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Agnieszka Chrobot czyta wiersze Stanisła-
wa Skrzeszewskiego podczas spotkania z 

gimnazjalistami w bibliotece szkolnej

Redaguje Ewa Elżbieta DeoniziakSILVA RERUM Poezja z mojej szuflady...

Silva rerum - (łac. - las rzeczy) - było tradycją popularną niegdyś wśród staropolskiej szlachty. 
„Sylwy”, jak je określano, miały dwojaki charakter. Z jednej strony były zbiorem zapisków lite-
rackich, refleksyjnych, tworzonych w formie prozy lub poezji. Z drugiej strony były swoistymi 
bibliami domowymi, gdzie zapisywano wydarzenia rodzinne, dowcipy, przepisy kulinarne. Były 
miejscem, gdzie można było znaleźć pukiel włosów, czy ususzony kwiat. Choć wśród zapisków 
można było znaleźć prawdziwe perełki poezji czy literatury, nie poziom twórców był najważniejszy. 
Ich wartością były myśli utrwalane na bieżąco przez mieszkańców domu i ich gości.
Siłą rzeczy, nie możemy umieszczać w naszej rubryce pukli włosów, czy tych wszystkich różności 
literackich. Tutaj - póki co - ograniczamy się do poezji, której największą wartością jest treść i 
przekazywana myśl a nie forma. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy chcą tą myślą podzielić 
się z czytelnikami Kalejdoskopu.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie utworów poetyckich na adres ka-
lejdoskop.poezja@gmail.com

Agnieszka Chrobot, mieszkanka 
Kluczborka, pracę w zawodzie nauczy-
ciela języka polskiego zaczynała w 1951 
roku w Komorznie, później pracowała w 
Kujakowicach i w Kluczborku. 

Aktywnie współpracowała ze środowi-
skiem, w którym przebywała. Będąc na-
uczycielką w Kujakowicach, interesowała 
się folklorem wsi. Z pasją zbierała mate-
riały, które posłużyły jej później do opra-
cowania monografii Kujakowic wydanej 
przez Instytut Śląski w Opolu w 1985 roku 
(„Szkice kluczborskie”, s. 206-231). Pisa-
ła liczne artykuły z dziedziny pedagogicz-
no-wychowawczej i kulturalnej do „Głosu 
nauczycielskiego”, „Oświaty dorosłych”, 
„Wychowania Obywatelskiego”, „Poloni-
styki”, „Kwartalnika Nauczyciela Opolskie-
go”. Pracując w liceum, prowadziła Kółko 
regionalne. Organizowała spotkania z cie-
kawymi ludźmi Gminy Kluczbork. Pasją 
swoją zarażała młodzież, podczas wycie-
czek rowerowych po Ziemi Kluczborskiej, 
odkrywała zabytki kultury ludowej. Wraz 
z uczniami zorganizowała w szkole Izbę 
Śląską. Opracowała też trasy wyciecz-
kowe po Opolszczyźnie („Kwartalnik Na-
uczyciela Opolskiego” nr 2, 1980r.). 

Po przejściu na emeryturę zaczę-
ła pisać wiersze, początkowo dla siebie, 
,,do szuflady”. Za namową znajomych, a 
przede wszystkim wnuczki, wydała swój 
pierwszy tomik „Jest taka cisza” (2003r.). 
Pisanie wierszy stało się życiową pasją 
poetki. Powstawały kolejne tomiki za-
tytułowane „W stronę światła” (2004r.), 
„Zatrzymaj się” (2005r.), „Rachunek z 
miłości” (2006r.), „Dotknij mnie sercem” 

(2008r.), „Cudowna chwila” (2010r.), „Po-
słuchaj milczenia” (2013r.) oraz „Na fali 
czasu” (2016r.). Ponadto w październiku 
2007 roku ukazał się tomik wierszy 
poświęcony siostrze Faustynie z Klaszto-
ru sióstr Elżbietanek w Kujakowicach pt. 
„Służę Bogu i ludziom”, z okazji 50-lecia 
siostry Faustyny w służbie Kujakowic. 

Inspiracje do pisania autorka nie-
ustannie czerpie „z życia, tak zwyczajnie 
z chwili tej, która się dzieje tu i teraz” – 
powiedziała podczas spotkania z uczniami 
w bibliotece Publicznego Gimnazjum nr 3 
im. Jana Pawła II w Kluczborku. O sobie 
samej napisała Maluję świat w tomiku 
„Na fali czasu”. Poetka chętnie podejmuje 
temat Kluczborka i Ojczyzny. W jej wier-
szach nie brakuje też miejsca na słowa 
skierowane do najważniejszej osoby w 
życiu każdego człowieka, do tej jedynej, 
ukochanej mamy oraz brata Piotra. Nie-
zwykle ważnym motywem w twórczości 
Agnieszki Chrobot jest miłość, która po-
jawia się niemal we wszystkich utworach. 
Pisanie poezji jest dla poetki „lekiem na 
życiowe przeciwności, ucieczką w lepszy 
świat, spełnieniem siebie”. 

Poezja Agnieszki Chrobot była wielo-
krotnie nagradzana, wyróżniana i publi-
kowana m.in. w ogólnopolskiej pokonkur-
sowej poezji religijnej im. Tischnera pt. 
„Wybór wierszy, t. XIV, XVI i XVII”. 

Agnieszka Chrobot jest uznaną poet-
ką, gości na wielu spotkaniach w bibliote-
kach, szkołach, domach kultury na Opol-
szczyźnie i w innych miastach Polski. W 
spotkaniach autorskich często towarzy-
szą jej, z muzyką i śpiewem, Małgorza-
ta Pasznicka i Mariusz Buczek. W wyniku 
tej współpracy została nagrana płyta pt. 
„Szukam swego miejsca”, która ukazała 
się w 2010 roku. 

Oprac. Zofia Kucharska, 
nauczyciel bibliotekarz Publicznego 

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w 
Kluczborku

Agnieszka Chrobot

Ojczyzna

Ojczyznę moją w sercu zawsze noszę. 
Ot, tak zwyczajnie, po prostu.
Bez deklaracji i bez pustosłowia.
I bez żadnego patosu.

Ojczyznę moją w sercu zawsze noszę 
jak najświętsze relikwie.
Bo to dom rodzinny.
I łany pszeniczne.
 I bochen chleba na stole.

Ojczyznę moją w sercu zawsze noszę.
Choć nie wymawiam imienia.
Ale ją czuję w najdrobniejszym drgnie-
niu.
Całuję jej ziemie jak kruszynę chleba.

Ojczyznę moją w sercu zawsze noszę 
jak największe kochanie.
Nie skalam jej nigdy.
O szacunek proszę.
 O więcej miłości dla Niej.
 Ojczyznę w sercu noszę…

Przepraszam Cię, Ojczyzno
Przepraszam Cię, Ojczyzno,
za wszystkie winy nasze.
Za umęczenie Twoje.
Za rany zadawnione.

Przepraszam Cię, Ojczyzno,
za synów, co polegli.
Co tyle krwi przelali,
bo tożsamości Twej strzegli.

I za tych Cię przepraszam, 
co Cię wciąż opuszczają,
bo miejsca nie znajdują.
A jednak do Ciebie wracają.

Do Twoich ołtarzy świętych,
do krzyży rozsianych wśród łanów.
Do Matki Częstochowskiej,
co zawsze czuwa nad nami.

Przechodniu tymczasowy
zatrzymaj się na chwilę.
Uklęknij na tej ziemi.
Ucałuj jak relikwie.

I zamyśl się w milczeniu,
nim powiesz „Ojczyzna” słowo.
By, jak uczył Jan Paweł,
pojąć je znów na nowo.

By słowo nie było puste
napełnij je miłością.
I służbą bez rozgłosu
dla tej, co zwie się Polską.

Jak zapalić świeczkę
Jak zapalić świeczkę
na zielonym drzewku,
żeby jej promyki 
Dzieciątko ogrzały?

Jak rozniecić miłość
na choinkach świata,
żeby jej promienie
serca rozpalały?

Jak rozświetlić twarze
szarością odziane.
I utulić ciepłem
milczącą samotność?

Jakim ogrzać żarem?
Jakiego dać chleba,
żeby w oczach ludzkich
Dostrzec trochę nieba?

Jak utkać z miłości
najpiękniejszy łańcuch,
co by blaskiem olśnił
każde z naszych marzeń?

Jak rozpalić boskość
na wszystkich rozdrożach,
żeby nie zabłądzić 
w nawałnicy zdarzeń?

Jak rozpalić?...
Jak rozświetlić?...

Maluję świat
Maluję świat takim,
jakim chciałabym,
żeby był.

By się rozświetlił 
błękitem niezapominajek,
co oczkami nadziei mrugają radośnie.

Więc idę przed siebie.
Nie oglądam się.
Nie wiem, co będzie
za następnym zakrętem.

Po omacku nie sięgnę nieba.
Więc gonię w kółko myśli,
które rozpryskują się na wszystkie stro-
ny.

Tęsknie za wyjątkowością.
Za tym, czego dotknąć nie mogę.
Poszukuję najpiękniejszej muszli
na mojej wewnętrznej plaży.

By rozjaśniać nią wszystkie zakamarki.
Nie tylko wiosną.
Także w środku zimy.
Chciałabym zaróżowić cały świat 
najcudowniejszymi barwami miłości.
I pomalować wszystkie chwile.
Co tak rzewnie sercem śpiewają.
Chciałabym...

Moje miasto
Na całym świecie jest wiele miejsc pięknych.
Kuszących kolorami.
Lecz miasto moje – Kluczbork – 
uśmiecha się do mnie kwiatami.

Wśród pól i lasów szumiących
ty pozostaniesz jedyny.
Kocham cię za to, że jesteś.
że tulisz moje marzenia.

Miasto jedyne wśród wielu.
Gdzie słońce ponad mrokiem,
gdzie zboże szumi najśpiewniej.
Urzeka swoim urokiem.

Chylę swą głowę przed tobą,
wyśniony mój stary grodzie.
Wrosłeś ty we mnie głęboko.
Jak krzyż przy starej drodze.

I choćbym była daleko.
W najodleglejszych miejscach.
Wciąż wracać będę do ciebie, 

kolebko mego dzieciństwa.

Nie wstydź się mówić kocham
Nie wstydź się mówić kocham.
Serca i tak nie okłamiesz.
Lepiej przytul tę miłość.
Nie czas na rozmyślanie.

Co ma być i tak będzie.
Od siebie nie uciekniesz.
Więc bierz szczęście ci dane.
I swoim światłem dziel się.

Po drodze pogłaszcz czyjś uśmiech.
Otwórz szeroko ramiona.
Obejmij nimi cud życia.
Poczuj bliskości znamiona.

Marzeniom pozwól szybować.
A miłości – rozskrzydlać.
Wznieś się wysoko, ponad,
by sercu wielkości przydać.

Bo ludzie tak szybko odchodzą.
Nie zawsze kochać spieszymy.
Oby nie było za późno.
Czy z naszą miłością zdążymy?

Czy zdążymy…

Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka

Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka,
włóżmy serce w miejsce serca.
I po cichu złagodniejmy.
Bądźmy razem, blisko siebie.

Powitajmy Maluśkiego, 
co się w każdym z nas narodził.
Pochylmy się nad Nim, nisko.
I wyrzućmy wszystkie żale.

Nim zabłyśnie pierwsza gwiazdka, 
niechaj każdy głowę schyli.
By do siebie dojść głęboko.
W tej niepowtarzalnej chwili.

I zapełńmy stoły świata 
chlebem życia i miłości.
Żeby nigdy nie zabrakło 
najzwyklejszej życzliwości.

Podzielmy się z samotnymi 
sercem i opłatkiem chleba.
Żeby w swoich smutnych oczach 
mogli dostrzec trochę nieba.

Nim zabłyśnie…

Podzielmy się…
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Coroczne obchody Święta Szkoły - Dzień Patrona, Jana Pawła II. Ślubowanie pierwszoklasistów.

Motoryzacja

Mikrus

A dzwony wciąż biły i biły
A dzwony wciąż biły i biły…
Jakby przebić miały rytm ziemi
w to pulsujące żarem południe.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

Lecz nikt nie przystanął.
Nikt się nie zadziwił.
Tylko jakiś obcy
znieruchomiał cały.

I stanął na środku.
Może na krawędzi…

Całe teraz uleciało z niego,
jakby wykrzyczeć chciało
odległe wspomnienie.
Wyszarpać jakąś 
utajoną cząstkę życia.

I w tym głębokim zamyśleniu
ujrzał twarz matki,
jak znak krzyża czyniła
na jego dziecięcym czole.

Omiótł zamglonym wzrokiem
stary kościółek drewniany
i na nowo usłyszał 
wieczorny pacierz
w rodzinnym domu.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą…

Matka
Zapamiętałam Cię, Mamo.
Zapamiętałam na zawsze.
Twój głos ciepły zapamiętałam.
I oczy do mnie uśmiechnięte.

Zapamiętałam, jak pochylałaś się
nad moimi łzami.
Jak śpiewałaś do snu kołysankę.
I jak tuliłaś moje dziecięce lęki.

Zapamiętałam Twoją cichość błogą,
co wypełnia mnie całą.
I jak byłaś przy każdym,
Kto potrzebował.

Zapamiętałam Twoją dobroć,
którą umiałaś rozdawać.
Jak przygarniałaś tych,
którym zabrakło.

Lecz zapamiętałam Cię również,
jak modliłaś się rzewnie
do Matki Boskiej Bolesnej,
gdy zostałaś sama ze swoja samotnością.

Dziś, w Twoje święto, Mamo,
ofiaruję Ci garść niezapominajek.
Uplotę z nich wianek światła.

I Niebem otulę.

Pieśń o Kluczborku
Ubiorę cię, moje miasto,
w najpiękniejsze szaty.
W jakich jeszcze nikt nie chodził.
W królewskie ornaty.

I nasycę kwiatem róży,
zapachem miłości.
Abyś mogło godnie witać
swoich zacnych gości.

Wybuduję ci fontannę
do samego nieba.
By, kto do niej rzucił grosik,
nie zapragnął chleba.

W samym środku ci postawię
przeolbrzymie serce.
Aby każdy twój mieszkaniec
znalazł w nim swe miejsce.

Takie miejsce, co nie boli.
Tylko zawsze wzruszy.
Uśmiechem rozświetla mroki.
I nie niszczy duszy.

Zaśpiewam ci mój Kluczborku,
najcudniejszą z pieśni.
O twych sławnych bohaterach, 
co ci chwałę nieśli.

O Dzierżonie i o Janie,
co cię rozsławili.
Przysporzyli ci splendoru.
Twoje imię czcili.

Nasze miasto ukochane.
Tak szybko rozkwitasz.
Kto tylko do ciebie wraca,
w swych progach go witasz.

Chlebem i solą przyjmujesz,
jak każe dawny obyczaj.
Szeroko otwierasz bramy,
bo to nasz polski zwyczaj.

Stary grodzie nad Stobrawą,
całyś w kwiatów krasie.
Niech się echo o twych czynach

daleko w świat niesie.

Kluczbork – miasto nad Sto-
brawą, liczy 26 tys. miesz-
kańców, w odległości 45 km  
do Opola – stolicy wojewódz-
twa. Gdyby zabawić się w sko-
jarzenia z nazwą „Kluczbork”,  
na czołowych miejscach znalazłoby się 
zapewne kilka odpowiedzi. Po pierwsze 
Fabryka Maszyn i Urządzeń FAMAK – 

znany w Polsce i za granicą producent 
wielogabarytowych maszyn i urządzeń. 
Po drugie – węzeł kolejowy na skrzy-
żowaniu tras: Szczecin – Górny Śląsk i 
Opole – Łódź. Po trzecie – miejsce je-
dynego w Polsce muzeum poświęcone-
go pszczelarstwu. Po czwarte – miej-
scowość wymieniona w kultowym filmie 
„Rejs” Marka Piwowarskiego. Po piąte 
– miejsce corocznych koncertów orga-
nowych przyciągających światowe sławy 
muzyki organowej i śpiewu. 

Z miastem związane są takie postacie 
jak: Jan z Kluczborka – teolog i filozof 
– pozostawił słynną mowę wygłoszoną 
w Krakowie ku czci Króla Władysława 
Jagiełły po zwycięstwie pod Grunwal-
dem; Adam Gdacjusz – zwany również 
„śląskim Rejem”; ks. dr Jan Dzierżon 
– urodzony w pobliskich Łowkowicach, 
badacz życia pszczół; Gustav Freytag 
– urodzony w Kluczborku niemiecki pi-
sarz i publicysta; Bogusław Jarkłow-
ski – artysta malarz, twórca portretów 
pastorów i cyklu obrazów olejnych daw-
nego Kluczborka; Agnieszka Chrobot 
- uznana poetka Ziemi Kluczborskiej.

Źródło: Kluczbork 1253-2003. Urząd Miejski 
w Kluczborku

W tym niedużym mieście, w Klucz-
borku od 1999 roku funkcjonuje Pub-
liczne Gimnazjum nr 3, utworzone w 
wyniku Reformy Oświaty na bazie wyga-
sającej Publicznej Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich. W 
2005 roku gimnazjum nadano imię Jana 
Pawła II, a cztery lata później szkoła 
otrzymała sztandar. 

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II to szkoła z tradycjami. W trosce  
o wszechstronny rozwój ucznia misją 
szkoły jest wychowanie absolwenta, 
który będzie odpowiedzialny i przygo-
towany do życia w zjednoczonej Eu-
ropie i świecie. Ważnym elementem 
edukacji jest kształtowanie u uczniów 
postawy szczególnego umiłowania  
i wartości słowa Ojczyzna – Polska. 
Wspólnie z uczniami organizujemy uro-
czystości poświęcone pamięci bohate-
rom, którzy walczyli o wolność i Polskość 
na terenie kraju i poza jego granicami. 

Oprac. Zofia Kucharska, 
nauczyciel bibliotekarz 

Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła 
II w Kluczborku

Późną jesienią 1956 r. zapadła 
decyzja o uruchomieniu produk-
cji mikrosamochodów, Realizacje 
tego zadania podzielono miedzy 
WSK Mielec i WSK Rzeszów. 
WSK Rzeszów opracowała doku-
mentacje silnika w ciągu 2 mie-
sięcy, niewiele więcej potrzebo-
wała WSK Mielec na stworzenie 
dokumentacji podwozia i nadwo-
zia. Przy projektowaniu Mikrusa 
udział brało 30 konstruktorów 
oddelegowanych z obydwu za-
kładów. Pierwsze prototypy za-
prezentowano władzom 22 lip-
ca 1957 r. Do września 1957 r. 
wykonano próbną serie 17 Mi-
krusów przeznaczoną do testów 
eksploatacyjnych. W pierwszym 
półroczu następnego roku wy-
produkowano serię informacyjną 
100 Mikrusów. Pojazdy te zasta-
ły sprzedane indywidualnym na-
bywcom, których zobowiązano 
do składania okresowych spra-
wozdań z jazd. Nie zależnie od 
przekazywanych przez prywat-
nych użytkowników informacji , 
przeprowadzano własne próby 
i testy w Instytucie Transportu 
Samochodowego w Warszawie. 
Pozwoliło to na usuniecie wielu 
mankamentów, a wprowadzone 
zmiany i modyfikacje w istotny 
sposób poprawiły walory użyt-
kowe i niezawodność pojazdu. 
Wnętrze nadwozia mimo ma-
łych wymiarów zewnętrznych 

(długość 3010 mm ,szerokość i 
wysokość 1300) mieściło dwie 
osoby dorosłe i dwoje dzieci. O 
ile z tylu było ciasno (odległość 
od fotela do dachu 770 mm. a 
głębokość siedzenia 300 mm ) 
o tyle z przodu było miejsca jak 
w pełnowymiarowym samocho-
dzie. Niewygodne było jedynie 
wsiadanie i wysiadanie z uwagi 
na małą szerokość drzwi, których 
zawiasy znajdowały się w słupku 
środkowym. Wyposażenie wnę-
trza ograniczone było do mini-
mum. Zestaw wskaźników obej-
mował tylko prędkościomierz i 
drogomierz. Pozostałe wskaźniki 
znajdowały się w polu widzenia 
kierowcy. Ogrzewanie odbywało 
się poprzez dopuszczenie do ka-
biny powietrza chłodzącego sil-
nik. Przewietrzanie odbywało się 
przez uchylenie tylnych okien. 
Bagażnik o objętości 200 litrów 
znajdował się z przodu przed no-
gami kierowcy i pasażera. Dostęp 
do bagażnika możliwy był jedy-
nie z wnętrza pojazdu! Wszyst-
kie włączniki znajdowały się w 
polu widzenia kierowcy. Dźwig-
nię kierunkowskazów i zmiany 
świateł można było obsługiwać 
bez odejmowania dłoni z jedno-
ramiennej kierownicy. Ogrzewa-
nie wnętrza kabiny polegało na 
wykorzystaniu powietrza cho-
dzącego silnik, natomiast prze-
wietrzanie umożliwia odsuwa-
ne szyby w drzwiach bocznych.  
W interesujący sposób rozwią-
zano podwozie. Wszystkie koła 
zawieszone byty niezależnie 
na wahaczach poprzecznych ze 
sprężynami śrubowymi i amor-

tyzatorami teleskopo-
wymi. W układzie kie-
rowniczym zastosowano 
przekładnię zębatkową. 
Z uwagi na niewielki na-
cisk na koła przednie, 
siła potrzebna do skrę-
cenia kół była niewiel-
ka. Między skrajnymi 
położeniami trzeba było 
wykonać 2,25 obrotu 
kierownicą. Średnica 
zawracania wynosiła 9,2 
m. Hydrauliczne, bębno-
we hamulce działały na 
wszystkie koła pojazdu.  
Źródło napędu stano-
wił 2-suwowy, 2-cy-
lindrowy, chłodzony 
powietrzem silnik umieszczony 
poprzecznie z tyłu. Jego pojem-
ność wynosiła zaledwie 296 cm 
, moc zaś 10,7 kW (14,5 KM) 
przy 5100 obr./min. Z silnika 
napęd przenoszony byt przez 
trój tarczowe mokre sprzęgło do 
4-biegowej, niezsynchronizowa-
nej skrzyni biegów biegów ( o 
następujących przełożeniach: I 
bieg - 3,98 , II bieg - 2,21 III 
bieg - 1,32 , IV - 0,93, wstecz-
ny - 3,34 ) i dalej na koła tylne. 
Przełożenie między silnikiem a 
skrzynią biegów wynosiło 2,4.  
Mikrus, mimo skrajnie uprosz-
czonej konstrukcji, byt pojazdem 
łatwym w prowadzeniu. Mały sil-
nik nie zapewniał wprawdzie za-
pierających dech osiągów (czas 
przyspieszania od 0 do 70 km/h 
około 32 s, prędkość maksymal-
na 85-90 km/h), ale w tamtych 
czasach były to wartości do za-
akceptowania. Stosunkowo ni-

skie było natomiast zużycie pali-
wa określane na 4,4-6 dm3 /100 
km. Zbiornik paliwa o objętości 
27 dm3 zapewniał więc spore 
zasięgi. Również zachowanie sa-
mochodu w czasie pokonywania 
zakrętów było poprawne, kwe-
stionowano natomiast zbyt małe 
koła z 10-calowymi oponami, 
niezbyt nadające się do eksplo-
atacji po większości ówczesnych 
dróg i ulic. Skuteczność hamul-
ców oceniana była jako zado-
walająca. Zdecydowaną wadą 
pojazdu była znaczna głośność 
zewnętrzna i wewnętrzna. Mi-
krus miał instalację elektryczną 
o napiciu 12 V. Jako ciekawost-
kę można wymienić zastosowa-
nie prądnico-rozrusznika znaj-
dującego się bezpośrednio na 
czopie wału korbowego. Prąd-
nica wytwarzała moc 130 W.  
Produkcja Mikrusa nie trwa-
ła długo, bo zaledwie 3 lata. W 
ciągu tego okresu wytworzono 

nieco ponad 1700 sztuk. Oficjal-
nie mówiło się, że o zaprzestaniu 
produkcji zadecydowały wysokie 
koszty wytwarzania: Mikrus był 
jednak pojazdem poszukiwanym 
i miał szansę stworzenia podwa-
lin pod masową, indywidualną 
motoryzację. Kto wie, jak konse-
kwentnie powiększany i moder-
nizowany wyglądałby za kilka lat.  
 
W 1957 roku wraz z pierwszą 
partią Mikrusów powstały tak-
że 2 prototypy Mikrusa w wer-
sji kabriolet, ale seryjnej pro-
dukcji nigdy nie rozpoczeto. 
W 1960 roku, gdy produkcja zo-
stała wstrzymana, opracowano 
prototyp małego samochodu do-
stawczego na bazie Mikrusa. W 
ciągu jednego tygodnia w Miel-
cu wykonano Mikrusa w wersji 
pick-up. Ministerstwo Przemysłu 
Ciężkiego nie wyraziło zgody na 
jego produkcję.

Za: Open Media


