograficzne gminy i jego zasoby, potencja³ turystyczny gminy 
(baza ¿ywieniowa, noclegowa, dostêpnoœæ komunikacyjna itp., 
szlaki turystyczne gminy, pochodzenie terytorialne mieszkañ-
ców Mirocina Górnego, Grecy w powiecie nowosolskim, drzewo 
genealogiczne rodziny Candekidis z Bielic, rola i znaczenie 
turystyki szkolnej w poznawaniu œrodowiska "Ma³ej Ojczyzny".

W publikacji zamieszczono mapy gminy Ko¿uchów (gmina 
na tle jednostek fizjograficznych i Wzgórz Dalkowskich, obni-
¿enie Nowosolskie, hipsometria gminy, wody powierzchniowe, 
schemat dekanatu i inne). Poza tym czytelnik dowie siê z niej 
o szczegó³ach odnosz¹cych siê do gminy Ko¿uchów, jak np. na 
jakich wysokoœciach nad poziomem morza po³o¿one s¹ wsie 
w gminie Ko¿uchów, ile maj¹ mieszkañców, jak¹ pierwsz¹ 
polsk¹ nazwê mia³y zaraz po 1945 roku, co to s¹ kamienne krzy¿e 
pokutne i gdzie wystêpuj¹, gdzie znajduje siê camping "Ma³y 
Raj" o renomie miêdzynarodowej, czy "¯abi Dwór". S¹ te¿ w niej 
wymienione pomniki przyrody oraz adresy instytucji i stowarzy-
szeñ w gminie Ko¿uchów.

Mieczys³aw Wojecki
Zielona Góra BJ

Sta³o siê ju¿ prawie tradycj¹, ¿e na ciekawe koncerty jadê 
z moj¹ siostr¹. Tym razem by³yœmy we wroc³awskiej Hali 
Stulecia, w styczniu 2013, na musicalu "Metro". Ten kultowy 
i wychwalany spektakl, dla mnie, po prostu by³ nudny. Grany 
od ponad 20 lat, mimo unowoczeœnienia, sta³ siê prze¿ytkiem 
a prezentowane piosenki - smêtne, ¿eby nie powiedzieæ 
smutne, poza kilkoma. Nie porywa³y ani swoj¹ melodyj-
noœci¹, ani ¿ywio³em, ze sceny nie emanowa³a ani m³odoœæ, 
ani radoœæ, ani energia.

Sam wystêp rozpocz¹³ siê z 15-minutowym opóŸnieniem, 
a¿ zniecierpliwiona publicznoœæ zaczê³a klaskaæ. Sceno-
grafiê stanowi³y metalowe schody i takie¿ s³upy, czyli 
dekoracja ¿adna. Jedyna rzecz, która zrobi³a na mnie 
wra¿enie, to efekty laserowe i wizualizacje - na dwóch 
bocznych telebimach przedstawiono materia³ archiwalny 
z wystêpów sprzed lat. Dobrze, ¿e siedzia³yœmy trochê 
z boku, to lasery nie bi³y nas po oczach. Gorzej mieli ci na 
wprost sceny. Ale tak g³oœny spektakl jak Metro" trzeba by³o 
obejrzeæ.

Zagospodarowanie turystyczne 
gminy Ko¿uchów

METRO we Wroc³awiu
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Nasza znajomoœæ przetrwa³a ponad 40 lat. Zaczê³a siê pod koniec lat 60. 
ubieg³ego wieku. Zakoñczy³a niespodziewan¹ i przedwczesn¹ œmierci¹ 
Witka w lutym 2013 roku. Pamiêæ o nim zachowam do koñca.

Poznaliœmy siê w nowosolskim liceum. Witek Kierul by³ ¿ywota. Sk³ad grupy 
nieznacznie m³odszy ode mnie i uczy³ siê w klasie o rok ni¿ej. zmienia³ siê na przes-
Pod koniec lat 60. w nowosolskim liceum by³a grupa uczniów trzeni 20 lat kilkakrot-
zainteresowana muzyk¹ bardziej ni¿ wiêkszoœæ ucz¹cej siê nie, ale muzyka coun-
wówczas m³odzie¿y. try pozosta³a.

To by³y czasy wielkiego boomu Beatelsów, Stonsów, ale Razem z Witkiem 
tak¿e innych kapel, takich jak Dee Parple, Led Zeppelin, Pink prze¿y³em wiele ra-
Floyd, Black Sabbath, King Crimson. dosnych chwil, by³y 

"¯elazna kurtyna" nie by³a w stanie zatrzymaæ muzyki.  jednak tak¿e momen-
Powstawa³y w kraju grupy graj¹ce rocka, funka, bluesa, jazz. ty smutne. Te drugie 
Polskiej fonografii lat 60. prawie wcale nie by³o, a mimo to podczas wspólnego 
powstawa³y w Polsce kapele, próbuj¹ce graæ zachodni¹ wyjazdu na festiwal 
muzykê: D¿amble, Polanie, Niebiesko-Czarni, Czerwono- country na Litwie. 
Czarni, Breakout. Zespó³ wyjecha³ z 

Wielkim wydarzeniem muzycznym tamtego okresu by³ Nowej Soli w komplecie, ale na Litwê dotar³ bez Darka Try-
festiwal Woodstock, prawdziwe apogeum, a jednoczeœnie busia, którego pod Wyszkowem potr¹ci³ samochód. Darek 
podsumowanie tego, co dzia³o siê w œwiadomoœci m³odych nieprzytomny zosta³ przewieziony do szpitala, gdzie cztery dni 
ludzi w latach 60. W dniach 15 do 17 sierpnia 1969 ponad pó³ póŸniej zmar³. Zdarzenie to opisa³em w reporta¿u w Gazecie 
miliona fanów zgromadzi³o w stanie Nowy Jork, by obejrzeæ Lubuskiej, gdzie wówczas pracowa³em.
wystêpy najwiêkszych gwiazd tamtych czasów. Has³o "Pokój, Country Five z Witkiem Kierulem, jako liderem grupy, 
mi³oœæ i Woodstock" sta³o siê symbolem ówczesnego przetrwa³o. I, jak zapowiadaj¹ muzycy dziœ graj¹cy w tej kapeli, 
pokolenia. bêdzie trwa³o nadal. Bo tak chcia³by Witek.

W takim klimacie muzycznym dorasta³ Witek Kierul. 
W tym samym czasie w Nowej Soli powstawa³y, niczym grzyby 
po deszczu, zespo³y muzyczne. Jedne tworzyli uczniowie 
ówczesnego Technikum Odlewniczego - Lipsony, Metrole, 
inne oparte w czêœci na uczniach LO - Tony i Jawa 20. Witek 
gra³ na gitarze basowej przez ponad 40 lat swej kariery 
muzycznej w kilku zespo³ach. Najd³u¿ej i najowocniej 
w Country Five, za³o¿onym w 1988 roku przez Marka 
Jachimowicza. I z tym zespo³em dotrwa³ do koñca swego 

Limeryk

Witek Kierul na gitarze super gra³,
Rocka, bluesa, country, bardzo kocha³.
Zmar³ chudy gitarzysta,
co nie lubi³ graæ twista.
Kiedy œpiewa³ zawsze weso³o siê œmia³.

W 1961 roku, w czasie przeprowadzania remontu szko³y w³adze powiatowe. Najbardziej wa¿kim argumentem by³o to, 
znaleziono szkice i plany ca³ego obiektu. By³y one pieczo³owicie ¿e rozbudowa nast¹pi w ramach czynów spo³ecznych. I tak 
zamurowane w jednej ze œcian budynku. Kto to uczyni³ i w jakim by³o. Poza gotówk¹ organizatorzy zgromadzili sporo 
cwlu, pozostanie zapewne na zawsze tajemnic¹. materia³ów i surowców budowlanych. W miêdzyczasie, 

Wnikliwe badania "skarbu" pozwoli³o na ustalenie ciekawego systemem gospodarczym dokonano przebudowy auli, 
szczegó³u. Okazuje siê, ¿e architektoniczna dysharmonia gmachu przekszta³caj¹c j¹ na trzy izby lekcyjne i magazyn.
nie by³a dziwactwem projektanta, lecz po prostu 
niedokoñczon¹ budowl¹. Z nieustalonych przyczyn 
poprzedni u¿ytkownik zrezygnowa³ z wybudowania 
lewego skrzyd³a.

Znalezione dokumenty pos³u¿y³y dyrektorowi 
szko³y i komitetowi rodzicielskiemu do zainicjo-
wania akcji na rzecz szko³y. Na ten cel przeznaczono 
nawet fundusze, za które zamierzano kupiæ autobus 
wycieczkowy... Zorganizowano szereg dochodo-
wych imprez oraz wykonano wiele prac porz¹d-
kowych. Czyniono to wszystko po to, by w jak 
najkrótoszym czasie uzyskaæ niezbêdne œrodki do 
rozpoczêcia robót budowlanych.

Z chwil¹ gdy na koncie znalaz³a siê ju¿ pokaŸna 
suma pieniêdzy, finansowo pomog³y te¿ ówczesne 

Dziwny przypadek z historii szko³y
(z historii Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej Soli)

Ma³o kto z nas wie, ¿e nasz "ogólniak" przed laty wygl¹da³ zupe³nie inaczej. Brakowa³o jednego skrzyd³a. 
O projekcie rozbudowy szko³y zadecydowa³ przypadek. 

Abl

STRONA 4

Pierwszy plakat grupy 
Country Five malowany 
rêcznie przez jednego 

z cz³onków zespo³u

Gmach Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowej Soli 

Chudy basista - Witek Kierul

Lech Tylutki, Zielona Góra
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Kszta³towanie zwi¹zków pomiêdzy kreowaniem turystycznej wyobraŸni 
a turystyczn¹ fotografi¹, znakomicie wzbogaca artystyczny potencja³ twórczy 
fotografa. (...) Dziêki organizacji plenerów przez nasz oœrodek uczestnicy mieli 
okazjê fotografowaæ w Chorwacji, Ukrainie, Grecji, Korsyce, Hiszpanii, 
S³owacji, Albanii, na Sycylii i Korfu. W ubieg³ym roku odwiedziliœmy Tunezjê 
zmieniaj¹c pole fotograficznych penetracji na kontynent afrykañski." Tak pisze 
w katalogu wystawy poplenerowej jej komisarz S³awomir Jod³owski.

Poplenerowa wystawa fotografii "Tunezja 2012" otwarta zosta³a 8 lutego br. 
w Galerii Art Foto w Czêstochowie. Zaprezentowano tam prace fotografików, 
uczestników zesz³orocznej wyprawy do Tunezji. Swoje prace wystawia³ tam 
równie¿ Prezes Towarzystwa Fotografii Eksperymentalnej Andrzej Kruszewski 
z Nowej Soli, który bra³ udzia³ ju¿ po raz kolejny w zagranicznych warsztatach 
fotograficznych. Jedn¹ z tych prac, dziêki uprzejmoœci autora, prezentowaliœmy 
ju¿ w Merkuriuszu nr 22 - wrzesieñ 2012.

W kompleksie pa³acowym w Krzy¿owej 
odby³a siê Druga Europejska Konferencja 
"Zaufanie, Odpowiedzialnoœæ, Przysz³oœæ. 
Spo³eczne i polityczne perspektywy dusz-
pasterstwa". Konferencja stanowi³a sposob-
noœæ poznania osobistych i spo³ecznych 
sytuacji w ró¿nych krajach Europy, szcze-
gólnie na bazie doœwiadczeñ uczestników 
z Polski, Wêgier, S³owacji, Rumunii, Nie-
miec i Holandii oraz innych krajów. 
Organizator to Society for Intercultural 
Pastoral Care and Counselling.

W tym presti¿owym zdarzeniu bra³ 
udzia³ Wojciech Jachimowicz z Towa-
rzystwa Humanistycznego.

"Plenerowe warsztaty fotograficzne organizowane od kilku-
dziesiêciu lat przez Regionalny Oœrodek Kultury w Czêstochowie 
sta³y siê istotnym wydarzeniem o bogatych tradycjach bêd¹cych 
niezniszczaln¹ i twórcz¹ zarazem wartoœci¹ w kulturalnym ¿yciu 
aktywnych odbiorców kultury.

Afryka na fotografii

Konferencja w Krzy¿owej

W jednym z domów w Szybie, podczas remontu, odnaleziony zosta³ 
telegram, pochodz¹cy z 1932 roku. Napisany zosta³ na po¿ó³k³ym druku 
oznaczonym numerem "14", o³ówkiem i po niemiecku. Przyniesiony przez 
w³asciciela domu, w którym zosta³ znaleziony, do naszej redakcji telegram 
wywo³a³ zak³opotanie ze wzglêdu na trudnoœci w odczytaniu jego treœci.

Napisany "Sütterlin" albo "gothic" by³ zupe³nie niemo¿liwy do poprawnego 
przet³umaczenia. Zeskanowny dokument zosta³ wiêc wys³any do 
zaprzyjaŸnionego mieszañca Monachium z proœb¹ o pomoc. Okaza³o siê, ¿e i tu 
s¹ trudnoœæi. Taki sposób pisania by³ u¿ywany w Niemczech do 1942 roku, 
póŸniej ju¿ pisano i uczono w szko³ach ³aciñskich znaków. Jednak okaza³o siê, 
¿e ¿ona naszego znajomego by³a na kursie starego pismiennictwa i to otworzy³o 
mo¿liwoœæ odczytania i przet³umaczenia oczywiœcie na angielski, gdy¿ w takim 
jêzyku jest prowadzona korespondencja z Monachium.  Teraz ju¿ pozosta³o 
tylko przetransponowaæ treœæ telegramu na jêzyk polski. Dowiedzieliœmy siê, ¿e 
telegram zosta³ nadany w Malborku i przes³any telegrafem do G³ogowa, a tam  
rêcznie zapisany na papierowym druku. Nastêpnie dostarczono go do Popêszyc 
w okolicy Nowego Miasteczka. Jak dotar³ do Szyby tego siê zapewne nie 
dowiemy, mo¿e przywieziono go z Popêszyc do Szyby dla potwiedzenia tej 
smutnej wiadomoœci dla innych krewnych Luizy. Telegram zawiadamia 
bowiem o œmierci Luizy i jej pogrzebie, który ma siê odbyæ w sobotê o godzinie 
czwartej.

Zadziwiaj¹cym jest te¿ fakt poszanowania odnalezionego dokumentu przez 
wspó³czenego mieszkañca Szyby, który zachowa³ ten okruch czasu i pozwoli³ 
go upubliczniæ za poœrednictwem redakcji.

Telegram z Szyby

Red.

Red.

Jol



Zimowe popo³udnie, 15 grudnia 2012 r, w Galerii "Ratusz" Gubiñskiego Domu Kultury zbieraj¹ siê goœcie. 
Wœród nich s¹ burmistrzowie: Guben - Fred Mahro i Gubina - Bart³omiej Bartczak, a tak¿e Robert Woszak - 

przewodnicz¹cy Komisji Kultury Rady Miasta oraz Wojciech Jachimowicz 
red. naczelny "Merkuriusza". Powód spotkania, to uroczysta gala wieñcz¹ca 
fina³ XV edycji Konkursu Literackiego, organizowanego przez Gubiñskie 
Towarzystwo Kultury. 

Imprezê prowadzi gu- co dzieñ, pisz¹ce z potrzeby serca. Ale jest te¿ kilka tekstów 
binianin, redaktor Radia wytrawnych literatów. Do nich nale¿y zdobywca I-go miejsca 
"Zachód" - Andrzej Wini- w kategorii poezja, Adam Boles³aw Wierzbicki z Lubska. Jest 
szewski. Patronuje Kon- autorem cenionym w œrodowisku literackim i chêtnie dru-
kursowi nie¿yj¹cy ju¿ kowanym. Jego wiersze nasycone s¹ codziennoœci¹, traktowan¹ 
Tadeusz Firlej, góral z po- nies³ychanie serdecznie. Czêsto wzbogaca je odrobin¹ ironii 
chodzenia, przez ponad 50 i ¿artu, którego sam jest obiektem.  Przyk³adem mo¿e byæ 

lat mieszkaniec Gubina. Cz³owiek-instytucja: poeta, regio- wiersz Zapomniana wioska, a szczególnie ostatnia strofa: Gdzie 
nalista, propagator ochrony przyrody, animator kultury, diabe³ mówi dobranoc / koñczy siê asfalt / i nie doje¿d¿a ¿aden 
opiekun uzdolnionej m³odzie¿y. Za³o¿yciel Gubiñskiego autobus / ptaki nie zawracaj¹ lecz / buduj¹ gniazda / a ludziom 
Towarzystwa Kultury, któremu obecnie prezesuje syn Florian. ¿yje siê niczym / u Pana Boga za piecem. Jakie proste, a przez to 
Przede wszystkim jednak cz³owiek pióra, który w wierszu pt. piêkne przes³anie?
Z³apaæ piêkno, napisa³ - Poeci to ³owcy motyli, a dalej - Poet¹ Podobnego poczucia humoru i dystansu do œwiata nie 
byæ to rozdawaæ s³owa / I czekaæ a¿ urosn¹ / brakuje w poezji Tadeusza Charmuszki z Suwa³k (wyró¿-
W wielki kwiat poezji.  Piêkna to zachêta do pisania. Podobnie nienie). Czytaj¹c ostatni w zestawie wiersz mo¿na œmiaæ siê 
jak stwierdzenie - Z wierszy zbudowany jest ten œwiat. g³oœno. Oto pointa: …S¹siad idzie do nieba, / ale najpierw 

Z efektów ostatniej edycji Konkursu jej patron by³by wielce idziemy do knajpy, / pijemy na krechê, a potem/ wystawiamy mu 
zadowolony. Wp³ynê³o na konkurs 220 prac. Jury, pod œwiadectwo / z odbytej praktyki na ziemi.    
przewodnictwem Janusza Koniusza i z udzia³em Anny Pe³ne humoru s¹ równie¿ wiersze Gabrieli Bartnickiej z Su-
Makowskiej-Cieleñ oraz Marii Wasik, zakwalifikowa³o 217 wa³k (wyró¿nienie). Przytoczê jeden: Przesta³ paliæ, a i konia-
prac. Wœród nich dominowa³y teksty doros³ych - 80 proza- czek tylko za przyzwoleniem. / Nawet nie spostrzeg³, ¿e 
torskich i 87 poetyckich. M³odzie¿ przys³a³a 50 prac, w wiêk- zrezygnowa³ / z ostatniej przyjemnoœci - ksi¹¿ki te¿ kosztuj¹.
szoœci zestawy wierszy - 31. Liczba i poziom prac wzbudzi³y Podobnie wysoko nale¿y oceniæ prozê doros³ych, chwal¹c 
podziw Jury. Na uznanie zas³uguje - styl, jêzyk, zaskakuj¹ce dodatkowo pomys³owoœæ budowania fabu³y. Tak jest w Opo-
metafory i piêkne sentencje.  A oprócz tego pomys³owoœæ i cie- wiadaniu semi sweet Anny Konstanty z pobliskiego Chlebowa, 
kawa konwencja ujêcia tematów, po³¹czona nierzadko z humo- uhonorowanej I-wsz¹ nagrod¹. Autorka perfekcyjnie wyko-
rem, czasem granicz¹cym z grotesk¹. rzystuje Internet do prowadzenia akcji, i to erotycznej. 

Prace nades³ano z ca³ej Polski, mo¿e wiêc cieszyæ szeroki Wspaniale napisane jest opowiadanie Sport, kolega Paj¹czek 
zasiêg Konkursu. Tak jak i obecnoœæ wœród autorów miesz- i ja Andrzeja Olasa z Warszawy (II nagroda). Opisuj¹c historiê 
kañców Gubina oraz s¹siednich miejscowoœci, równie¿ po z przesz³oœci Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej, autor znakomicie 
stronie niemieckiej. Z racji ograniczonej objêtoœci artyku³u, wykorzysta³ groteskowy humor do pokazania absurdów lat 50.  
wspomnê tutaj tylko o niektórych, zachêcaj¹c do przeczytania Odmienny od tych opowiadañ jest wstrz¹saj¹cy tekst o spra-
numeru 13 "Zeszytów Gubiñskich", w którym zamieszczono wach smutnych, o chorobie - Rozwa¿ania nie-kobiety El¿biety 
wszystkie nagrodzone i wyró¿nione teksty. D³ugopolskiej z Lublina (III nagroda).

Wiêkszoœæ prac nawi¹zuje do rodzinnych miejsc, snute s¹ Osobnej wzmianki wymagaj¹ reporta¿e, teksty-dokumenty. 
opowieœci z dawnych lat, nie brakuje te¿ zdarzeñ najnowszych, Wyró¿niono dwa: ¯o³nierze zapomniani W³adys³awa Mochac-
podpowiadanych przez wyobraŸniê. Tak jest równie¿ w przy- kiego z Lubska i Prze³om w Europie Rolanda Hellmanna, 
padku tekstów prozatorskich m³odych autorów. W dwóch z nich Niemca. Pierwszy opisuje historiê poleg³ych w pobli¿u Lubska 
akcja rozgrywa siê w Gubinie. S¹ to opowiadania - Zatracona ¿o³nierzy-saperów (paŸdziernik 1945); drugi relacjonuje pod-
dusza Natalii Mazurkiewicz z Katowic (I nagroda) oraz Bez ró¿ z darami do Zielonej Góry w czasie stanu wojennego 
tytu³u Zuzanny Pawelec z ¯ar (wyró¿nienie). Ostatni (grudzieñ 1981).
wymieniony tekst móg³by staæ siê legend¹ o gubiñskiej farze. Do przesz³oœci Gubina siêgaj¹ dwa wyró¿nione teksty. 
Z kolei w opowiadaniu ¯ywy kamieñ Adrianny Turskiej z San- Pierwszy, zatytu³owany Moje najwczeœniejsze wspomnienia 
tocka (III nagroda) widaæ Firlejowski szacunek do przesz³oœci Magdaleny Kiermaszek z Bytomia, opowiada o Wyspie 
zaklêtej w kamieniach. Teatralnej; drugi Album wspomnieñ, inspirowany albumem 

Spoœród nades³anych przez m³odych ludzi wierszy, uznanie fotograficznym Tadeusza Firleja, to historia ¿ycia mieszkanki 
Jury i I-sz¹ nagrodê zdoby³ Andrzej Jagie³³owicz z Warszawy. Gubina, Danuty Klimasary. Pracê tê wyró¿niono nagrod¹ 
Szczególnie zachwyci³ ostatni w zestawie wiersz Banita, Burmistrza Miasta Gubin za debiut literacki. 
którego bohaterem jest bezskrzyd³y anio³. Wiersz ten koñczy £¹cznie nagrodzono 13 prac i przyznano 12 wyró¿nieñ. 
trafna sentencja: nie chcia³ byæ cz³owiekiem / jeszcze nie wie / ¿e Konkurs zrealizowano przy wsparciu Wojewody Lubuskiego, 
skrzyd³a / to odpowiedzialnoœæ… Równie piêkn¹ pointê z projektu "Razem Bezpieczniej" obszar "Ochrona Dziedzictwa 
znajdziemy w jednym z wierszy Klaudii Ciep³uch z Wroc³awia Narodowego", uzyskanego za poœrednictwem Wojewody 
(II nagroda): b³agam o nie-umienie / nie chcê brudziæ sobie / Lubuskiego. Honorowy patronat nad konkursem objêli - Mar-
przedpokoju mojej m³odoœci / snami o niczym, bezpiecznej sza³ek Województwa Lubuskiego El¿bieta Polak i Minister 
przystani / która przed burz¹ siê chowa. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

W gronie doros³ych dominuj¹ osoby siêgaj¹ce po pióro nie 
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Konkurs Literacki im. Tadeusza Firleja 
o "Z³ote Pióro"

Maria Wasik
Zielona Góra

Foto. Czesùaw Uniewicz
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Na nowosolskim rynku wy-
dawniczym ukaza³a siê, staraniem 
jej autora Andrzeja Hanisza, 
ksi¹¿ka zatytu³owana "Julia". 
Autor zadedykowa³ tê pozycjê 
"Pamiêci Cioci Julii - Nauczy-
cielki".

Jest to interesuj¹ca relacja, 
zapis rozmów telefonicznych 
i spotkañ w trudnych codziennych 
sprawach, zrelacjonowanych przez 
autora, w formie pamiêtnika 
opatrzonego datami.

£adnie wydana edytorsko 
ksi¹¿ka mo¿e byæ polecona jako 
oryginalna lektura dla ciekawych 
takich zdarzeñ czytelników.

Red.

Liczba Towarzystw skupionych w tych orga-
nizacjach jest w³aœciwie, dok³adnie ujmuj¹c, 
szcz¹tkowa w stosunku do zarejestrowanych w na-
szym województwie. Skupionych jest zaledwie 
kilkadziesi¹t wobec kilku tysiêcy zarejestrowanych. 
Szczególnie ma³o jest tam skupionych Towarzystw 
kultury, czy w ogóle stowarzyszeñ zajmuj¹cych siê 
dzia³alnoœci¹ zwi¹zan¹ z twórczoœci¹.

Maj¹c to na uwadze zainicjowano powo³anie do 
¿ycia Lubuskiego Porozumienia Towarzystw Kultury. 
Inicjatywn¹ grup¹ sta³y siê trzy znane lubuskie 
towarzystwa: Towarzystwo Humanistyczne z Nowej 
Soli, Gubiñskie Towarzystwo Kultury i Towarzystwo 
Fotografii Eksperymentalnej z siedzib¹ w Nowej Soli. 

Uroczystoœæ podpisania porozumienia by³a czêœci¹ noworocznego Uroczyste podpisanie porozumienia nast¹pi³o 
spotkania Merkuriusza Regionalnego, na które przybyli dziennikarze, 29 stycznia 2013 r. w Galerii Fotografii Artystycznej 
literaci, korespondenci, czytelnicy, cz³onkowie redakcji i Rady Naukowej, w Nowej Soli, gdzie te¿ zosta³a ustanowiona siedziba 
z Zielonej Góry, Gubina, Wa³brzycha, Wroc³awia i Nowej Soli. Porozumienia. Podstaw¹ dzia³ania Porozumienia 

bêdzie opracowany i zatwierdzony regulamin.

Istniej¹ce w województwie lubuskim zwi¹z-
ki i zrzeszenia skupiaj¹ce stowarzyszenia 
nie reprezentuj¹ w³aœciwie interesów 
organizacji pozarz¹dowych.

Porozumienie Towarzystw

Sygnatariusze Porozumienia W. Jachimowicz, A. Kruszewski, F. T. Firlej.

Od wielu miesiêcy s³yszy siê o kryzysie, który dotkn¹³ szczególnie boleœnie Hiszpaniê. 
Po³owa m³odych ludzi jest bezrobotnych, ca³kowita stopa bezrobocia siêga jednej czwartej 
(w Polsce to poni¿ej 15%). Na pocz¹tku zesz³ego roku przez kraj ten przetacza³y siê fale 
protestów,demonstracji i strajków przeciwko ciêciom w sferze bud¿etowej. Sama mia³am 
okazjê trafiæ na masywn¹ demonstracjê na pocz¹tku kwietnia 2012 w Walencji. Tysi¹ce osób 
skandowa³o na ulicach antyrz¹dowe has³a. Demonstracja po³¹czona by³a ze strajkiem 
komunikacji miejskiej jak równie¿ personelu naziemnego lotniska. Wywo³a³o to parali¿ 
miasta i odwo³ane loty.

Po kwietniowej fali protesty ucich³y. Przynajmniej w mediach. Do Walencji wróci³am 
w grudniu, spêdzaj¹c tam pó³ miesi¹ca. Kiedy jednego z pierwszych wieczorów pobytu, 
ko³o 19:00 siedzia³am przy stoliku cukiernianym, zaskoczy³ mnie brak ruchu na g³ównej 
ulicy prowadz¹cej do rynku, na któr¹ wychodzi³y okna lokalu. Przejazd blokowali 
funkcjonariusze policji na motocyklach. Kilka minut póŸniej da³o siê s³yszeæ ha³as 
gwizdków i megafony. Po chwili pojawi³a siê demonstracja. Czo³owi maszeruj¹cy ubrani 
byli w odblaskowe kamizelki z emblematem antyciêciom.  

W sumie przesz³o oko³o 100-150 osób. Codziennie o 19 g³ówna ulica by³a zamykana i 
garstka tych samych demonstrantów przechodzi³a na plac g³ówny demonstruj¹c swoje 
niezadowolenie. W pewnym momencie do cukierni, w której siedzia³am, wszed³ jeden 
z demonstrantów w kamizelce. Kupi³ ciastka i poszed³ demonstrowaæ dalej.
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Alicja Jachimowicz
Wroc³aw
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Przez szybê dworku w Szybie, promyk s³oñca wpad³,
na nowej fisharmonii, z rozczuleniem siad³.
Tymczasem, motyl przycupn¹³ na szybie okna w Szybie,
promyk pomyœla³, ten motyl, na moj¹ fisharmoniê dybie!
Fisharmoniê restaurowan¹ pieczo³owicie,
bêdê pieœci³ swoim promykiem ju¿ o œwicie.
Motyl, sfrun¹³ z szyby w Szybie niepocieszony,
pomyœa³, polecê szukaæ gdzie indziej ¿ony.

 Szyby w Szybie
Wanda Ilnicka, aktywna i znana 
nowosolska malarka, 
organizatorka wieczorów 
poetyckich, przygodê z poezj¹ 
i malarstwem rozpoczê³a 
z chwil¹ wst¹pienia do 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Inspiracje czerpie z przyrody, 
ludzkich przywar, osobistych 
prze¿yæ. Pomaga chorym 
dzieciom. Wanda Ilnicka

wyznaczniki dla wagi serca, które zawsze winno 
byæ wykonane z kutego ¿elaza zak³adaj¹, ¿e masa 
powinna mieœciæ siê w granicach od 3-4% wagi 
ca³ego dzwonu. Jednak¿e starsza literatura kampa-
nologiczna nie jest zgodna co do tego faktu i wska-
zuje, ¿e wartoœci te s¹ zró¿nicowane. Na podstawie 
literatury francuskiej mo¿na wskazaæ, ¿e optymalna 
wartoœæ wagi serca dla dzwonu o wadze 1000 fun-
tów (ok. 490 kg) powinna wynosiæ 5%, dla dzwonu 
o wadze 2000 funtów waga serca powinna wynosiæ 
4,5%, a przy wadze zwiêkszaj¹cej siê o kolejne 
1000 funtów waga serca winna byæ zwiêkszana 
o kolejne 0,5%. Inne wyznaczniki wskazuj¹, ¿e na 
ka¿de 100 funtów wagi dzwonu powinno przypadaæ 
2,5 funta wagi serca, a zatem procentowo wartoœæ ta 
wynosi 2,5. Stosunek œrednicy bijaka odsercowego, 
który winien mieæ owalny kszta³t, w stosunku do 
gruboœci wieñca powinien wynosiæ 5:3. Jakkolwiek 
stopy stosowane do wykonywania dzwonów musz¹ 
mieœciæ siê w obowi¹zuj¹cych normach i uzyskuj¹ Najstarsze informacje na temat sposobu wykonania serca 

cechy nadaj¹ce im znaczn¹ trwa³oœæ, to jednak obserwacje dzwonu zosta³y zawarte w opisie Teofila w XII/XIII wieku (…) 
terenowe potwierdzaj¹ obecnoœæ licznych dzwonów, które Prócz tego do ucha znajduj¹cego siê w œrodku dzwonu 
charakteryzuj¹ siê doœæ niskimi cechami muzycznymi, przytwierdza siê grub¹ skórê z karku jelenia, na której zawiœnie 
wynikaj¹cymi nie tylko z jakoœci odlewu, ale tak¿e kszta³tu serce; winno byæ ono takiej d³ugoœci, aby poza dzwon 
serca. Ten jak¿e istotny element dzwonu, w rozumieniu jego wystawa³o na szerokoœæ piêdzi i na koñcu by³o grubsze na 
cech u¿ytkowych, przy z³ym wykonaniu wp³ywa nie tylko na d³ugoœæ jednej d³oni, powy¿ej zaœ cieñsze (…). Ogólne 

dŸwiêk, ale równie¿ mo¿e przyczyniaæ siê 
do wywo³ywania mechanicznych uszko-
dzeñ kryzy.

Rekwizycje wojenne dzwonów w cza-
sie II wojny œwiatowej spowodowa³y, ¿e 
wspó³czeœnie przy inwentaryzacjach 
terenowych spotyka siê w izbicach 
wie¿owych liczne serca.   

Serce dzwonu

Marceli Tureczek
Zielona Góra

W gminie Nowe Miasteczko rozpoczêto zakrojon¹ na W tej sytuacji warto pamiêtaæ o istniej¹cej drodze 
du¿¹ skalê podwy¿kê czynszów dzier¿awnych, co ma odwo³awczej od takich podwy¿ek wydawanych przez urzêdy 
ratowaæ fatalny stan funduszów gminnych. Op³acono i trzeba z tego korzystaæ przy zachowaniu wymaganych 
miejscowego rzeczoznawcê (kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych) terminów. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e sk³adanie odwo³ania do 
za wykonanie hurtem operatów, w których w¹tpliwie Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego jest bezp³atne 
podwy¿szono wartoœci nieruchomoœci i od tego naliczono i nale¿y je sk³adaæ zgodnie z pouczeniem zawartym w de-
wysokie op³aty. Jak siê okaza³o, po odwo³aniu siê od tych cyzjach przesy³anych przez urzêdy.
decyzji, sama gmina przyzna³a racjê w³aœcicielowi jednej Nale¿y te¿ pamiêtaæ, ¿e wyznaczone op³aty dzier¿awne 
z nieruchomoœci w Szybie, ¿e wysokoœæ podwy¿ki jest zbyt podlegaj¹ negocjacjom i mo¿na zawieraæ przed Samorz¹-
drastyczna i obni¿y³a  ju¿ wyliczone kwoty za dzier¿awê dowym Kolegium Odwo³awczym ugody, które s¹ 
wieczyst¹. obowi¹zuj¹cym obie strony aktem.

Gmina przegra³a

Serce wielkiego dzwonu z Krosna Odrzañskiego i sposób mocowania 
serca po naprawie urwanego uchwytu wykonanego w trakcie odlewu.

J.K.
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