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Rzutem na taśmę wydajemy czwarty numer „Dziennikarza Olsz-
tyńskiego“, tym razem w większości poświęcony Jerzemu Ada-
mowi Sokołowskiemu. Dlaczego akurat Jemu? Bo niespodzie-
wanie nas opuścił 17 listopada 2020 roku, a niewiele wcześniej 
wrócił do naszego oddziału SDRP, chociaż praktycznie nie zdążył 
spotkać się z nami na cyklicznych zebraniach „U Artystów“. Do-

ceniamy jednak to, że z własnej kieszeni sfi nansował wydanie pierwszego 
tegorocznego numeru „DO“, w którym zamieściliśmy Jego wspomnienia 
o zmarłej na początku stycznia żonie Grażynie. Niestety, nie było Mu dane 
pobyć w naszym gronie, jak również cieszyć się dwoma świeżo wydrukowa-
nymi tomikami.

Bo Jurek był w pierwszym rzędzie poetą, o czym traktują wspomnienia za-
mieszczone na kolejnych stronach naszego kwartalnika. Postać Sokołowskie-
go przypominają Jego koledzy i przyjaciele: Adam Bartnikowski, Władysław 
Katarzyński, Feliks Walichnowski i Stefan Żagiel, ale cytujemy również wywiad 
z Jurkiem sprzed lat, a także Jego słowa o drugim poecie – przyjacielu z lite-
rackiego poletka – Stefanie Połomie. Przyjaźń tych prawie równolatków (Jurek 
był o rok starszy) datuje się od lat sześćdziesiątych XX wieku, przechodziła 
różne okresy, ale z różną intensywnością wracała do nich falami. Dziś już tylko 
jeden może wspominać, chociaż w ograniczonym zakresie... 

A ten jeden – poeta Stefan Połom też był związany z olsztyńskimi media-
mi. Pracował w Rozgłośni Polskiego Radia, potem pisywał felietony w „Ga-
zecie Olsztyńskiej“ i zawsze czuł więź z dziennikarskim środowiskiem. Można 
poczytać o tym w najnowszym „reportażu biografi cznym“ Marka Książka, 
czyli szefa naszego oddziału, który żywot Stefana i Janusza opisał w książce 
pod znamiennym tytułem „Artyści czystej wody. Opowieść o braciach Po-
łom“. I w niej znalazły się cytowane w „DO“ fragmenty, czego niechaj czytel-
nicy nie wezmą przewodniczącemu za złe, bo chodziło także o wypełnienie 
numeru. 

Odpadł bowiem planowany temat związany z Krzysztofem Daukszewi-
czem, laureatem pierwszej edycji Nagrody im. Henryka Panasa. Werdykt 
Kapituły ogłosiliśmy 11 września tego roku, w 35 rocznicę śmierci Patrona, 
a statuetka miała być wręczona w sali kopernikowskiej olsztyńskiego zamku 
4 stycznia, w rocznicę urodzin Panasa. Niestety, jak dobrze wiemy, wszystkie 
te plany wzięły w łeb, bo pokrzyżowała je pandemia. Trzeba czekać przynaj-
mniej do wiosny. 

Dlatego w tym numerze, oprócz głównego tematu, prezentujemy tego-
roczny, literacki dorobek naszych członków, a trzeba przyznać, że pod tym 
względem był to rok niezwykle bogaty. A skoro o pisarzach i poetach mowa, 
naszym koleżankom i kolegom z olsztyńskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich, z okazji jubileuszu 100-lecia ZLP w kraju i 65-lecia na Warmii i Ma-
zurach składamy gratulacje i życzymy utrzymania dobrej formy na następne 
stulecie! A że naszych ludzi pióra wena nie opuszcza, świadczy również infor-
macja Andrzeja Cieślaka o bogatym roku jubileuszowym na Warmii i Mazu-
rach. W tym miejscu dodajmy, że do olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich należy inny członek SDRP – poeta Marek Barański.

Poza tym w numerze zamieszczamy bieżące informacje, m.in. o przedłu-
żeniu kadencji władz oddziałowych i krajowych Stowarzyszenia do kwietnia 
2021 roku. Oby tylko wiosną epidemia koronawirusa zelżała, a może na-
wet się skończyła (po szczepieniach). Na razie świętujmy Boże Narodzenie 
z przyległościami. Z tej okazji redakcja „Dziennikarza Olsztyńskiego“ wszyst-
kim Czytelnikom życzy dużo pomyślności, weny twórczej, a nade wszystko 
szlachetnego zdrowia!

W nowym roku szczególnej wytrwałości życzymy dziennikarzom i pra-
cownikom Grupy Polska Press, którą zamierza wykupić państwowa spółka 
Orlen. Bo tak oto rządzące nami Prawo i Sprawiedliwość, pod hasłem repolo-
nizacji mediów, przejmuje lokalną prasę. Zdaje się, że nie dotknie to „Gazety 
Olsztyńskiej“, wydawanej przez Grupę WM, w której dotychczasowy, bawar-
ski właściciel odsprzedał swoje udziały polskiemu wspólnikowi. 
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SŁOWEM WSTĘPU

PRZYBYSZ Z OBCEJ PLANETY
Zmarł Jerzy Sokołowski, poeta i dziennikarz. Miał 83 
lata. Wspominali Go przyjaciele, koledzy i znajomi, 
w tym na łamach „Gazety Olsztyńskiej” literat 
i dziennikarz Władysław Katarzyński.

ROZUMIESZ, WIESZ, DROGI ADAMIE
Zanim Jurek został moim przyjacielem, był długie 
lata przyjacielem mojego ojca Witolda, również 
dziennikarza – wspomina Adam Bartnikowski, 
wieloletni dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”.

KRÓTKIE SPOTKANIA Z JURKIEM
Skromny, zawsze elegancki i uprzejmy, fascynował 
swoją osobowością. Lubiłem z nim pogadać, traktował 
mnie jak starego znajomego – Jerzego Sokołowskiego 
wspomina Stefan Żagiel.

FELO O MŁODSZYM PRZYJACIELU

SOKOŁOWSKI O POŁOMIE
Jurek i Stefan przyjaźnili się wiele lat, chociaż ta 
przyjaźń przechodziła różne okresy. Oto ich relacje 
zaczerpnięte z książki „Artyści czystej wody. Opowieść 
o braciach Połomach“.

ROMANS LITERATA Z ROZGŁOŚNIĄ
Stefan Połom był nie tylko poetą i prozaikiem, 
ale również felietonistą prasowym i redaktorem – 
w rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie przez pięć lat 
pracował na stanowisku starszego redaktora audycji 
literackich.

SZOK NIE JEST ŻYCZLIWY POEZJI
Rozmawiamy z poetą Jerzym Adamem Sokołowskim 
o tym, czy wszystko jest poezją.

HONORY DLA FOTOGRAFA
– W naszym mieście fotografi a niemal od zawsze 
kojarzy się z rodziną Iwulskich – mówił przed sesją 
Tomasz Sielicki, burmistrz Braniewa. – Pierwszy zakład 
fotografi czny w powojennym Braniewie założył 
w 1946 r. właśnie Wojciech Iwulski.

DZIENNIKARZE JAKO PISARZE
Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie 
olsztyńskiego oddziału SDRP. W ostatnim czasie 
ukazało się sześć nowych książek autorów z naszego 
grona. Czym mogą się pochwalić?

PREZES Z NAGRODĄ PREZYDENTA
Marek Książek, przewodniczący warmińsko-
mazurskiego oddziału SDRP został wyróżniony 
Nagrodą Prezydenta Olsztyna „za całokształt 
działalności dziennikarskiej i popularyzatorskiej 
w dziedzinie kultury“ za 2019 rok.

BOGATY JUBILEUSZ ZLP
W tym roku Związek Literatów Polskich obchodził 
dwa jubileusze: jeden okrągły w skali kraju i drugi, 
ważny dla kultury Warmii i Mazur.

PRZECIW ZAWŁASZCZENIU MEDIÓW

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO

KONKURS IMIENIA PIENIĘŻNEGO

W NUMERZE: SŁOWEM WSTĘPU

Dziennikarz Olsztyński

ZDJĘCIE NA OKŁADCE: ARCHIWUM. TYTUŁ NA OKŁADCE ZOSTAŁ ZACZERPNIĘTY Z POWIEŚCI JERZEGO ADAMA SOKOŁOWSKIEGO „POCZĄTEK DŁUGIEGO SNU”, KTÓRA UKAZAŁA SIĘ W 1984 ROKU.
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Jurka poznałem pod koniec lat 70., 
kiedy przy Związku Literatów Pol-
skich utworzono Koło Młodych, do 
którego i mnie zakwalifikowano. 

Spotykaliśmy się w pokoju „literackim” 
na drugim piętrze Domu Środowisk 
Twórczych, poddając ocenie starszych 
kolegów swoje utwory. Jurek miał trochę 
kpiarski stosunek do naszej twórczości 
i nie szczędził uwag w tym stylu. Pewne-
go dnia zaprezentowałem wiersze lirycz-
ne i kilka satyr. „Władek! – powiedział  
tym razem poważnie. –  I nad tym, i nad 
tym musisz jeszcze popracować. A może 
tak byś połączył satyrę z liryką, taka sa-
tyra liryczna?” Spróbowałem i temu kie-
runkowi jestem wierny do dzisiaj. 

W połowie lat 50. urodzony w Cho-
rzelach na Mazowszu Jerzy Sokołow-
ski podjął studia na filologii polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego. W paź-
dzierniku 1956 roku na Placu Defilad 
stał blisko trybuny, z której przemawiał 
Gomułka. W rok później oberwał na 
tym samym placu milicyjną pałką, kiedy 
protestował wraz z kolegami przeciwko 
zamknięciu pisma „Po Prostu”. W tymże 
roku zadebiutował wierszem „Najcich-
sze” w dodatku literackim pisma „Kie-
runki” pt. „Młodzi piszą”. Jak wspominał, 
honorarium stanowiło jedną czwartą 
jego stypendium. Pierwsze spotkanie 
autorskie odbył w duecie z kolegą ze 
studiów i poetą Zbigniewem Jerzyną. 
Na początku lat 60. krytyka literacka 
zdefiniowała twórczość Sokołowskie-
go i grupy innych młodych poetów do 
kategorii formacji twórczej Orientacja 
Poetycka „Hybrydy”, odwołującej się 
w swej twórczości artystycznej do kultu-
rowych archetypów, osadzonych mocno 
w tradycji.

Z Olsztynem związał  się Jurek So-
kołowski 1 maja 1962 roku, biorąc urlop 
dziekański i tłumacząc sobie, że rzeczy-
wistość go przerosła, więc musi wyemi-
grować na prowincję. Tam zatrudnił go 
u siebie Henryk Panas, redaktor naczel-
ny pisma „Warmia i Mazury”. „Tym sa-
mym ten znakomity prozaik i człowiek 

z ogromnym doświadczeniem życio-
wym obdarzył mnie niebagatelnym kre-
dytem zaufania, któremu postanowiłem 
sprostać, chociaż zdawałem sobie spra-
wę, że nie będzie to łatwe” – wspomi-
nał Jerzy Sokołowski w wydanej w 2005 
roku książce z okazji  50-lecia olsztyń-
skiego oddziału Związku Literatów Pol-
skich pod redakcją Józefa Jacka Rojka 
„Pióro i pamięć”. „Jeśli chodzi o Olsztyn, 

zastałem tu w miarę zorganizowane śro-
dowisko literackie, oni tu żyli, dorastali, 
dojrzewali jako pisarze, tworząc grupy 
literackie „Malwa” czy „Łyna”, przejmo-
wali się sprawami i nieodległą historią 
tej ziemi i o tym pisali wiersze. Ja, uro-
dzony dwa lata przed wojną w miastecz-
ku mazowieckim, leżącym  na granicy 
Polski i Niemiec, widziałem te sprawy 
nieco inaczej, z innego okna, z innej per-
spektywy i oceniałem na podstawie wła-
snego doświadczenia, które nie zawsze 
było arkadyjskie. Byłem więc dla nich 
przybyszem z obcej planety”.

W 1962 roku Sokołowski zadebiu-
tował tomikiem wierszy „Wesele kugla-
rza”.  Recenzenci przyjęli debiut różnie. 
Erwin Kruk przyznał potem, że napisany 
był z rozmachem i spontanicznością po-
etycką.  Za „Wesele kuglarza” otrzymał 
nagrodę „Peleryny”. W 1962 roku Soko-
łowski ożenił się z dziennikarką Grażyna 
Lipską, którą, jak opowiadał, wywróżyła 
mu wtedy Cyganka. Grażynie, miłości 
swojego życia poświęcił potem i po jej 
śmierci (zmarła w styczniu tego roku) 
wiele wierszy. Z czasem Sokołowski stał 
się członkiem zespołu redakcyjnego 
„Warmii i Mazur”, pełniąc funkcję kie-
rownika działu literackiego, umożliwia-
jąc wiele debiutów. W tym czasie po-
wrócił na studia i uzyskał tytuł magistra. 

W 1970 roku jego poemat „Zaduszki 
mazurskie” został zaliczony w rankingu 
Klubu Studenckiego „Hybrydy” do dwu-
dziestu  najważniejszych wierszy roku. 
W tymże 1970 roku za nieopublikowany 
tomik „Trąbki Eustachiusza” otrzymał II 
nagrodę w prestiżowym konkursie im. 
Józefa Czechowicza. „Dał mi zza grobu 
znak, że znalazłem metodę, jak godzić 
poezję meliczną z metonimiczną, wspie-
rając się metaforą jako podstawowym 
środkiem poetyckiego wyrazu. Pozosta-
ję temu wierny” - napisał w „Piórze i pa-
mięci”. Natchnienie znajdował w spo-
tkaniach, w dyskusjach, jakie prowadził 
z kolegami w Domu Środowisk Twór-
czych w kamienicy przy ulicy Mickiewi-
cza 2. Jednak krąg towarzyski miał dość 
hermetyczny, jako dziennikarz zdawał 
sobie sprawę, że nie można się otwierać 
na ludzi, których bliżej nie znał. Najwięk-
szą wartość miała dla niego rodzina. – 
Był wspaniałym mężem i ojcem! - pod-
kreśla Maria Tumiel, jego córka. – Choć 
był wrażliwy, nie przenosił stresów zwią-
zanych z robotą zawodową do domu. 

Po pracy w „Warmii i Mazurach” So-
kołowski został zastępcą dyrektora wy-
dawnictwa „Pojezierze”. W późniejszych 
latach był dziennikarzem „Gazety Olsz-
tyńskiej” oraz „Dziennika Pojezierza”. 
– Sprawny dziennikarz, prawdziwy za-

Byłem tu przybyszem
z obcej planety
Zmarł Jerzy Sokołowski, poeta i dziennikarz. Miał 83 lata. Wspominali Go przyjaciele, koledzy i znajomi, w tym na łamach 
„Gazety Olsztyńskiej” literat i dziennikarz Władysław Katarzyński.

Jerzy adam sokołowski
ur. 24 grudnia 1937 roku 
w chorzelach, powiat 
przasnyski. poeta, prozaik, 
dziennikarz. absolwent 
polonistyki uniwersytetu 
warszawskiego. debiut 
literacki w 1957 roku. 
autor 11 tomików wierszy. 
członek związku literatów 
polskich. laureat m.in. 
nagród  w konkursie im. 
józefa czechowicza, peleryny 
– konkurs poetycki o laur 
czerwonej róży.

wodowiec! – wspomina go Adam Bart-
nikowski, który pracował z Jerzym So-
kołowskim w Gazecie Olsztyńskiej. –Był 
w „Dzienniku Pojezierza” moim kolegą 
redakcyjnym – dodaje Stefan Żagiel. –
Bardzo mądry, ciepły człowiek! 

Recenzje z ukazujących się tomików 
Jerzego Sokołowskiego zamieszczał na 
bieżąco  Andrzej Staniszewski, recenzent 
i publicysta. - Na przykład w „Nowych 
Książkach” czy „Literaturze” - opowiada. 
- Po jakimś czasie Jurek zaistniał w krajo-
wej czołówce literackiej i stale doskonalił 

swoją poezję. W 1978 roku opubliko-
wał w wydawnictwie „Pojezierze” wybór 
i opracowanie dotychczasowego dorob-
ku. Niestety, potem z jakichś powodów 
jako literat, Jurek zamilkł.

– Miał okres depresji, trochę choro-
wał, ale pisał nadal, chociaż niczego nie 
publikował – tłumaczy pani Maria. – Po 
śmierci Grażyny załamał się, zamknął 
w sobie. Na nas spoczywa obowiązek 
wydania jego starych i nowych wierszy.

Dodam coś od siebie. W ostatnich 
miesiącach swojego życia Jurek uaktyw-

nił się na Facebooku, korespondował 
między innymi ze mną. Zapewne czuł się 
bardzo samotny, bo wrócił do wznowie-
nia starych kontaktów.

Zmarł 17 listopada w wieku 83 lat. 
Msza święta żałobna odbędzie się w so-
botę 21 listopada o godz. 9 w  Domu Po-
grzebowym „Orkus” w Szczytnie. Następ-
nie pogrzeb na cmentarzu komunalnym.

Władysław Katarzyński  

„Gazeta Olsztyńska” z 20.11.2020 r. 
Przedruk za zgodą autora

Jurek Sokołowski, przybysz z obcej planety
fot. archiwum
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Rozumiesz, wiesz,
drogi Adamie
Zanim Jurek został moim przyjacielem, był długie lata przyjacielem mojego ojca Witolda, również dziennikarza – wspomina 
Adam Bartnikowski, wieloletni dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej”.

Przyjacielem w takim dawnym, tra-
dycyjnym znaczeniu: z częstym 
bywaniem jeden u drugiego, 
wspólnymi wyjazdami na wczasy, 

spotkaniami w gronie innych przyjaciół 
w sławnym olsztyńskim Domu Środowisk 
Twórczych, najpierw przy ul. Dąbrowsz-
czaków, potem przy ul. Mickiewicza.

To wtedy poznałem Jurka, który dla 
mnie był wówczas oczywiście panem 
Jurkiem.  Starszy ode mnie o piętnaście 
lat należał raczej do pokolenia ojca, już 
to z racji przedwojennego urodzenia, już 
to swobodnego obracania się w kręgach 
literacko-dziennikarskich Olsztyna, które 
dopiero za dobrych kilka lat miały przy-
jąć także i mnie. Spotykałem go najpierw 
w nowym mieszkaniu mojego ojca przy 
ul. Waryńskiego (obecnie Marii Zientary-
-Malewskiej), gdzie zamieszkał z nową 
żoną po rozwodzie z moją mamą. 

Jurek wielokrotnie wspominał te spo-
tkania z moim ojcem. Szczególnie zapa-
miętałem to, kiedy z Grażyną – ukochaną 
żoną – odwiedzili ojca tuż po narodzinach 
mojego najmłodszego brata Andrze-
ja. Sokołowscy mieszkali niedaleko, byli 
wtedy młodymi, ale przecież doświad-
czonymi rodzicami, których los obdarzył 
dwiema wspaniałymi córkami. Byli z nich 
bardzo dumni; dzięki Grażynie, z którą 
pracowałem w redakcji „Gazety Olsztyń-
skiej”, śledziłem w pewnym sensie karierę 
artystyczną ich córki Wioletty, która świę-
ciła triumfy na scenach baletowych nie 
tylko w Polsce. Grażyna z miłością i satys-
fakcją opowiadała nam, kolegom z pracy, 
o kolejnych etapach tej kariery.

Wróćmy do tej przyjacielskiej wizyty 
z końca maja (a może początku czerwca) 
1972 roku, kiedy mały Andrzejek darł się 
wniebogłosy i ustanawiał rekordy w zu-
żywaniu deficytowych pieluch, a Danka 
(żona ojca) i sam ojciec biegali od łazien-
ki do pokoju, nie bardzo wiedząc, w co 
ręce włożyć. Jednym słowem, Dante by 
się nie powstydził tych scen szalonych. 
Na to wszystko wchodzą Grażyna i Jurek. 
On uśmiecha się ciepło, próbując dodać 
otuchy przyjacielowi w potrzebie, Gra-

żyna zaś podwinęła rękawy wizytowej 
bluzeczki i zabrała się za przewijanie ma-
lucha. Andrzej aż się przymknął ze zdzi-
wienia, Danka z ojcem patrzyli jak urze-
czeni. Pora była wczesnowieczorowa, 
zatem czas kąpieli niemowlaka. Już się 
pewnie domyślacie: tę kąpiel – być może 
pierwszą w życiu małego Andrzejka – 
przeprowadzili fachowo Grażyna z Jur-
kiem. To znaczy kąpała Grażyna, Jurek 
trzymał ręczniki, podawał mydło, gąbki 
i wykonywał inne prace pomocnicze. Oj-
ciec z żoną stali i się uczyli. Historia mil-

czy, czy te instruktażowe kąpiele i przewi-
jania miały charakter permanentny. Tak 
czy owak, Grażyna i Jurek pozostali na 
długo kochanymi ciocią i wujkiem mo-
jego najmłodszego brata [późniejszego 
reżysera teatralnego i dyrektora Teatru 
Lalek w Olsztynie – przyp. red.].

Kiedy dwa lata później trafiłem do 
redakcji „Gazety Olsztyńskiej”, gdzie roz-
poczynałem swoją – pożal się Boże – ka-
rierę dziennikarską, spotkałem Grażynę 
Sokołowską, którą mętnie kojarzyłem 

właśnie z tych wizyt u ojca. Była moją 
starszą koleżanką w dziale terenowym, 
skupiającym młodych reporterów, tro-
piących dziury w chodnikach i luki w za-
opatrzeniu. To u niej, a także u Ryśka 
Tyrolskiego, Antka Chorążewicza, Lud-
miły Kamińskiej, Haliny Judzińskiej, Ryś-
ka Reicha, Ani Gasperowicz, Karola Kru-
sia pobierałem lekcje praktycznej nauki 
dziennikarstwa. Po kilku latach zostałem 
szefem działu, a więc i Grażyny – ale to 
już zupełnie inna historia.

Moja przyjaźń z Jurkiem była już 
innego rodzaju, swoistym signum tem-
poris: spotykaliśmy się  w pracy, czasem 
były jakieś wyjazdy integracyjne czy 
szkoleniowe. Kończył się wiek XX, zamy-
kający II tysiąclecie.

Jurek w tym czasie powoli przekształ-
cał się z przyjaciela ojca w mojego kolegę. 
Spotykaliśmy się tu i tam, najpierw głów-
nie w klubie DŚT. Wkrótce doszło do ze-
tknięcia na gruncie służbowym. A był to 
czas trudnych przemian, szczególnie bo-
lesnych dla starej gwardii dziennikarskiej, 
postawionej niemal z dnia na dzień przed 
zupełnie nowymi wyzwaniami. Kapitalizm, 
koniec przewodniej roli partii, koniec ga-
zety jako dziennika PZPR, silna presja na 
pozbywanie się „komuchów” z szeregów 
nowej prasy. Z drugiej strony bez tych 
„komuchów” trudno było wyobrazić so-
bie funkcjonowanie prasy. Oni mieli do-
świadczenie, umiejętności i wiedzę, nie-
zbędne w codziennym wydawaniu prasy. 
Stare wilki, takie jak mój ojciec, Jurek Le-
wandowski, Andrzej Bałtroczyk, Romek 
Wachowiec czy Jurek Sokołowski właśnie 
okazali się niezwykle przydatni. 

Jurek pozostał w tej nowej prasie naj-
dłużej. Był z nich wszystkich najmłodszy, 
a więc wówczas w pełni sił życiowych 
i twórczych. Kierowałem wtedy dużym 
działem o bezpretensjonalnej nazwie 
REGION, skupiającym tygodniki lokalne, 
o które wówczas wzbogaciła się „Gaze-
ta Olsztyńska”. Naszą rolą było przygo-
towywanie tych tygodników do druku, 
a więc gromadzenie tekstów od dzienni-
karzy z całego województwa, sprawdza-

nie ich pod kątem rzeczowym i stylistycz-
nym (a było co sprawdzać) i ostateczne 
wysyłanie gotowych stron do drukarni. 
Jurek był jednym z moich zastępców, 
nazywanych roboczo sekretarzami. Był 
najsolidniejszy i najbardziej kompetent-
ny z nich. Miał za sobą dobrą szkołę 
dwutygodnika „Warmia i Mazury” pod 
kierunkiem niezapomnianego Henryka 
Panasa, a także „Dziennika Pojezierza”, 
powołanego do życia i kierowanego jakiś 
czas przez charyzmatycznego, niezwykle 
kreatywnego Andrzeja Bałtroczyka. Było 
mi trochę głupio, że ja – wtedy czterdzie-
stolatek – jestem szefem takiego dzien-
nikarskiego repa jak Jurek. On jednak 
wybił mi te skrupuły z głowy. 

– Rozumiesz, wiesz, Adamie (to było 
jego ulubione powiedzonko, to „rozu-
miesz, wiesz”), obaj wykonujemy swoją 
robotę – powiadał. – Ja się cieszę, że mo-
głem kiedyś pracować z twoim ojcem, 
a teraz z tobą. Lubię cię i szanuję, tak jak 
lubię i szanuję twojego ojca.

Niezwykle byłem dumny z tego „lu-
bię cię i szanuję”. Widzę go do dzisiaj, jak 
przychodzi punktualnie na 9:00, wchodzi 
do naszego „przedziału” w redakcji tym 
swoim krótkim, mocnym krokiem, odwi-
ja szalik (nosił szalik chyba nawet latem) 
i siada do komputera, by za chwilę roz-
począć codzienną porcję telefonicznych 
przypomnień.

– Halo, Morąg, co z wami? Pliki przy-
syłajcie, dzisiaj mamy deadline. Ostróda! 
Sprężajcie się, zaraz zamykamy tygo-
dnik. Nowe Miasto, co się u  was dzieje? 
Tygodnik sam się nie zrobi.

W tak zwanym międzyczasie zdążył 
zawsze przekazać kilka celnych uwag 
i porad, które ludzie z tygodników do 
dziś wspominają.

Potem pracowite czytanie dziesiątek, 
setek krótszych i dłuższych materiałów, 
tworzących ostatecznie „Gazetę Morą-
ską” czy „Gazetę Ostródzką”. Wysyłka do 
drukarni i... wszystko zaczynało się od 
nowa.

Gazeta wciąż się przekształcała, 
zmieniała struktury organizacyjne, doj-
rzewały jej zielone do niedawna komór-
ki. Tygodniki stawały się coraz bardziej 
samodzielne. Wkrótce uznano, że sekre-
tarze działu REGION nie muszą już dłużej 
matkować poszczególnym redakcjom 
terenowym. Jurek odszedł jako pierwszy. 
Uznał, że jeżeli zrobi to od razu, pomoże 
w utrzymaniu stanowisk pozostałych se-
kretarzy. Poskutkowało na parę miesię-
cy, wkrótce jednak cały dział przeszedł 
reorganizację, co już nie należy do rze-
czy, bo my tu Jurka wspominamy, nie 
historię „Gazety Olsztyńskiej” z początku 
XXI wieku.

Później spotykałem się z Jurkiem 
od czasu do czasu, a to na ulicy, a to 

w supermarkecie, później wyjechałem 
do Krakowa i straciłem nawet te wątłe 
kontakty. I nagle jak grom z jasnego nie-
ba w połowie lutego 2020 roku przyszła 
wiadomość o śmierci Grażyny. Zadzwo-
niłem do niego z kondolencjami parę dni 
po jej śmierci. Nie wiedziałem, czy będzie 
w stanie rozmawiać. Mógł, chciał, ogrom-
nie się ucieszył. Wspominał te nasze 
dawne lata wspólnej pracy i kumplowa-
nia się. Był załamany, ale mimo to wciąż 
głodny nowych doświadczeń, zwłaszcza 
literackich. Prosiłem, żeby przyjechał do 
mnie do Krakowa, żebyśmy mogli razem 
pooddychać tutejszą atmosferą sztuki 
i poezji, no i powspominać dawne dzie-
je. Obiecał, że pomyśli, ale wyczuwałem, 
że ma inne sprawy na głowie. Rzeczywi-
ście, akurat zajmował się przeprowadzką 
do Szczytna i porządkowaniem swoich 
spraw w Olsztynie. Potem przyszła pan-
demia i wszystko zamarło. O przyjeździe 
nie było mowy.

Zaczął pisać wiersze wspomnieniowe 
o Grażynie. To były (są, bo chociaż Jurek 
odszedł, jego wiersze zostały) prawdzi-
we treny, piękne, oryginalne, pełne bólu 
i miłosnych uniesień, ba, nawet misty-
cyzmu, o który nigdy bym Jurka nie po-
dejrzewał. Miałem nadzieję jeszcze na 
spotkanie, na rozmowy przez telefon. 
Niestety, już nie pogadamy.

Adam Bartnikowski

Jerzy (siedzi w środku) na spotkaniu literatów olsztyńskich z kolegami z Czechosłowacji, Łężany, rok 1965
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Krótkie spotkania
z Jurkiem
Skromny, zawsze elegancki i uprzejmy, fascynował swoją osobowością. Lubiłem z nim pogadać, traktował mnie jak starego 
znajomego – Jerzego Sokołowskiego wspomina Stefan Żagiel. 

Jurka Sokołowskiego po raz pierw-
szy spotkałem w czasie organizo-
wanej w Ciechanowie i Opinogórze  
odsłony Warszawskiej Jesieni Poezji 

– w roku 1985. Liderowałem wtedy cie-
chanowskiemu kręgowi ludzi, próbują-
cych tworzyć poezję; moja pozycja brała 
się z faktu wydania pierwszego tomiku 
wierszy w warszawskich „Iskrach”. Udział 
w Warszawskiej Jesieni miał nas „otwo-
rzyć” na poetyckie środowiska w stolicy 
i innych regionach. Atutem była Opino-
góra z jej Muzeum Romantyzmu, gdzie 
spotkaliśmy się po oficjalnych spotka-
niach. Przyjechało blisko 30 poetów z ca-
łej Polski, w tym dwaj olsztynianie: Stefan 
Połom i Jerzy Adam Sokołowski. 

Prezentacja wierszy, rozmowy przy 
szampanie, mocno zbliżały. Tamto spo-
tkanie, mimo iż pierwsze, miało szcze-
gólny akcent. Ogłosiliśmy nasz pomysł, 
z którym zwróciliśmy się do naszych 
gości: Napiszmy wszyscy wiersze o Opi-
nogórze, o Krasińskich. My je zbierze-
my i wydamy książkę, taki poetycki 
przewodnik po Opinogórze. Wpływy 
ze sprzedaży nakładu przekażemy To-
warzystwu Miłośników Opinogóry na 
pierwszy na świecie pomnik Zygmunta 
Krasińskiego. 

Inicjatywę odsłonięcia pomnika pod-
jęli opinogórscy regionaliści, na czele 
z Januszem Królikiem, ówczesnym dy-
rektorem Muzeum Romantyzmu. Nie-
stety, nie mieli pieniędzy. Postanowili-
śmy im pomóc. 

Pomysł wydania opinogórskiej po-
ezji chwycił. Niedługo po spotkaniu 
utwory zaczęły do mnie spływać i mo-
głem książeczkę zredagować. Została 
wydana w atrakcyjnej formie miniaturki, 
w ogromnym jak na poezję nakładzie 
– 20 tys. egzemplarzy. Sprzedawała się 
jak świeże bułeczki – w szybkim czasie 
na konto budowy pomnika została prze-
kazana kwota 2,2 mln zł, która znacznie 
przyczyniła się do powstania pomnika 
Krasińskiego. Miniaturowa antologia no-
siła tytuł „Opinogóra w wierszach” i była 
elementem promocji pomnikowych pla-

nów, a jednocześnie wkładem poetów 
polskich w realizację przedsięwzięcia. 
Nie wiem, czy istnieje drugi taki przypa-
dek w działalności twórczych środowisk 
literackich w Polsce.    

  W 1986 roku zorganizowaliśmy ko-
lejną ciechanowsko-opinogórską odsło-
nę Warszawskiej Jesieni Poezji, na której 
mogliśmy rozdać egzemplarze autorskie 
wszystkim poetom, którzy wnieśli wier-
szowany wkład. Był na nim Jurek Soko-
łowski; czy również Stefan Połom – nie 
pamiętam.

Spotkanie miało również spektaku-
larną odsłonę. Prezes Związku Literatów 
Polskich Wojciech Żukowski i sekretarz 
ZG ZLP dokonali symbolicznego wkopa-
nia kamienia węgielnego pod przyszły 
pomnik. Wybiegnę nieco w przyszłość: 
pomnik został odsłonięty latem roku 
1989. Nikt z ZLP, nikt z ciechanowskich 
kręgów poetyckich nie został zaproszo-
ny. Nie została wspomniana inicjatywa 
wydawnicza poetów, która dostarczyła 
sporo grosza na przedsięwzięcie. Nie 

wspomniano o błękitnej miniaturce 
„Opinogórze w wierszach”. Cóż, to takie 
nasze… Niemniej wszyscy poeci, współ-
autorzy książeczki, w tym Jurek Soko-
łowski mają prawo mieć przekonanie, 
że dołożyli własną cegiełkę we wspólne 
dzieło fundacji monumentu trzeciego 
wieszcza w Opinogórze. Zwiedzający 
Opinogórę olsztynianie, gdy zdarzy im 
się fotografować na tle pomnika, powin-
ni o tym wiedzieć.

To drugie spotkanie w czasie Jesieni 
Poezji pozwoliło mi na bliższe spotka-
nie i poznanie Jurka. Byłem cięgle poetą 
poszukującym, fascynowała mnie zna-
jomość z kimś znaczącym z poetyckich 
kręgów, a Jurek – jak się okazało – był 
wicedyrektorem Wydawnictwa Pojezie-
rze. W dodatku czuł się związany z Ma-
zowszem i ziemią ciechanowską, jako że 
pochodził z Chorzel. Był u mnie w domu, 
poznał moją rodzinę. Pamiętam, jak mi 
żartobliwie kadził, że muszę być porząd-
nym facetem, bo… mam na imię Stefan, 
jak jego ojciec. Pozostawił mi swój to-
mik „Koziorożec na koniu”. Zaprosiliśmy 
go jeszcze raz na spotkanie autorskie 
do Ciechanowa, moi koledzy chcieli go 
bliżej poznać, nawiązać kontakt z Wy-
dawnictwem Pojezierze, żeby wydać de-
biutanckie tomiki w profesjonalnym 
wydawnictwie. Snuliśmy plany współ-
pracy. Pamiętam, zasiedzieliśmy się przy 
kolacji. Gdy zawieźliśmy go na dworzec 
PKP, ostatni pociąg do Olsztyna właśnie 
odjeżdżał. Proponowałem Jerzemu, żeby 
zanocował u mnie, mam wszak duże 
mieszkanie, ale on zdecydował się gonić 
pociąg taksówką. Miał fantazję.

Po latach dowiedziałem się, że nie 
dogonił wtedy pociągu, zdecydował 
się dojechać taksówką do rodzinnych 
Chorzel.

Z planów współpracy nic nie wyszło. 
W 1987 roku zmogła mnie choroba 
wieńcowa: na pobyty w szpitalu, zwol-
nienia lekarskie i rehabilitację zeszły 
mi dwa lata. Gdy wróciłem do zdrowia, 
Polska była już inna. Rozwalano dawne 
instytucje, moja redakcja „Tygodnika 

Robotniczego” w Warszawie była już 
zlikwidowana, a ja zostałem bezrobot-
nym. Szukałem pracy. Zwracałem się do 
redakcji „Sztandaru Młodych”, odmowa, 
skierowano mnie do „Przyjaciółki”, ale 
skończyło się na niczym. W listopadzie 
1989 roku do Ciechanowa przyjechał 
Andrzej Bałtroczyk, redaktor naczelny 
„Dziennika Pojezierza”, z którym wcze-
śniej luźno współpracowałem i który 
tworzył w mieście nad Łydynią zamiej-
scowy oddział redakcji i chciał mieć do-
świadczonych dziennikarzy. Przyjął mnie 
do pracy.

W redakcji spotykaliśmy się na co-
miesięcznych nasiadówkach, dzięki temu 
mogłem bliżej poznać kolegów. Była tam 
niezła dziennikarska paka. Pamiętam, 
wiosną 1990 roku na emeryturę odszedł 
zastępca Bałtroczyka, Zdzisław Mirek, 
nastąpiły przetasowania w kierownic-
twie. Nowym zastępcą naczelnego został 
sekretarz redakcji Józef Naróć, sekre-
tarzem – Aleksander Krempeć. W tym 
czasie w redakcji pojawili się Sokołowscy. 
Grażyna była reporterką, Jurek został za-
stępcą sekretarza redakcji. Blisko z nim  
współpracowaliśmy, będąc wraz z Bog-
danem Holcem terenowymi korespon-
dentami z ciechanowskiego oddziału. 
Pracowicie adiustował teksty, przesyłane 
przez nas codziennie dalekopisem. Brał 
na siebie doprowadzanie ich do porząd-
ku, przecież dalekopisowe teksty nie mia-
ły wielkich liter, a także liter polskich, jak 
ł, ó, ż, ą itp. W dalekopisowych tekstach 
nie dało się ponadto uniknąć literówek. 
A on to wszystko ze spokojem, cierpliwie 
poprawiał, nigdy nikomu nie czynił żad-
nych uwag. Skromny, zawsze elegancki 
i uprzejmy, fascynował swoją osobowo-
ścią. Lubiłem z nim pogadać, traktował 

mnie jak starego znajomego. Był otwarty, 
w przeciwieństwie do większości dzien-
nikarzy z DP. Ale już w tamtym okresie 
nie poruszaliśmy tematów poetyckich. 
Poezją zajmował się w redakcji Tadeusz 
Matulewicz, on redagował sporadycznie 
okienko z wierszem.

Moja praca w DP i współpraca z Jur-
kiem nie trwała długo. Latem 1990 roku 
likwidator olsztyńskiej prasy zlikwidował 

dziennik i wywalił wszystkich dzienni-
karzy. Potem na krótko nas wszystkich 
przywrócił, ale bodaj po miesiącu zno-
wu wszystkich zwolnił. Chodziło chyba 
o pozbycie się Andrzej Bałtroczyka, bo-
wiem „Dziennik Pojezierza” potem od-
twarzano, ale już bez niego. I w nowej 
formule [jednak Andrzej Bałtroczyk jako 
naczelny w 1994 roku wrócił do pier-
wotnej formuły DP, wydawanej dwa lata 
przez spółkę „Press” – przyp. red.]. Przez 
pewien czas posyłałem do redakcji jakieś 

teksty, ale już jako wolny strzelec. Moje 
drogi z redakcją się rozeszły. Rozeszły 
się na długo również z Jerzym Sokołow-
skim, mimo iż szukałem z nim kontaktu. 
„Spotkaliśmy” się dopiero niedawno na 
internetowym Fb, chyba już po śmier-
ci żony Grażyny. Bardzo przeżył śmierć 
żony, każda nasza wymiana zdań była 
naznaczona tym przeżyciem. Niestety, 
kontakt znów okazał się krótki. I był już 
ostatni…

We wrześniu Jurek zamieścił na Fb 
chyba swój ostatni wiersz pt. „Motyw 
z Grochowiaka”, poświęcony Zbigniewo-
wi Jerzynie, poecie wybitnemu, z którym 
się przyjaźnili. Zapisałem go sobie. Lu-
biłem wiersze Jurka. Miał swój styl, swój 
klucz do poezji. Jego wiersze cechują się 
wybuchową wręcz, wielowątkową wy-
obraźnią, delikatnym, ledwie widocznym 
rytmem i rymowanymi końcówkami fraz 
bądź zwrotek. Z rymami jakby przypad-
kowymi, ale gdy się dobrze przyjrzeć, 
znakomicie wpływającymi na krasę 
utworów.  

Taki jest również wiersz sprzed 35 
lat, a właściwie pięć wierszy Jurka So-
kołowskiego pod zbiorczym tytułem 
„Elegie opinogórskie”, które zamieści-
łem w błękitnej miniaturce „Opinogóra 
w wierszach”, przepowiedni pomnika 
Krasińskiego. Lubię do niej wracać, bo 
jest „dzieckiem” szczególnym. Dziś to 
swoiste memento, wielu z 24 autorów 
jest już na drugim brzegu tęczy. Wystar-
czy zajrzeć do spisu treści, od początku: 
Marek Bartnicki, Alfred Borkowski, Nikos 
Chadzinikolau, Tadeusz Chróścielewski, 
Tadeusz Chudy, Jerzy Stanisław Czaj-
kowski… W lutym tego roku odeszła 
Barbara Jurkowska, a teraz Jurek. 

Stefan Żagiel

Felo o młodszym przyjacielu
O tym, co łączyło zmarłego poetę, 

przybysza z małego mazowieckie-
go miasteczka, z Mazurami, z Osiecką 
i Gałczyńskim, wspomina były redaktor 
naczelny „Panoramy Północy“, Feliks 
Walichnowski.

Jurek Sokołowski, urodzony w Cho-
rzelach, w redakcji pisma „Warmia i Ma-
zury” pojawił się w 1962 roku. Warmia-
kiem i potem Mazurem nasiąkał przez 
ponad pół wieku i uroki tego regionu 
poznawał, między innymi czytając poezję 
Agnieszki Osieckiej i Konstantego Gał-
czyńskiego. On też rymy układał i czynił 
to w opinii znawców po mistrzowsku...

W swoim czasie na biwaku zgroma-
dziliśmy się przy pieczeniu ziemniaków 
w ognisku na pograniczu Mazur i Ma-
zowsza. Jakiś facet z Warszawy pokpiwał 
z naszej mazurskiej ziemi i wtedy Jurek 
wziął go za klapy i wyjaśnił, iż kpić z nas 
nie wypada...

Nie będę cytował wierszy Jurka. Dla 
uczczenia  tego znakomitego Przyjacie-
la zastanowię się natomiast nad poezją 
wspomnianych pisarzy. Na przykład, co 
miała na myśli Agnieszka Osiecka, pisząc 
o mazurskiej wsi Krzyże: „nie ja tu jestem 
gospodarzem”, a następnie: „lecz nie 
zapomnij Panie Boże, że przybyłam tu 

z rzeczami i pozostałam, choć na dwo-
rze szalała burza z piorunami”? Co my-
ślał Gałczyński, pisząc w „Kronice Olsz-
tyńskiej”: „Nasz płomień nie zagaśnie”... 
I ośmielę się dorzucić fragment z mo-
jego wiersza: „Powspominajmy/ pewnie 
będzie nam miło, bo my pionierzy/ lub 
nasi ojcowie/ dużo dokonaliśmy/ i tylko 
ten się o tym dowie/ kto się uczy, rozu-
mie i stać go na ocenę“...

Kto będzie wspominał Jerzego? My-
ślę, że ci, którzy tak jak On kochają  miej-
sce, gdzie minęły wieki, a Polacy ostali.

Feliks Walichnowski

Pamiętam, zasiedzieliśmy 
się Przy kolacJi. gdy 
zawieźliśmy go na dworzec 
PkP, ostatni Pociąg do 
olsztyna właśnie odJeżdżał. 
proponowałem jerzemu, żeby 
zanocował u mnie, mam 
wszak duże mieszkanie, ale on 
zdecydował się gonić pociąg 
taksówką. miał fantazję.
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Jerzy Adam Sokołowski
o Stefanie Połomie
Jurek i Stefan przyjaźnili się wiele lat, chociaż ta przyjaźń przechodziła różne okresy. Oto ich relacje zaczerpnięte z książki 
„Artyści czystej wody. Opowieść o braciach Połomach“.

Nieco wcześniej, bo w 1962 roku 
[Stefan Połom] poznał w Olsz-
tynie innego początkującego 
poetę, starszego o rok Jerzego 

Adama Sokołowskiego, z którym połą-
czą go wieloletnie więzy przyjaźni. Po-
chodzący z Chorzel na Mazowszu poeta 
również, tak jak Stefan, przerwał studia, 
ale na filologii polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego. 

– Rzadko się wtedy zdarzało, żeby 
ktoś, kto zajął się poezją i wszedł w śro-
dowisko literackie, skończył studia w ter-
minie. Albo je przerywał, albo brał urlop 
dziekański, a po jakimś czasie, gdy był 
odpowiednio zmotywowany, wracał na 
uczelnię i zdobywał dyplom, tak jak ja 
w 1975 roku, a więc siedem lat po prze-
rwaniu nauki – wspomina Sokołowski, 
zapewniając, że wcale nie dziwi go przy-
padek Połoma, który był na tyle oczyta-
ny i bogaty duchowo, że rozmowy z nim 
stawały się przyjemnością, a jednocze-
śnie były inspirujące dla obu stron dysku-
sji. Jerzy Adam Sokołowski, po przybyciu 
ze stolicy kraju do stolicy Warmii, zaczął 
pracę w redakcji miesięcznika społecz-
no-literackiego „Warmia i Mazury”, która 
akurat przeniosła się z ul. Szrajbera do 
budynku przy ul. Zwycięstwa 32 (obecnie 
Piłsudskiego), gdzie swoje siedziby miały 
organizacje młodzieżowe. Pamięta, jak 
Stefan pojawił się tam po raz pierwszy:

– Wszedł do redakcji młodzieniec 
z długimi włosami i podwyższonym czo-
łem, w niebieskawym garniturze, przy-
witał się grzecznie i zapytał redaktora 
naczelnego Henryka Panasa, czy pracuje 
tu Jurek Sokołowski? „O, siedzi tutaj” – 
wskazał na mnie Panas. Stefan przedsta-
wił się, że jest od Żernickiego, z którym 
znaliśmy się jeszcze z Warszawy, dokąd 
przyjechał po przerwaniu studiów w To-
runiu i waletował na Jelonkach [były tam 
akademiki w fińskich domkach – przyp. 
MK]. Tam właśnie, z innymi kolega-
mi, zgodnie z modą epoki tworzyliśmy 
grupę poetycką „Jelonki”. W tym czasie 
zaprzyjaźniłem się w hybrydowcami, 
głównie ze Zbyszkiem Jerzyną, ale także 

Żernickiem, Leszinem-Koperskim i An-
drzejem Brychtem. To od nich Stefan 
dowiedział się, gdzie mieszkam i pracu-
ję – wspomina. Spodobało mu się wte-
dy nawiązanie przez Połoma do piękna 
zakwitającego zboża i wyczuł, że ma do 
czynienia z prawdziwym poetą. Jeszcze 
tego samego dnia poszli do niedalekiej 
winiarni „Ratuszowa”, jak sama nazwa 
wskazuje położonej koło ratusza, gdzie 
przy winie dyskutowali o rzeczach pięk-
nych, acz ulotnych.

Powyższe wspomnienia Jerzy Adam 
Sokołowski wydobył w 2019 roku, już po 
śmierci żony Grażyny (4 stycznia 2020), 
kiedy częściowo zniesiono obostrzenia 
związane z panującą w tym czasie epi-
demią koronawirusa i spotkaliśmy się na 
dłuższej rozmowie ponownie. I wtedy 
Jurek wydobył z segregatora swój esej 
pt. „Poetyckie odosobnienie” z 4 numeru 
„Warmii i Mazur” z 1977 roku, zamiesz-
czony w cyklu „Portrety nieoficjalne”. Był 
to poetycki portret Stefana z jego zdję-
ciem na tle konaru starego drzewa. Jego 
ówczesna opowieść różni się w szczegó-
łach od tej najnowszej, ale sens pozostał 
ten sam. Spotkał wtedy poetę, z którym 
nawiązał, jak się okazało – najdłuższą 
przyjaźń poetycką swego życia. Tak 
wspominał ten pierwszy krok: 

Przyszedł do mnie po kilku miesią-
cach sam. Otrzymałem właśnie pra-
cę w redakcji i od tygodnia już orałem 
ołówkiem korektorskim odbitki szpalto-
we kolejnego numeru miesięcznika. Był 
jeden z tych dni majowych, kiedy to się 
zdaje, że wiosna wstrzymała się w swo-
im gwałtownym pochodzie. Zimny wiatr 
miotał strugami ulewnego deszczu, za-
ciągając szyby wilgocią i mgłą. Kiedy sta-
nął niespodziewanie na środku redakcyj-
nego pokoju, w nawilgłym prochowcu 
i obszernym kapeluszu, pomyślałem, że 
tak po prostu z deszczu i mgły może wy-
niknąć jedynie poeta, z którym nie tylko 
należało się kiedyś spotkać, ale że spo-
tkanie to nam było pisane. 

Faktem jest, że poszli wówczas 
do najbliższej kawiarni („Ratuszowej”) 

i zabrakło później dnia oraz wieczora, 
a w końcu i noc była za krótka, aby do-
kończyć rozmowę. Okazało się, że wiele 
ich łączy, choćby grupa przyjaciół war-
szawskich, a także odosobnienie, będą-
ce udziałem tego rodzaju ludzi, miesz-
kających na prowincji (geograficznej, 
socjologicznej). Ale były też i różnice, 
ponieważ Połom cenił sobie to wszyst-
ko, co działo się wewnątrz i wokół ruchu 
poetyckiego (Hybrydy), a Jerzy Adam 
– bardziej poszczególne przyjaźnie po-
etyckie niż okoliczności, które wpraw-
dzie ułatwiają pewne sytuacje, w jakich 
znajduje się młody pisarz, ale nakłada-
ją wiele obowiązków. Paradoksalnie te 
różnice wzmocniły ich przyjaźń. Do tego 
stopnia, że Stefan został ojcem chrzest-
nym córki Jerzego – Wioletty, potem 
znakomitej tancerki baletowej [...]

Inicjatorem powstania Klubu Lite-
rackiego ZMS, który rozpoczął działal-
ność 7 kwietnia 1963 roku, był Edward 
Martuszewski, publicysta, prozaik, krytyk 
literacki, historyk i tłumacz, wcześniej re-
daktor rozgłośni olsztyńskiej, a w latach 
1960-1967 kierownik literacki Teatru 
im. Stefana Jaracza (by potem wrócić 
do Radia Olsztyna). Martuszewski był 
inicjatorem powołania, w 1960 roku, 
Podstawowej Organizacji Partyjnej przy 
oddziale ZLP, nic więc dziwnego, że kie-
rował swój wzrok ku młodemu pokole-
niu literatów. Poza tym – jak określił to 
Leonard Turkowski w „Księdze Warmii 
i Mazur” (Olsztyn, 1983) – miał określo-
ny temperament. Nie bez powodu czuł 
się w okresie swego sekretarzowania 
[w POP – przyp. MK] mężem opatrzno-
ściowym olsztyńskiej literatury. Próbował 
ją po swojemu zbawić, próbował przede 
wszystkim stwarzać środowisko literac-
kie, jego zdaniem nie istniejące, bo miał 
własne pojęcie środowiska. W tym sen-
sie dążenia jego były na pewno słusz-
ne – podkreśla Turkowski, który w 1972 
roku objął funkcję prezesa oddziału ZLP 
po Władysławie Gębiku. Tak więc prezes 
Gębik musiał wyrazić zgodę na utwo-
rzenie Klubu Literackiego ZMS, którego 

pierwszym przewodniczącym został... 
Stefan Połom. Oprócz niego skład zarzą-
du tworzyli: Józef Mickiewicz (sekretarz), 
Jerzy Adam Sokołowski (sekretarz), Jerzy 
Lew Lewandowski i Janusz Segiet.

– To nie był ani klub młodych, ani 
starych, to był po prostu klub wydający 
„Przemiany” – wyjaśnia po latach pierw-
szy przewodniczący. Nazwisko Połoma, 
jako szefa Klubu Literackiego, znalazło 
się na jednym z pierwszych dokumen-
tów – z 19 czerwca 1963 roku. Był to 
list do członków, aby nadsyłali materia-
ły (esej, szkic, krytyka, dłuższa recenzja) 
do wydania publikacji poświęconej za-
gadnieniom kulturalnym i literackim na 
Warmii i Mazurach. Obok Połoma jest 
podpis kierownika wydziału propagandy 
Komitetu Wojewódzkiego ZMS Jerzego 
Zielińskiego.  

W odczuciu Stefana Połoma dzięki 
Klubowi Literackiemu udało się wyło-
wić wiele talentów, w tym Chorążuka, 
który był trzecim – po Połomie i So-
kołowskim – szefem klubu (potem byli 
jeszcze Wojciech Suświłło i Zenon Zła-
kowski). W ciągu 17 lat swego istnienia 
przewinęło się tam ponad 70 twórców, 
a w tym czasie zorganizowano ponad 20 
seminariów literackich, m.in. na temat 
poezji Majakowskiego, Rilkego, młodej 
literatury Warmii i Mazur, twórczości 
Haliny Kurowskiej, Erwina Kruka, Ste-
fana Połoma i pisarzy radzieckich. Ale 
przede wszystkim klub wydawał biuletyn 
„Przemiany”; jego pierwszy zeszyt – jak 
odnotował Bohdan Łukaszewicz w „Rap-
tularzu miejskim. Olsztyn 1945-2005” – 
ukazał się 23 grudnia 1963 roku. Potem 
klub stał się wydawcą tomików poezji, 
w tym osławionych „Dwulwic” Chorążu-
ka (1965). Zastanawia więc, jak on mógł 
zapomnieć Stefana Połoma, który w tym 
czasie był szefem klubu. 

Natomiast przewodniczący dobrze 
pamięta tamte czasy, o których tak pisze 
w „Motywach”: Odrębną formą istnie-
nia „Przemian” były sympozja literackie. 
Spośród zorganizowanych imprez zna-
lazła się znamienna – ze swoim esejem 
wystąpił Julian Przyboś, który przybył 
do Olsztyna za namową Erwina Kruka. 
Urządzono przy tej okoliczności Turniej 
Jednego Wiersza, w którym nagrodę 
otrzymał z rąk Juliana Przybosia Jan Gór-
czyński za wiersz, który później włączył 
do zbioru „Podróż do Itaki”. Na zapro-
szenie klubu wygłaszali swoje odczyty 
w sympozjach m.in. Seweryn Pollak – po-
eta, wybitny tłumacz literatury rosyjskiej, 
Julian Rogoziński o poezji francuskiej 
okresu symbolizmu, Adam Ważyk o sur-

realistach, Piotr Kuncewicz o poezji mło-
dych. Spotkania gromadziły sporo osób, 
a także liczne grono nauczycieli polo-
nistów z liceów i miłośników literatury. 
Proszę, jakie nazwiska! I to w Olsztynie, 
o czym dzisiaj możemy tylko pomarzyć. 
Ale interesujący jest również dalszy ciąg 
wspomnień Połoma, o kolegach: 

Młodzi poeci uczestniczyli na tych im-
prezach z dziewczynami-muzami, o dziwo 
przyszłymi żonami. Erwin Kruk przyjechał 
z UMK z jasnowłosą studentką Swietłaną, 
Jerzy Adam Sokołowski (już po wojsku) 
z ostrobrewą, rodem z Łucka śniadą Gra-
żyną. Jurek dojeżdżał ze Szczytna, a pra-
cował wówczas jako korektor w miesięcz-
niku „Warmia i Mazury”. 

Do tematu klubowego wspomniany 
Jerzy Adam Sokołowski powrócił w maju 
1982 roku, gdy na łamach „Warmii i Ma-
zur”, z okazji jubileuszu 25-lecia tego 

pisma, w tekście „Poetycki mecenat” tak 
pisał: Przede wszystkim jednak w tym 
okresie miesięcznik stał się trybuną mło-
dych poetów, dla których ramy organi-
zacyjne tworzył Klub Literacki przy ZW 
ZMS. Z nowej szansy skorzystało także 
kilku poetów należących przedtem do 
olsztyńskich grup literackich w rodzaju 
„Skarpy” czy „Łyny”. Piszę: trybuną, bo-
wiem ówcześni młodzi poeci, a dzisiaj 
twórcy średniego pokolenia nie tylko 
prezentowali swoje utwory, ale konfron-
towali je z innymi utworami kolegów, 
a w konsekwencji tych konfrontacji po-
wstawały różnego rodzaju filiacje, ma-
jące niemały wpływ na rozwój każdego 
z tych poetów. Dla przykładu wystarczy 
choćby porównać publikacje Erwina 
Kruka i Stefana Połoma z tego okresu 
i nietrudno będzie dostrzec, jak powoli, 
acz systematycznie do młodzieńczych, 

Jurek ze Stefanem Połomem i malarzem Aleksandrem Kaźmierczakiem
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prawie że uczniowskich wierszy Kru-
ka przenikała cała pogańska mitologia 
wczesnych wierszy Połoma wraz ze słow-
nictwem, które do dzisiaj stanowi o spe-
cyficznym klimacie poezji autora „Przy-
mierza obłoków”. Kto wie, czy właśnie 
w takim kierunku poszłaby twórczość 
poetycka Kruka, gdyby jego utwory nie 
sąsiadowały na łamach „Warmii i Ma-
zur” z utworami Połoma [...] miesięcz-
nik był dobrą szkołą dla wstępującego 
pokolenia poetów. Z tej właśnie szkoły 
wywodzą się poeci, których wiersze dru-
kowane na łamach miesięcznika znalazły 
się następnie w wydaniach książkowych, 
jeśli nie późniejszych, to w tych debiu-
tanckich na pewno. Z tej szkoły wyszli: 
Stefan Połom, Erwin Kruk, Jan Sobczyk, 
Józef Jacek Rojek, Jerzy Lewandowski, 
Jan Górczyński i niżej podpisany.     

Porównanie Kruka z Połomem nie 
było przypadkowe. Młodszy od Stefa-
na o trzy lata kolega również studiował 
w Toruniu, chociaż akurat on zdobył dy-
plom magistra (na polonistyce). 

– Erwin był takim estetycznym prote-
stantem, dla którego liczył się kult pracy, 
pilność, dokładność – ocenia po latach 
pensjonariusz „Domu nad Doliną”. – 
W czasie studiów podjął trud wydawania 
poetów toruńskich. Bywałem u nich na 
Łąkowej, gdzie mieszkał z żoną Swietła-
ną. Czytaliśmy nawzajem swoje poezje, 
był taki ściszony, zamknięty w sobie, ale 
potrafił strzelić kielicha. Kiedyś nawet 

bywał w DŚT, gdzie ze spotkań autor-
skich przechodziliśmy do pokoju ZLP, ale 
też bywaliśmy razem w „Staromiejskiej”, 
na kawie i lampce wina, jak dwaj statecz-
ni panowie. 

Połom dodaje, że Kruk generalnie 
stronił od wszelkiego rodzaju poetyckich 
ugrupowań, choć w Toruniu był współ-
założycielem grupy „Kadyk”. W Olsztynie 
uchodził za jednego z ostatnich Mazu-
rów, wtopiony był w autochtonizm, ale 
wspólnie ze Stefanem planował sporzą-
dzić antologię poezji warmińsko-ma-
zurskiej, co się jednak nie udało. Sprawa 
przerosła nie tyle potencjalnych auto-
rów, ile wydawcę, którym miał być Dom 
Książki. Za to „Pojezierze” wydało wtedy 
antologię Edwarda Martuszewskiego 
„W oczach poetów. Warmia i Mazury 
1940-1970”. 

Jakim Stefan Połom był szefem Klubu 
Literackiego przy ZMS, po części dowie-
my się z teczki Związku Literatów Pol-
skich złożonej w Archiwum Państwowym 
w Olsztynie. W sprawozdaniu z pracy 
POP za okres październik 1963-styczeń 
1965 znajdziemy zapis o stosunkach 
w ZLP, które „nie są sielanką”. Akurat 
trwały przygotowania do Zjazdu Pisarzy 
Ziem Zachodnich i Północnych i sekre-
tarz Leonard Turkowski zastanawiał się: 
Czy wystarczająco czuwamy nad tym? 
Jeszcze większe i liczniejsze wątpliwości 
nasuwają się w związku z naszą pracą 
nad klubem literackim [ZMS – przyp. 

MK]. Zaczyna on ostatnio się rozłazić. 
Prezes Połom podał się do dymisji, jego 
list pozwolę sobie później odczytać. 
Mickiewicz tłumaczy zastój w działalno-
ści klubu tymczasowym brakiem pienię-
dzy. Ja niestety nie mogę o klubie dużo 
powiedzieć. Domyślam się, że nie spełni-
ły się jakieś tam nadzieje klubowiczów – 
prawdopodobnie wydawnicze i ciągoty 
ku profesjonalizacji pisarstwa. 

Pomimo kłopotów z klubem literac-
kim, wspomniany zjazd pisarzy z tzw. 
Ziem Odzyskanych odbył się chyba 
bez większych przeszkód. Przynajmniej 
w oficjalnych zapisach nic się o tym 
nie mówi. Wspomina się natomiast 
o manifestacji pisarzy 21 maja 1965 roku 
w Grunwaldzie, gdzie przemówienie wy-
głosił prezes ZLP Jarosław Iwaszkiewicz. 
Następnie było zwiedzanie wzgórz pa-
miętających zwycięską bitwę z Krzyżaka-
mi, a potem literaci wyruszyli na spotka-
nia autorskie. 

 W kolejnym sprawozdaniu, do stycz-
nia 1966 roku, Turkowski sugeruje, aby 
kandydatów do PZPR szukać wśród kan-
dydatów do ZLP, w pierwszej kolejności 
„chyba Sokołowskiego i Połoma”.  Co 
w przypadku tego drugiego nigdy się 
nie udało. 

Dwa lata później, 11 lutego 1968 
roku odbyło się zebranie oddziału ZLP, 
podczas którego w swoim sprawozdaniu 
prezes Władysław Gębik nadmienił: Jako 
opiekuna nad poczynaniami Klubu Mło-

dych przy ZMS [tak odmienił nazwę klu-
bu – przyp. MK] wytypowano kol. Mar-
tuszewskiego, a kol. Połom, który tkwi 
w pracach Klubu, obiecał współpracę, 
a następnie przedstawił zebranym obec-
ną sytuację w Klubie Młodych w sensie 
prac twórczych i jego zdaniem jest ona 
dość krytyczna. Lecz kol. Turkowski uwa-
ża, że jest to chwilowy impas i nic jego 
zdaniem nie wskazuje na załamanie się. 
Tego dnia prezes Gębik powitał nowych 
członków oddziału ZLP: Zbigniewa No-
wackiego-Nienackiego i Stefana Połoma, 
życząc im owocnej pracy w regionie. 

Powitanie Stefana Połoma jako no-
wego członka oddziału ZLP nastąpiło 
chwilę przed tym, jak otrzymał oficjal-
ne zaświadczenie o przyjęciu w poczet 
członków Związku Literatów Polskich 
z 22 lutego 1968 roku, podpisane przez 
sekretarza ZG ZLP Jana Marię Gisgesa. 
Zawiadamiał on, że na wniosek komisji 
kwalifikacyjnej – Zarząd Główny ZLP na 
posiedzeniu 25 stycznia tegoż roku po-
stanowił przyjąć „Szanownego Kolegę 
w poczet członków naszego Stowarzy-
szenia”. W związku z powyższym adresat 
proszony był o wypełnienie załączonej 
ankiety członkowskiej oraz dołączenie 
dwóch zdjęć do legitymacji. W archi-
wach naszego bohatera zachowało się 
zarówno wspomniane zaświadczenie, 
jak i pierwsza legitymacja członka ZLP 
nr 725 z czerwca 1968 roku – ale już 
bez zdjęcia, które mogło być wyrwane 
do wklejenia w późniejszym dokumen-
cie. Po wyglądzie Stefana na fotografii, 
zwłaszcza jego bujnych z tyłu włosach, 
można wnioskować, że została wklejona 
do legitymacji odnowionego ZLP niemal 
trzy dekady później.

Żeby uzyskać członkostwo Związ-
ku, trzeba było się pochwalić dwiema 
wydanymi publikacjami książkowymi 
i Połom takie już miał: debiutantki to-
mik „Przymierze obłoków” (1963) oraz 
drugi z 1967 roku – „Włócznie”. Oto co 
sam w „Motywach” na temat tego wyda-
nia napisał: Przez Jastruna zapoznałem 
się z Julianem Rogozińskim, wybitnym 
znawcą i tłumaczem literatury francuskiej, 
który objął w tym czasie funkcję redakto-
ra w dziale literatury pięknej w Państwo-
wym Instytucie Wydawniczym. Złożyłem 
w nim mój drugi z kolei zbiór wierszy 
„Włócznie”. Tomik był już po recenzjach 
i zapadła decyzja druku. Niecierpliwiłem 
się, wydawało mi się, że chyba powinie-
nem już podpisać umowę. Nie wziąłem 
pod uwagę, że jest to jednak jedno z naj-
bardziej prestiżowych polskich wydaw-
nictw. Dla mnie czas wlókł się okropnie. 

Zdarzyła się podróż do Polskiego Radia 
w Warszawie. W pociągu natrafiłem na 
przedział, w którym siedział biskup Józef 
Drzazga. Zaprosił mnie, abym się przy-
siadł. Rozmawialiśmy o jego niedawnej 
podróży do Rzymu, skąd wrócił bardzo 
przejęty Soborem. Na dworcu w Warsza-
wie zaproponował mi, że mnie podwie-
zie. Czekał na nas samochód, chyba alfa 
romeo. Pomyślałem, że dobrze byłoby 
odwiedzić PIW. Biskup podwiózł mnie 
na ul. Foksal, wyszedł pierwszy z samo-
chodu. Gdy staliśmy przed wejściem do 
wydawnictwa, ni stąd, ni zowąd pojawił 
się Rogoziński, który akurat zmierzał do 
redakcji. Ujrzał mnie z biskupem w jego 
szatach, przywitaliśmy się. Poprosił mnie 
do siebie, wyjął z biurka egzemplarz 
umowy. – Właśnie się pana spodziewa-
łem – powiedział. Umowa została pod-
pisana. No proszę, w PRL biskup miał 
nawet wpływ na rozwój literackich ta-
lentów... Mówiąc poważniej, Julian Ro-
goziński, który w tym środowisku dał się 
poznać jeszcze przed wojną, także w Pol-
sce Ludowej był postacią nietuzinkową, 
w 1976 roku sygnując  „Memoriał 25”, 
wyrażający protest przeciw zmianom 
w konstytucji PRL.   

Stefan Połom niechętnie wraca do 
swoich miłości i miłostek, ale wyznaje, 
że miał szczęście do kobiet o imieniu 
Krystyna. Tak miała na imię pierwsza 
dziewczyna z Połczyna, z którą rozstał 
się – o ironio! – w romantycznej scenerii, 
czyli na molo w Sopocie, czego żałuje po 
dziś dzień i nie może sobie przebaczyć, 
że zerwał z nią właściwie bez powodu, 
przez własną, młodzieńczą głupotę. Imię 
Krystyna nosiła też trzydziestolatka z To-
runia, ale poznana już w Unieszewie.

– Ojciec zaprosił przyjaciela, który 
przyjechał z atrakcyjną przyjaciółką, do 
tego zaangażowaną w życie, o szcze-
gólnym usposobieniu towarzyskim. Bo 
zawsze trafiałem na takie, które lubiły 
wypić...  szampana – wspomina. 

Dodaje, że uwielbiał Krystynę, jako 
że łączyło go z nią ukochane miasto – 
Toruń. Reminiscencje tego romansu po-
jawiają się we „Wzgórzu jasnowłosej”, 
chociaż Stefan Połom nie przekładał tej 
znajomości na literaturę. Nie miał więc 
swojej Maryli Wereszczakówny, a jeśli 
w wierszach czy opowiadaniach opisuje 
sceny miłosne z pięknymi kobietami, to 
za ich pierwowzór równie dobrze mogą 
służyć realne kobiety, jak i wyobrażenia 
o nich poety. Co było z Krystyną z To-
runia? 

– Mniej więcej romans był – przyzna-
je nieco enigmatycznie, a po chwili uzu-

pełnia: – Zmysłowy, ale z dużą kulturą, 
z pewną odległością psychiczną. „Nie za 
bardzo w siebie wpadliśmy”, jak by po-
wiedział młodopolski poeta. Nie, tak nie 
było. Wracam do niej z pewną atencją.

Ważną, także w sensie formalnym 
kobietą Stefana była Jadwiga Wojsław, 
której dedykował przynajmniej jeden 
wiersz, akurat bez tytułu. Zaczyna go tak:

Wspólni samotnością oddzielnie
żyjemy
Pocałunki grę prowadzą bezładną
Motyle
Na wietrze
A kończy tak:
Może czas nam to podpowie
Jak długo w cieniu sierpnia
Oddychać będziemy kochanie
Pod roziskrzonymi liśćmi
Naszych powiek

Nie wiadomo, czy ten wiersz powstał 
po upojnej nocy w restauracji Pod Żagla-
mi, gdzie ją poznał, chociaż nie bardzo 
pamięta szczegóły. Zapewne było to na 
dancingu w pierwszej połowie lat sześć-
dziesiątych. Co robił poeta w takiej knaj-
pie? Po prostu klub środowisk twórczych, 
wtedy jeszcze przy ul. Dąbrowszczaków, 
zamykano o godz. 22, a potem artyści 
przenosili się do jakiejś restauracji, byle 
była czynna do „ostatniego gościa”, czyli 
praktycznie do rana. Znajomość z Jadwi-
gą Wojsław przerodziła się w poważniej-
szy związek i w końcu Stefan zdecydował 
się na ślub, który wziął z nią w 1965 r.

W tym czasie nasza przyjaźń ze Ste-
fanem była bardzo intensywna, czego 
nie mogę powiedzieć o innych okre-
sach znajomości. Wtedy często by-
waliśmy u siebie, to znaczy ja ze swoją 
żoną Grażyną i on z Suzo, jak nazywał 
Jadwigę z Tykocina. Bo on nadawał ta-
kie przydomki swoim kobietom. Suzo 
była sympatyczną blondynką, kulturalną, 
ładnie się wysławiała i Stefan naprawdę 
się w niej zakochał. Kiedyś, już bladym 
świtem, po nocy spędzonej Pod Żagla-
mi odprowadzałem go do jej mieszkania 
przy Prusa i w toku intelektualnej dys-
kusji o poezji egzystencjalnej Stefan co 
rusz wyrażał swój zachwyt nad Suzo. Na 
kanwie tego zdarzenia napisałem wiersz 
dedykowany przyjacielowi – wspomina 
Jerzy Adam Sokołowski. Utwór ukazał się 
w tomiku „Okolica dobrej jesieni”, wyda-
nym w 1965 roku w „Pojezierzu”, gdy 
jeszcze Połom był kawalerem […]

Marek Książek

Fragmenty książki „Artyści czystej 
wody. Opowieść o braciach Połomach“ 

Jerzy Adam Sokołowski na biesiadzie literackiej, z lewej jego żona Grażyna
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Młody poeta i radiowiec Stefan Połom
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Sprawdźmy, co wówczas robił Ste-
fan, z którym rozstaliśmy się, gdy 
we Fromborku słuchał – z przy-
niesionego przez miejscowego 

rybaka radioodbiornika – nielegalnej 
Wolnej Europy. Prawdopodobnie też 
audycji nadawanych przez olsztyńską 
rozgłośnię. Nie sądził jeszcze, że wkrótce 
sam stanie się autorem jednego z pro-
gramów. W „Motywach” tak wspomina: 
Pewnego dnia, latem 1964 roku otrzy-
małem na Wzgórzu Katedralnym we 
Fromborku telefon. Dzwonił Piotr Na-
piórkowski z Polskiego Radia w Olszty-
nie. Zaproponował mi pracę w redakcji 
literackiej. W jednej chwili zapanował we 
mnie zamęt i wraz z nim niesłychanie 
głęboka rozterka. Tamtego roku Wzgó-
rze oddychało pięknym latem, narastał 
ruch turystyczny, przewijało się mnó-
stwo znakomitych osobistości, wraz z ks. 
Józefem Sianko byłem na etapie końco-
wym odbudowy wielkich organów kate-
dry i serdecznie zawiązanych przyjaciel-
skich stosunków z rodziną Ślizieni. 

Tutaj autor pomylił datę, bo w jego 
archiwum znaleźliśmy dokument, który 
rozwiewa wszelkie wątpliwości czasowe; 
Stefan Połom zatrudniony był w roz-
głośni Polskiego Radia w Olsztynie na 
stanowisku starszego redaktora audycji 
literackich od 1 sierpnia 1965 roku do 15 
września 1970 roku, gdy „umowę o pra-
cę rozwiązano na prośbę pracownika”. 
Czyli podjął tam pracę rok później, niż 
pisze we wspomnieniach. Poświadcza to 
wpis w jego legitymacji ubezpieczenio-
wej; przy dacie 5 lipca 1965 roku wbito 
pieczątkę Muzeum Mikołaja Kopernika 
we Fromborku. A to znaczy, że dopiero 
w tym czasie dostał telefon od Napiór-
kowskiego, a niebawem przyjął jego 
propozycję. Na wieść o odejściu tech-
nika muzealnego miejscowi podobno 
popadli w rozpacz, a rodzina Ślizieni wy-
prawiła mu wręcz książęce pożegnanie 
„w stylu poleskiej uczty”. 

Po kilku dniach przyjechał po nie-
go, służbowym samochodem, redaktor 
naczelny olsztyńskiej rozgłośni PR Bro-

nisław Sałuda. Stefan wrzucił cały do-
robek swego życia do bagażnika wozu, 
a następnego dnia zgłosił się w redak-
cji, która wówczas mieściła się przy ul. 
Lumumby 24 (od lat 90. – Radiowej). 
Zmienił także miejsce zamieszkania; od 
tej pory jego adres brzmiał: Olsztyn, ul. 
Bolesława Prusa 10 m. 5 – był to lokal 
jego żony Jadwigi. 

W „Motywach” wspomina, co było 
dalej: W rok później zmienił się naczelny. 
Na miejsce Bronisława Sałudy przyszedł 
Tadeusz Ostojski z „Głosu Olsztyńskie-
go”. Przez przypadek byłem pierwszym, 
który go powitał w drzwiach Radia. Tade-
usz Ostojski tuż przed wojną, gdy ja mia-
łem chyba z sześć miesięcy, przychodził 
do sklepu [kolonialnego – przyp. MK] 
na ul. Żwirki i Wigury, który prowadziła 
moja mama. On był także rodem z To-
runia. Słusznie i prawdziwie rozpowiadał, 
i czyni do dzisiaj, że robiąc zakupy, od 
czasu do czasu przewoził mnie wózecz-
kiem dla parady. Pewnie słowa te zdążył 
przeczytać Tadeusz Ostojski, także pro-
zaik i tłumacz, który zmarł w 2008 roku. 
Dalej Połom tak wspomina okoliczności, 
w jakich przyszło mu pracować w rozgło-

śni: Praca w ówczesnym Radiu różniła się 
od dziennikarstwa prasowego. Wymaga-
ła większego nakładu energii, a to głów-
nie z przyczyn technicznych. Prawda jest 
jednak taka, że jeśli się w Radio wpadnie 
to dokładnie. Dla tych, którzy zaznali tej 
pięknej choroby, mówiłem, że będą z nią 
do dożywocia. Dlaczego? Stefan tłuma-
czy, że w tamtych czasach radio miało 
o wiele większe znaczenie niż obecnie. 
Były audycje publicystyczne, przede 
wszystkim o charakterze interwencyj-
nym i literacko-artystycznym, liczne słu-
chowiska, felietony literackie, audycje 
prozy i poezji, magazyny tematyczne 
z udziałem wybitnych aktorów, nie tylko 
olsztyńskich – to był właśnie żywioł olsz-
tyńskiego poety. Choć trzeba przyznać, 
że i dzisiaj Radio Olsztyn zachowało cykl 
programów artystycznych. 

Przy mikrofonie redakcyjnym Ste-
fan Połom gościł również tak wybitnych 
poetów, jak Tadeusz Różewicz, które-
go zaprosił na rozmowę po spotkaniu 
autorskim w Wojewódzkiej Bibliotece 
Publicznej. Rozmowa na antenie z taką 
postacią była wydarzeniem, albowiem 
Różewicz z zasady nie udzielał wywia-
dów. Stefan go jednak przekonał.

– Był niesłychanie ironiczny, a nawet 
prowokacyjny – wspomina olsztyński 
poeta. – Pamiętam, że to było w okresie 
przed Wielkanocą, przechodziliśmy obok 
aresztu w centrum miasta i Różewicz za-
gadał do mnie: „Ja bym tak zapukał, pa-
nie Stefanie, w tę bramę więzienną”. Zna-
jąc jego sztuki z nurtu teatru absurdu, 
pomyślałem, że jest w stanie to zrobić. 
Po to, żeby doświadczyć mocnego prze-
życia. Obawiałem się, że bramę otworzy 
jakiś strażnik i będzie awantura!

Na szczęście poszli dalej, rozma-
wiając o poezji, a Połom wyraził swój 
zachwyt nad wierszem „Siedząc przy 
stole” („Gdzie ja bym tak opisał STÓŁ!” 
– podkreśla po latach), na co Różewicz 
zapytał: „Ale mógłby pan napisać wiersz 
o tym, jak poszedł pan na piwo?” Ste-
fan odparł sceptycznie: „Jakbym to opi-
sał? Że wchodzę do knajpy i zamawiam 

Romans literata
z rozgłośnią
Stefan Połom był nie tylko poetą i prozaikiem, ale również felietonistą prasowym i redaktorem – w rozgłośni Polskiego 
Radia w Olsztynie przez pięć lat pracował na stanowisku starszego redaktora audycji literackich.

piwo?”. Gość przytaknął: „No właśnie”. 
Pracując w rozgłośni, Stefan nie 

zapomniał o Wzgórzu Katedralnym, 
o czym tak pisze: Propagowałem na 
antenie różne zdarzenia historyczne, 
nieznane wspaniałe starodruki z biblio-
teki Mikołaja Kopernika. Nawiązałem 
współpracę z redakcją muzyczną, któ-
rą prowadził Włodzimierz Jarmołowicz. 
Zarysował się pomysł, aby w katedrze 
fromborskiej zorganizować koncerty or-
ganowe. Przypadła mi w udziale trudna 
rola mediacji między Radiem, Orkiestrą 
Symfoniczną (nie była wtedy jeszcze 
filharmonią) a Kurią Biskupią Diecezji 
Warmińskiej, przede wszystkim zaś bi-
skupami warmińskimi Janem Obłąkiem 
i ordynariuszem Józefem Drzazgą. Czasy, 
klimat wokół katedry na Wzgórzu, fatal-
ny poziom lokalnych władz we Frombor-
ku i Braniewie, atmosfera głównie wielu 
utrudnień z ich strony, na dodatek kom-
pletnie nieodpowiedzialna wypowiedź 
na plenum wojewódzkim jednego z par-
tyjnych sekretarzy, aby z katedry uczynić 
muzeum – to wszystko wydawało się być 
wielkim węzłem gordyjskim. 

Jednak udało się pokonać te prze-
szkody, czyli po wielu wędrówkach do 
kurii i rozmowach z Tadeuszem Ostoj-
skim podpisano umowę na koncerty 
we fromborskiej katedrze. Autor „Mo-
tywów” wspomina dalej: Wkrótce doko-
naliśmy nagrań koncertowych. Jeździli-
śmy do Fromborka wielokrotnie wozem 
transmisyjnym wraz z ekipą techniczną 
z redaktorami Włodzimierzem Jarmoło-
wiczem i Andrzejem Włodarskim. Wielce 
się wówczas zasłużył w tej pracy wspa-
niały kolega i niezwykle utalentowany 
inżynier akustyk Witold Nowosz, radio-
wiec z krwi i kości. Głosy wielkich orga-
nów katedry fromborskiej uskrzydlone 
przez najwybitniejszych wirtuozów orga-
nowych polskich i europejskich rozniosły 
się po świecie.  

Pięcioletni okres etatowej pracy Ste-
fana Połoma w olsztyńskiego rozgłośni 
Polskiego Radia był dla niego bardzo 
znamienny, bo jako poeta nie przywiązy-
wał się zanadto do jednego miejsca. Ale 
ten czas wspomina z rozrzewnieniem 
i pewną dumą, podkreślając swoje zna-
czenie w kreowaniu literackiego klimatu 
na antenie. Popatrzmy więc, co o tym 
okresie piszą Wojciech Ogrodziński i Bo-
gusław Żmijewski, autorzy monografii 
„Radio Olsztyn od 60 lat... naturalnie”. 
Co prawda nie odnotowali wejścia Stefa-
na w progi rozgłośni ani powitania przez 
niego nowego naczelnego w osobie Ta-
deusza Ostojskiego, ale jest wymieniony 

w tej publikacji kilkakrotnie. W rozdziale 
„Nasze atuty”, w części dotyczącej litera-
tury znalazło się nawet zdjęcie Stefana, 
w kolorze, co znaczy, że nie potraktowa-
no go jako relikt minionej epoki. Połoma 
wspomina się jako pracownika, obok in-
nych literatów: Edwarda Martuszewskie-
go, Klemensa Oleksika i Leonarda Tur-
kowskiego. Oprócz nich z olsztyńskim 
radiem współpracowali też Władysław 
Ogrodziński i Henryk Panas. 

Docenienie tej sfery kultury było 
dziełem dziennikarzy, którzy rozpoczęli 
tam pracę w drugiej połowie lat pięć-
dziesiątych. Byli to Piotr Napiórkowski, 
Maryna Okęcka-Bromkowa, Edward 
Martuszewski i Anna Kochanowska – to 
oni stworzyli podwaliny Redakcji Literac-
kiej, a później przez dziesięciolecia decy-
dowali o artystycznym wizerunku Radia 
Olsztyn. Przede wszystkim poprzez słu-
chowiska radiowe, ale także i prozę. Au-
torami tekstów byli twórcy ludowi, m.in. 
Maria Zientara-Malewska, Michał Kajka. 
Potem pojawili się autorzy miejscowi, 
którym etykietki nie były potrzebne i któ-
rzy od takowych (np. pisarze regionalni) 
odżegnywali się. Odnotujmy nazwiska 

autorów miejscowych, których prozę 
przedstawiano w programie rozgłośni 
olsztyńskiej: Karol Małłek i Jan Boenigk, 
Zbigniew Nienacki i Ernst Wiechert, Er-
win Kruk i Klemens Oleksik, Kazimierz 
Brakoniecki i Stefan Połom – wymienia-
ją autorzy monografii, choć zderzenie 
ze sobą niektórych nazwisk może być 
zastanawiające. Z pewnością jednak 
Kochanowska i Napiórkowski to osoby, 
którym ci literaci wiele zawdzięczają, co 
potwierdza bohater naszej opowieści.

– Oni byli bardzo tolerancyjni, dawali 
nam wolną rękę i jako redaktor literacki 
miałem wprost komfortową sytuację. Ba, 
mogłem nawet swoje audycje prezento-
wać na antenie ogólnopolskiej – podkre-
śla Stefan Połom. A to znaczyło, że mógł 
nawiązać znajomości z tuzami polskiej 
literatury, na przykład Tadeuszem Ku-
biakiem i Bogdanem Ostromęckim, któ-
rzy prowadzili taką audycję w programie 
ogólnopolskim Polskiego Radia i w której 
mogli zaistnieć olsztyńscy pisarze i poeci.

Marek Książek

Fragment książki „Artyści czystej 
wody. Opowieść o braciach Połomach”

Dziennikarz radiowy Piotr Napiórkowski
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Starszy Cechu, Kasia Leśniowska i burmistrz Braniewa odsłaniają tablicę pamiątkową przy zakładzie fotograficznym
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Honory dla pierwszego 
fotografa Braniewa
– W naszym mieście fotografia niemal od zawsze kojarzy się z rodziną Iwulskich – mówił przed sesją Tomasz Sielicki, 
burmistrz Braniewa. – Pierwszy zakład fotograficzny w powojennym Braniewie założył w 1946 r. właśnie Wojciech Iwulski.

Wojciech Iwulski urodził 
się 27 stycznia 1915 roku 
w Bełżcu. W Warszawie 
ukończył kurs fotogra-

ficzny. Podczas kampanii wrześniowej 
w 1939 roku z pułkiem wziął udział 
w obronie Warszawy. Po kapitulacji 
Warszawy wrócił do rodzinnego Bełżca. 
W 1940 na rozkaz organizacji podziem-
nej rozpoczął nową pracę w utworzo-
nym przez siebie zakładzie fotograficz-
nym. Oddał cenne usługi organizacji, 
wykonując zdjęcia i dostarczając kopie 
zdjęć przynoszonych przez niemieckich 
żołnierzy do wywołania w zakładzie.

Po wyzwoleniu Bełżca jeszcze w 1945 
r. wyjechał na ziemie odzyskane do Bra-
niewa, gdzie założył zakład fotograficz-
ny. Tworzył dokumentację fotograficzną 
zniszczonego miasta.

Jak podaje Wikipedia, w 1941 ożenił 
się z Anną Pępiak, miał pięcioro dzieci. 
W 1981 roku przeszedł na emeryturę. 
Zakład fotograficzny przekazał najmłod-
szemu synowi Jackowi, który kontynuuje 

tradycję rodzinną, prowadząc zakład fo-
tograficzny, jest też autorem wielu opra-
cowań i wystaw fotograficznych.

Wojciech Iwulski zmarł 2 grudnia 
1990 roku, został pochowany w Bra-
niewie.

– 21 października, w trakcie se-
sji Rady Miasta Braniewa pośmiertnie 
uhonorowaliśmy Wojciecha Iwulskiego, 
a następnie wspólnie z jego wnuczką 
panią Katarzyną Leśniowską oraz panem 
Kazimierzem Samokarem (starszy Cechu 
Rzemieślników i Przedsiębiorców im. 
Błogosławionej Reginy Protman w Bra-
niewie) wspólnie odsłoniliśmy pamiąt-
kową tablicę przy zakładzie fotograficz-
nym jego syna pana Jacka Iwulskiego 
– poinformował Tomasz Sielicki.

– W trakcie sesji pani Katarzyna wy-
głosiła przemówienie o swoim dziadku, 
a na jego koniec mnie oraz przewodni-
czącemu Rady Miasta Dariuszowi Frąc-
kiewiczowi wręczyła po egzemplarzu 
książki pt. „Czas pionierów. Opowieści 
z okazji 75-lecia przybycia osadników na 

Warmię i Mazury”. Jeden z rozdziałów 
monografii traktuje właśnie o Wojciechu 
Iwulskim, co podkreśla jego rolę w po-
wojennych losach Braniewa – relacjono-
wał burmistrz.

Warto również zaznaczyć, że za 
swoją działalność, głównie zawodową, 
Wojciech Iwulski otrzymał liczne wyróż-
nienia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu 
Odroczenia Polski (14.01.1981), Srebr-
ny Krzyż Zasługi (26.06.1969), Srebrna 
Odznaka Zasłużony dla Warmii i Mazur 
(27.03.1965), Odznaka Zasłużony dzia-
łacz Frontu Jedności Narodu, Odznaka 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, Odznaka 
Zasłużony Działacz Rzemiosła. 

K
IKAT, „Gazeta Braniewska“

6 października 2020 r.

PS Z kronikarskiego obowiązku in-
formujemy, że na uroczystościach w Bra-
niewie byli także przewodniczący Marek 
Książek i „nadworny fotograf“ naszego 
oddziału Andrzej Adamowicz.

Szok nie jest
życzliwy poezji
Rozmawiamy z poetą Jerzym Adamem Sokołowskim o tym, czy wszystko jest poezją? Czy możemy od niego oczekiwać 
bieżącego komentarza na zjawiska budzące grozę?

– Czy polski poeta powinien re-
agować na takie wydarzenia w świe-
cie, jak atak terrorystyczny na USA 
i światową walkę z tym zjawiskiem?

– Wydaje mi się, że predysponowa-
ny do wydania krzyku przerażenia byłby 
nasz noblista Czesław Miłosz, bo Stany 
są jego drugą ojczyzną. A Miłosz w tym 
czasie wydał poetycki traktat teologicz-
ny, a więc zajął się sprawami bardzo od-
ległymi od teraźniejszości. Milczenie po-
etów na ten temat wynika pewnie z tego, 
że szok nigdy nie jest życzliwy poezji. 

– Poeci muszą mieć do tego dy-
stans?

– Żeby poetycko ująć takie budzące 
grozę zjawisko, poeta musi je w sobie 
przetrawić, skonfrontować w procesie 
twórczym z wartościami moralnymi. Na 
bieżąco załatwiły to media, dolewając 
zresztą oliwy do ognia, siejąc grozę, bo 
nie potrafią tego wyjaśnić w kategoriach 
właściwych filozofii czy poezji.

– Poeta potrafi?
– Powie o tym innym językiem, ale 

wtedy jego przesłanie jest adresowane 
do ludzkości, a nie do szerokich mas. 
Może napisać poemat katastroficzny, 
który będzie jednocześnie zaklęciem 
przeciwko grozie, próbą oswojenia z nią 
człowieczej wrażliwości. Nie należy jed-
nak oczekiwać od poety bieżącego ko-
mentarza. 

– Jakie reguły rządzą dzisiejszą po-
ezją polską?

– Stachura mówił, że wszystko jest 
poezją, z czym jednak się nie zgadzam. 
Taka postawa prowadzi do autodestruk-
cji, a potem do samounicestwienia, jak 
w przypadku tzw. poetów przeklętych. 
Bardzo ich cenię, ale trawestując powie-
dzenie Mickiewicza, powiem, że wolę 
dzień przeżyć dobrze i treściwie, smaku-
jąc istotę życia niż napisać księgę. Poeta 
jest cząstką społeczeństwa, poddawany 
jest tym samym lękom, przeżywa po-
dobne radości.

– Dotyczy to również ciebie?
– Oczywiście, tym bardziej że ja – co 

znajduje potwierdzenie w mojej twór-

czości – uważam poezję, jak wszelką 
sztukę, za zjawisko wtórne wobec życia.

– Żeby pisać trzeba żyć?
– Dokładnie, dlatego nigdy nie po-

wiedziałbym, że wszystko jest poezją. 
Nie ścigam się więc z liczbą wydanych 
tomów, nigdy nie próbowałem tworzyć 
czegoś na siłę. Z pokorą czekam na ła-
skę natchnienia, aż wiersz sam wciśnie 
mi pióro do ręki.

– Tę poezję nosisz w sobie?
– To jest tak jak z otwarciem musz-

li, z której wychodzi perła. Zdarzało się, 
że wiersz mi się przyśnił i wstawałem 
w nocy, żeby go zapisać. Był to jednak 

rezultat całych miesięcy doznań, przeżyć 
i przemyśleń. Warto dodać, że małż ro-
dzi perłę w miejscu zranienia.

– Jesteś poetą lirycznym? 
– Istotą dzisiejszej poezji jest liryka, 

będąca wytworem wrażliwości poety 
i sublimacją jego doznań. Literaturo-
znawca Julian Krzyżanowski dzieli po-
etów na dwie grupy. Są lirycy tzw. lektu-
rowi, dla których źródłem inspiracji jest 
twórczość innych. Są też poeci, którzy 
muszą dotknąć rzeczy, przeżyć coś, by 
potem przenieść to na papier. Takim 

poetą był Mickiewicz. A tak na margine-
sie – urodziłem się tak jak on 24 grud-
nia. Żeby nawiązać do ducha twórczości 
Wieszcza, zawsze w Wigilię piszę wiersz. 
I to jest ten wyjątek od reguły.

– Co ciebie poetycko inspiruje?
– W moim przypadku warunkiem, 

żeby coś powstało, jest uczestnictwo 
w życiu. Muszę być jednym z otaczają-
cych mnie ludzi, na co dzień posługiwać 
się nawet językiem „ulicy“. W procesie 
twórczym następuje sublimacja tego 
wszystkiego, także języka, zgodnie z re-
gułami poetyckiej sztuki. Jestem wycho-
wany w kulturze śródziemnomorskiej, 
kulturze Homera, Petrarki czy wreszcie 
naszego Miłosza, przede wszystkim zaś 
Szymborskiej, która jest mi jako poecie 
bliższa od swego kolegi noblisty. Z tych 
źródeł czerpie moja twórczość, nie 
w sensie dosłownym, raczej w sensie ar-
tystycznej ogłady. Istotne znaczenie dla 
niej ma jednakże i to, że urodziłem się 
w miasteczku na pograniczu Mazowsza 
i Mazur.

– Żeby wydać wiersze, potrzebna 
jest kasa, a na poezję nie ma dziś pie-
niędzy. Pozostaje szukanie sponsora?

– Wolę inną instytucję – mecenat, bo 
wówczas opiekę nad pisarzem sprawują 
koneserzy, którzy dają gwarancję utrzy-
mania wysokiego poziomu wszelkiej 
twórczości i już na wstępie nobilitują ar-
tystę. Nie można tego powiedzieć o tak 
zwanym sponsoringu, który sam w sobie 
jest dwuznaczny. Bo może na przykład 
się zdarzyć, że pieniądze na wydanie 
tomiku poezji wyłoży wujek autora, nie 
mając nawet pojęcia, w jakie przedsię-
wzięcie się angażuje. Boleję, że państwo 
tak szybko umyło rączki i przestało spra-
wować mecenat nad sztuką, przez co 
życie artystyczne dotkliwie zubożało. Za 
tym idzie zanik autorytetów, kryteriów 
oceny dzieł literackich i wszelkiej twór-
czości. 

Rozmawiał Marek Książek

Sobota Reporterów „Gazety Olsztyń-
skiej“ z 22-23 grudnia 2001 r.
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Helena Piotrowska

„Przyjdź, będziesz tańczyć... wspo-
mnienia o Wojciechu Muchlado” to 
rzecz poświęcona zasłużonemu chore-
ografowi Jerzemu Wojciechowi Muchla-
do (1921-1992), który z niezwykłym za-
angażowaniem pielęgnował dziedzictwo 
kulturowe Warmii i Mazur. Był mistrzem 
techniki tanecznej, twórcą przepięknych 
układów polskich tańców narodowych, 
i nie tylko, wskrzesicielem dawnych tań-
ców i zabaw Warmii i Mazur. Wniósł 
znaczny wkład w rekonstrukcję warmiń-
skiego stroju ludowego i czuwał nad 
zgodnością etnologiczną wykorzystywa-
nych kostiumów innych regionów i na-
rodów.

Muchlado, legenda Olsztyna, wycho-
wał kilka pokoleń tancerzy w zespołach 
Olsztyn i Krusyna oraz współtworzonym 
zespole Kortowo i Kolejarz, zalążku War-
mii. Spod jego rąk wyszło wielu instruk-
torów tańca, kontynuatorów jego dzieła. 

To drugie wydanie książki o Wojcie-
chu Muchlado, a jest to już jej jedenasta 
samodzielna pozycja Heleny, z czego 
większość to biografi e znanych w regio-
nie osób, w tym Hieronima Skurpskiego 
i Barbary Hulanickiej.

Jerzy sałata

Wiersze pisze od początku lat sie-
demdziesiątych ub. stulecia. Debiutował 
w 1975 roku na łamach „Gazety Olsztyń-
skiej“ wierszem „Jesienny spacer“. Jesień 
to chyba ulubiona pora roku autora, bo 
ostatnio ukazał się jego dziewiąty już to-
mik pt. „Śladami jesiennego pola“, który 
wydał własnym nakładem. Nie zawiera 
typowej poezji jesiennej, a tytuł nawią-
zuje raczej do jesieni życia.

Jurek bywa porównywany do Mi-
chała Kajki, nie tylko dlatego, że pisze 
wiersze o codziennym życiu na wsi, 
jak legendarny mazurski poeta, ale że 
jest również z zawodu cieślą. O podo-
bieństwie obu poetów świadczą tytuły 
zbiorków  bartoszyckiego barda: „Zboża 
urodziwe“, „Z opłotków wsi“, „Stąd wi-
dać małe miasteczko“ czy „Żniwowisko“. 
Poza tym jest współzałożycielem Barto-
szyckiej Grupy Literackiej „Barcja”, która 
istnieje od 1983 roku, a Jurek jest jej pre-
zesem już 37 lat. Za swoją pracę twórczą 
i działalność społeczną został uhonoro-
wany nagrodą marszałka województwa 
warmińsko-mazurskiego w dziedzinie 
kultury za 2008 rok.

elżBieta szewczenko-ryBak

Ela nie ukrywa, że swoją autobiogra-
fi czną książkę „Moje 85“ (czyżby chodzi-
ło o lata autorki, ale to chyba niemożli-
we!) napisała zainspirowana konkursem 
na wspomnienia o powojennych osad-
nikach na Warmii i Mazurach. Zmobi-
lizowała się i napisała 10 tys. znaków 
o swojej rodzinie, która przybyła na te 
ziemie z Warszawy, w tym o swoim ojcu 
– dyrektorze wydawnictwa prasowego 
w Olsztynie. Za tę pracę zdobyła wyróż-
nienie, ale nie wierzyła – jak potem nam 
się przyznała – że w ogóle wyjdzie książ-
ka, w której jej opowieść się znajdzie. 
I dlatego, niejako z rozpędu, dopisała 
pozostałe rozdziały rodzinnej sagi, z cze-
go powstał dokument bardzo pożądany 
wśród bliskich, a pewnie i dziennikarskiej 
braci.

Książka ukazała się właśnie nakła-
dem własnym autorki i choć jej w ca-
łości nie przeczytaliśmy, spodziewamy 
się przyjemnej lektury. Na razie prezen-
tujemy okładkę przygotowaną, tak jak 
całość, w wydawnictwie Wers Tomasza 
Śrutkowskiego.

Olsztyńscy dziennikarze 
jako pisarze
Niezwykle płodni literacko okazują się członkowie olsztyńskiego oddziału SDRP. W ostatnim czasie ukazało się sześć nowych 
książek autorów z naszego grona. Czym mogą się pochwalić?

Autorzy reprezentują dwa odrębne 
światy pokoleniowe, ale łączy ich podob-
ne spojrzenie na naszą historię i obecną 
rzeczywistość. W ostatnim czasie wydali 
dwie, utrzymane w lekkim tonie, pozycje, 
o czym poinformował nas nestor nasze-
go oddziału Feliks Walichnowski. 

LIST  OTWARTY
Szanowny Redaktorze!

Współpraca z adeptką naszego Sto-
warzyszenia Martą Bulik  dobrze się nam 
układa. Wydana książka pt. „Chichoty” 
została przyjęta przychylnie tam, dokąd 
ją skierowaliśmy (biblioteki akademic-
kie). To nas ośmieliło i napisaliśmy ko-
lejną książkę pt. „Śmiechowisko”. Przesy-
łam jej fragment wraz z pozdrowieniami.

Feliks Walichnowski

– Co tam, panie Tomaszu, w polityce 
nad Wisłą i Łyną?

– Zabrało głos dwóch bardzo śmiesz-
nych parlamentarzystów: Jan Maria Jac-
kowski i Tadeusz Cymański. Twierdzą, iż 
Jarosław Kaczyński jest jak Józef Pilsud-
ski, a może jeszcze sławniejszy!

– Warto polemizować w tej sprawie, 
ponieważ Piłsudski Józef był między in-
nymi kobieciarzem i ojcem córek, nato-
miast pan Jarosław jest kawalerem bez-
dzietnym, z czego by wynikało, jakoby 
stronił od seksu...

– Pani  Jagusiu, jeśli chodzi o kobiety, 
to przypomniano w mediach o pewnej 
eksposłance z Samoobrony, która według 
dziennikarzy miała w oczach kurwiki...

– Co to takiego?
– Tak mówiono o nadzwyczajnym 

seksie. Ale owa niewiasta prowadziła 
wstrzemięźliwe życie, bo kochała męża 
i gospodarstwo rolne. Kurwikami więc 
żurnaliści pewnie nazywali temperament 
polityczny i to jakoby polityka kojarzyła 
się z nierządem!

– Moim zdaniem o kobietach nigdy 
nie dowiemy się całej prawdy...”.

    

marek książek

Najnowsza książka Marka Książka pt. 
„Artyści czystej wody. Opowieść o bra-
ciach Połomach“ to biografi a dwóch po-
staci związanych z olsztyńskim środowi-
skiem twórczym: poety Stefana Połoma 
i jego młodszego brata – fi lmowca, fo-
tografi ka, profesora sztuki fi lmowej, do 
niedawna wykładowcy akademickiego 
Janusza Połoma (niestety, nie doczekał 
książki w druku, zmarł niespodziewanie 
23 października br.). Inspiracją do napi-
sania poświęconego im „reportażu bio-
grafi cznego“ stało się powiedzenie, które 
autor usłyszał na 80. urodzinach Stefana 
Połoma: „Jeden od pióra i wióra, drugi od 
kina i młyna“. Chodziło o to, że ich ojciec 
Jan, przedsiębiorca, przekazał poecie 
w spadku tartak, a fi lmowcowi – młyn 
w Unieszewie. Książka wydana została 
nakładem własnym autora (jak wszystkie 
tu zaprezentowane, takie czasy!), a na 
280 stronach jest o czym poczytać, nie 
tylko o Połomach, ale o całym środowi-
sku artystycznym Olsztyna, Warmii i Ma-
zur oraz całego kraju. Jednym słowem 
– panorama kulturalna epoki! Do tego 
wiele anegdot, liczne fotografi e, a także 
16-stronicowa wkładka w kolorze.

marta BUlik, Feliks walicHnowski
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Bogaty jubileusz
Związku Literatów Polskich
W tym roku Związek Literatów Polskich obchodził dwa jubileusze: jeden okrągły w skali kraju i drugi, ważny dla kultury 
Warmii i Mazur. O obu pisze Andrzej Cieślak, prezes oddziału tej organizacji w Olsztynie.

W 1920 roku po pobycie na 
terenach plebiscytu na 
Warmii, Mazurach i Powi-
ślu znakomity pisarz Stefan 

Żeromski zainicjował powstanie Związku 
Zawodowego Literatów Polskich. Po 35 
latach od tego wydarzenia w dniach 14-
15 lipca 1955 roku z inicjatywy dr. Wła-
dysława Gębika podczas Literackich Dni 
Olsztyna powołano Oddział Związku Li-
teratów Polskich w Olsztynie. 

W zebraniu założycielskim wzięli 
udział: wiceprezes Zarządu Głównego 
ZLP Stanisław Dobrowolski, Jan Maria 
Gisges i Eugeniusz Paukszta oraz wła-
dze miejskie i wojewódzkie. Powstanie 
oddziału było ukoronowaniem dzia-
łalności Klubu Literackiego prowadzo-
nego w Olsztynie przez Władysława 
Gębika, a także miejscowych twórców 
wcześniej przyjętych do Związku – Ma-
rii Zientary-Malewskiej, Michała Len-
gowskiego, Alojzego Śliwy i Teofila Ru-
czyńskiego. Wybrano pierwszy Zarząd 
w składzie: Michał Lengowski (prezes), 
Władysław Gębik (wiceprezes), Janusz 
Teodor Dybowski (sekretarz), Teofil 
Ruczyński (skarbnik). W 1958 roku po-
wołano przy Zarządzie Głównym ZLP 
Klub Literatury Regionalnej, z siedzibą 
w Olsztynie.

To były czasy słowa pisanego, dla-
tego już od pierwszych dni powołania 
Oddziału ZLP to literaci obok dzienni-
karzy mieli istotny wpływ na kształto-
wanie świadomości i tożsamości społe-
czeństwa regionu. To właśnie głównie 
środowisku literacko-dziennikarskiemu 
zawdzięczać należy powstanie Wydaw-
nictwa „Pojezierze”, które w latach 1957-
1992 wydało tysiące znaczących dla czy-
telników książek członków SDP, SD RP 
i ZLP.

Przez 65 lat Oddział Związku Lite-
ratów Polskich w Olsztynie miał swój 
udział w kulturze Warmii i Mazur. Lite-
raci z dziennikarzami byli często inspira-
torami lub obecnymi w najważniejszych 
wydarzeniach kultury i sztuki miasta 
i województwa.

Po wieloletniej przerwie 19 stycznia 
2019 roku nastąpiła reaktywacja działal-
ności Oddziału oraz nawiązanie ściślej-
szej współpracy z innymi środowiskami 
twórczymi operującymi słowem, w tym 
np. z Klubem Miłośników Poezji przy 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 
Grupą Literacką „Barcja” z Bartoszyc, 
„Salonikiem Literackim” w Mrągowie 
oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Pol-
skich i Stowarzyszeniem Dziennikarzy RP 
w Olsztynie. 

Oddział ZLP w Olsztynie liczy 12 
członków: Antoni Janowski, Władysław 
Katarzyński, Ewa Klajman-Gomolińska, 
Artur Nichthauser, Stefan Połom, Je-

rzy Sałata, Andrzej Staniszewski, Jerzy 
Szczudlik, Bolesław Uryn.

Obecny Zarząd to: Andrzej Cieślak, 
prezes, Jerzy Górczyński, wiceprezes, 
Bożena Kraczkowska, sekretarz. 

Członkowie Oddziału ZLP w Olszty-
nie aktywnie promują wydarzenia kul-
turalne i literaturę regionu na stronie 
Związek Literatów Polskich w Olsztynie 
w portalu Facebook. Są nagradzani, 
aktywni organizacyjnie i twórczo, np. 
Andrzej Cieślak jest członkiem Kapitu-
ły Nagrody im. Henryka Panasa SD RP, 
współdziałał w części programu VII Dni 
Seweryna Pieniężnego SDP, podobnie 
jak Marek Książek z SD RP jest autorem 
kwartalnika „Dziennikarz Olsztyński” 
oraz stałym współpracownikiem Ma-
gazynu SDP „bezwierszówki”. Literaci 

drukują swoje utwory nie tylko gościn-
nie; Andrzej Cieślak i Władysław Kata-
rzyński (także członek SDP), Jerzy Sałata 
(ZLP, SD RP), Helena Piotrowska, Marta 
Bulik, Feliks Walichnowski z SD RP opu-
blikowali w książce „Czas Pionierów” 
wspomnienia o pierwszych osadnikach 
przybyłych do regionu po II wojnie świa-
towej. W 2020 roku Andrzej Cieślak wy-
dał swój kolejny tomik poezji; bezkrop-
kowo. Bożena Kraczkowska otrzymała 
Nagrodę Prezydenta za 2019 rok (taką 
samą Nagrodę otrzymał także Marek 
Książek – szef Oddziału SD RP) i wydała 
dwie książki „Czubek” i „Operacja De-
xter” a w 2020 roku Wojewódzka Biblio-
teka Publiczna wyróżniła jej jeden wiersz 
„Mój cień blues” bibliofilskim, unika-
towym trójjęzycznym wydaniem z serii 
Trilinguis. Marek Książek (wspólnie ze 
swoją żoną Danusią) wydał książkę – pa-
noramę kultury regionu „Artyści czystej 
wody” o braciach Stefanie (członek ZLP) 
i Januszu Połomach.

Upamiętnieniu jubileuszowych wy-
darzeń służy wykonana, skromna ta-
blica okolicznościowa planowana do 
odsłonięcia w grudniu br. na fasadzie 
gościnnej dla ZLP i SD RP siedziby U Ar-
tystów przy ul. H. Kołłątaja 20, na której 
wyróżniono imiennie dziennikarzy i lite-
ratów SDP, SD RP i ZLP oraz sympaty-
ków i współpracowników ZLP w jubile-
uszowym 2020 roku. Tablica integruje 
środowisko i przypomina mieszkańcom 
naszego miasta, ale także naszym go-
ściom o istotnej roli, jaką w przeszłości 
i do dzisiaj pełnią organizacje skupiające 
dziennikarzy i literatów – piewców prze-
szłości, teraźniejszości i przyszłości oraz 
kultury i sztuki regionu.

Andrzej Cieślak
prezes ZLP w Olsztynie

Od redakcji: W uzupełnieniu dodaj-
my, że w mijającym roku także Włady-
sław Katarzyński wydał tomik wierszy, 
piosenek i satyry pt. „Pociąg do Vera 
Cruz”. Natomiast o aktywności twórczej 
naszych członków piszemy osobno.

Nagroda w dziedzinie kultury 
została przyznana już w czerw-
cu tego roku, ale ze względu 
na pandemię gala odbyła się 

dopiero 5 października. Prezydent Piotr 
Grzymowicz wręczył dyplomy, plakietki 
z wizerunkiem patrona miasta św. Jakuba 
oraz czeki z nagrodą pieniężną (niezbyt 
wysoką) siedmiorgu laureatów: aktorowi 
teatralnemu i filmowemu Arturowi Ste-
rance, fotografikowi Henrykowi Ciruto-
wi, dziennikarzowi i pisarzowi Markowi 
Książkowi, filmoznawcy i właścicielowi 
kina studyjnego Awangarda 2 (gdzie 
odbyła się gala) Konradowi Lenkiewi-
czowi, dziennikarce i pisarce Bożenie 
Kraczkowskiej, muzykowi Zbigniewowi 
Siwkowi i aktorowi teatru lalek, reżyse-
rowi, animatorowi kultury Tadeuszowi 
Sobczakowi.

W ubiegłym roku Marek Książek 
obchodził 40-lecie pracy dziennikarsko-
-literackiej, wydał kilkanaście książek, 
w tym biografie miejscowych twórców 
m.in. Henryka Panasa i Wacława Kapusto, 
a na wydanie czeka biografia braci Stefa-
na i Janusza Połomów [tekst pisany był 
w październiku, a opowieść o braciach 
ukazała się z początkiem grudnia – przyp. 
DO]. Laureat aktualnie współpracuje 
z tygodnikiem „Przegląd“, jest też prze-
wodniczącym oddziału Stowarzyszenia 
Dziennikarzy RP. Jednym z efektów (nie 
całkiem ubocznych) gali wręczania na-
gród było to, że laureatka Bożena Kracz-
kowska wyraziła chęć wstąpienia w szere-
gi SDRP. Jej prośba została uwzględniona 
pozytywnie.

Red.
portal DziennikarzeRP, 6.10.2020 r.

Marek Książek odbiera Nagrodę Prezydenta Olsztyna z rąk Piotra Grzymowicza
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Nasz prezes
z nagrodą prezydenta
Marek Książek, przewodniczący warmińsko-mazurskiego oddziału SDRP został wyróżniony Nagrodą Prezydenta Olsztyna 
„za całokształt działalności dziennikarskiej i popularyzatorskiej w dziedzinie kultury“ za 2019 rok.

Tablica jubileuszowa ZLP

Na początku grudnia prezydent Piotr 
Grzymowicz wręczył dwie inne nagrody 
w dziedzinie kultury: za twórczość mu-
zyczną i plastyczną. Ta pierwsza to na-
groda w dziedzinie sztuk muzycznych 
im. Feliksa Nowowiejskiego, przyzna-
na po raz jedenasty. Natomiast dru-
ga, w dziedzinie sztuk plastycznych im. 
Hieronima Skurpskiego, została ustano-
wiona w 2007 roku. Nagroda im. Nowo-
wiejskiego trafiła do Doroty Obijalskiej, 
założycielki i dyrygentki Grupy Smycz-
kowej Absolwent. Nagrodą im. Skurp-
skiego wyróżnione zostało Warmiń-
sko-Mazurskie Stowarzyszenie Areszt 
Sztuki, które istnieje od 2005 roku.

Począwszy od tegorocznych nagrody 
im. Nowowiejskiego oraz im. Skurpskie-
go przyznawane będą w dwuletnim cy-
klu. Czyli następna edycja w 2022 roku.
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Konkurs imienia
Seweryna Pieniężnego
Regulamin Konkursu SDP im. Seweryna Pieniężnego 2021

 § 1. Konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
im. Seweryna Pieniężnego, organizowany przez 
Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie, 
skierowany jest do dziennikarzy i publicystów War-
mii i Mazur, a także ludzi mediów z innych regio-
nów, którzy w swojej twórczości podejmują tema-
tykę warmińsko-mazurską.

 § 2.1 W ramach Konkursu przyznawane są następu-
jące nagrody:

 § 2.2. Nagroda Główna przyznawana jest za najlep-
sze publikacje minionego roku zgłoszone w Kon-
kursie.

 § 2.3. Nagroda Wolności Słowa przyznawana jest 
za publikacje w obronie demokracji i praworząd-
ności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, 
naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka 
oraz dziennikarstwo śledcze.

 § 2.4. Nagroda dla Młodego Dziennikarza przy-
znawana jest za najlepszą publikację w gronie 
dziennikarzy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.

 § 2.5. Kapituła Konkursu może przyznać także spe-
cjalne wyróżnienia za publikacje w następujących 
kategoriach: dziennikarstwo prasowe/internetowe, 
telewizyjne, radiowe/podcast 

 § 3. Kapituła nagradzając prace, będzie brała pod 
uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowa-
torstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów 
trudnych i kontrowersyjnych, komunikatywność 
i atrakcyjność przekazu, walory dydaktyczne, rze-
telność.

 § 4.1. Nominacje do Konkursu im. Seweryna Pienięż-
nego mogą zgłaszać sami dziennikarze, kolegia 
redakcyjne gazet, stacji radiowych, telewizyjnych, 
portali internetowych.

 § 4.2. Artykuły prasowe, audycje radiowe, programy 
telewizyjne i materiały internetowe zgłaszane do 
Konkursu powinny zostać opublikowane lub wy-
emitowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. 

 § 5. Kapitułę Konkursu im. Seweryna Pieniężne-
go powołuje Zarząd Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
w Olsztynie, nie tylko spośród członków Stowarzy-
szenia. Z urzędu w skład Kapituły wchodzi Prezes 
Oddziału jako przewodniczący.

 § 6.1. Zgłoszenia, w terminie do 31 stycznia 2021, 
należy przesłać na adres: Kapituła Konkursu im. Se-
weryna Pieniężnego, 10-651 Olsztyn, ul. Dobra 10 
oraz na adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com

 § 6.2. Pocztą tradycyjną należy przesłać pięć egzem-
plarzy prac, każdy egzemplarz musi mieć dołączoną 
kartę zgłoszenia własnoręcznie podpisaną przez oso-
bę zgłaszającą według następujących wytycznych: 
• prasa – oryginał lub kserokopia 1:1 strony/stron 
ze zgłoszoną pracą; radio i telewizja – na nośniku 
CD, DVD lub pendrive (na nośniku musi znajdo-
wać się tytuł pracy, data publikacji i nazwa medium 
oraz informacja o długości nagrania; płyta może 
zawierać jedynie prace zgłaszane na Konkurs)
• internet – wydruk materiału jako widok stro-
ny internetowej lub samego tekstu. Maksymalnie 
uczestnik Konkursu może zgłosić pięć prac.
Ponadto należy dołączyć zgodę na przetwarzanie 
i udostępnianie danych osobowych na potrze-
by Konkursu przez organizatora zgodnie z usta-
wą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie da-
nych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 
z późn. zm.).

 § 6.3. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest jedno-
znaczne z akceptacją Regulaminu. Praca bez pod-
pisanej karty zgłoszenia nie zostanie przyjęta do 
Konkursu. Prace niespełniające warunków formal-
nych nie będą rozpatrywane. Nadesłane materiały 
nie podlegają zwrotowi.

 § 7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowie-
dzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich 
wynikające z naruszenia praw własności intelek-
tualnej, w tym za nieprzestrzeganie przez autora 
zgłoszonego utworu przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późn. 
zm.) lub dóbr osobistych.

 § 8. Kapituła Nagrody może również dokonać wy-
boru antylaureata, czyli napiętnować postawy nie-
godne, sprzeniewierzające się etyce zawodowej, 
a tym samym godzące w dobre imię dziennikarzy. 
Antylaury mogą być przyznawane także wydaw-
com oraz zespołom redakcyjnym.

 § 9. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 
uchwalenia.

Olsztyn, 4 grudnia 2020 r.

Przeciw zawłaszczeniu 
wolnych mediów

Oświadczenie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Uchwała nr 4/2020 Zarządu Głównego

Wszechwładna partia rzą-
dząca po czterech latach 
zapowiedzi i zabiegów 
finalizuje program repo-

lonizacji, decentralizacji, a w zasadzie 
zawłaszczania mediów niezależnych. 
Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, za-
ufany człowiek do zadań specjalnych, 
oznajmił triumfalnie zakupienie 100 
procent udziałów w grupie Polska Press, 
właściciela 20 dzienników regionalnych, 
120 lokalnych tygodników i 500 portali 
internetowych.

Za pieniądze podatników spółka 
skarbu państwa dokonała zakupu me-
diów, poszerzając front propagandowy 
PiS. Politycy partii rządzącej uzyskują 
bezpośredni wpływ na gazety regio-
nalne. Prezes Orlenu twierdzi, że zakup 
Polska Press to decyzja biznesowa, słu-
żąca rozwojowi firmy. W stwierdzeniu 
tym jest tyle prawdy, co w argumenta-
cji, że przejmowanie prasy przez wielkie 
koncerny nie jest niczym wyjątkowym na 
świecie.

Obajtek twierdzi, że przykładem może 
być zakupienie przez założyciela inter-
netowej księgarni Amazon legendarnej 

amerykańskiej gazety „The Washington 
Post”. Amazon to prywatna firma. Pienią-
dze na zakup gazety pochodziły z kasy 
właściciela Jeffa Bezosa. Prezes Obajtek 
nie widzi różnicy między państwową 
spółką a prywatnym koncernem, tak jak 
nie dostrzega idei wolnych mediów w de-
mokratycznym państwie.

Wicepremier Piotr Gliński ponad rok 
temu zapowiedział: „Tam, gdzie będzie 
to możliwe, spółki państwowe najpraw-
dopodobniej powinny kupować media”. 
Ogłoszona transakcja Orlenu jest niczym 
innym jak spełnieniem politycznych 
oczekiwań polityków Zjednoczonej Pra-
wicy z prezesem Jarosławem Kaczyń-
skim na czele.

Dzienniki regionalne i lokalne ty-
godniki to w większości trwale osadzo-
ne w tematyce miejscowej niezależne 
pisma, od dziesiątków lat spełniające 
oczekiwania lokalnych czytelników. Nie 
są obce, wrogie ani niemieckie, jak nie-
którzy twierdzą. Wydawane w języku 
polskim, poruszają polskie sprawy i pro-
blemy, pracują w nich polscy dziennika-
rze. Repolonizacja jest tu zwykłym ka-
muflażem.

Setki dziennikarzy gazet regional-
nych z dnia na dzień znalazły się w trud-
nej, niepewnej sytuacji. Ich pracodawcą 
stała się firma nadzorowana przez poli-
tyków. Konflikt interesów polega więc na 
tym, że dziennikarze mający za zadanie 
rozliczać i nadzorować działania polity-
ków, patrzeć im na ręce, będą przez tych 
polityków kontrolowani. Wolność słowa, 
niezależność mediów w takim układzie 
traci sens.

Nie dowierzamy zapewnieniom pre-
zesa Obajtka. Przewidujemy reorgani-
zację mediów regionalnych, a to ozna-
cza zmiany kadrowe na stanowiskach 
kierowniczych, zwolnienia dziennikarzy. 
Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypo-
spolitej Polskiej sprzeciwia się zawłasz-
czeniu mediów regionalnych przez po-
lityków partii rządzącej. Nie godzimy się 
na to, żeby wzorem TVP i PR gazety re-
gionalne stały się tubami propagando-
wymi PiS. W przypadku czystek kadro-
wych, zwalniania dziennikarzy będziemy 
stanowczo reagować.

Prezydium ZG 
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

9 grudnia 2020 r.

1. Przedłużający się okres pandemii 
w kraju uniemożliwia przeprowadze-
nie kampanii sprawozdawczo – wy-
borczej w Oddziałach i zorganizowa-
nie w terminie statutowym X Zjazdu 
Delegatów Stowarzyszenia Dzienni-
karzy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wobec takiego stanu w całym kraju, 
we wszystkich Oddziałach, kaden-
cja władz Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, 
wszystkich szczebli, zostaje prze-
dłużona do 30 kwietnia 2021 roku. 

3. Niniejsza uchwała jest aneksem 
do uchwały Zarządu Głównego nr 
3/2020.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

Protokół z głosowania (on-line) 
członków Zarządu Głównego w spra-
wie powyższej  uchwały  o przedłużeniu 
kadencji władz SDRP. Za  przyjęciem  
uchwały głos oddali: Jerzy Domański,  

Andrzej Maślankiewicz, Tomasz Miłkow-
ski, Ireneusz Michał Hyra, Jerzy Model, 
Wojciech Domagała, Danuta Parol – 
Półkola, Stanisław Wojnarowic,  Ryszard 
Poradowski,  Marek Książek, Ryszard 

Bączkowski, Szymon Jakubowski, Ry-
szard Mulek, Marek Kuliński, Tadeusz 
Krupa.

Większością głosów uchwała  została 
podjęta.

Uchwała nr 4/2020 zarządu  głównego w sprawie przedłużenia kadencji władz Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 2020 roku



Wspaniałych,
pełnych radości
i rodzinnego ciepła
świąt Bożego Narodzenia
oraz
szczęścia, zdrowia
i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2021 Roku

życzy Redakcja


