
Marcin Wakar

Czasopismo społeczno-kulturalne
"Warmia i Mazury" w latach
1955-1967 : przyczynek do
monografii
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna 5, 291-307

2009



Marcin Wakar

Czasopismo społeczno-kulturalne 
„Warmia i Mazury" w latach 1955-1967. 
Przyczynek do monografii

Słowa kluczowe: „W arm ia i M azury", S tow arzyszenie Społeczno-K ulturalne „Pojezie
rze", regionalizm , h isto ria prasy, dziennikarstw o
Key w ords: "W arm ia i M azury", Socio-Cultural A ssociation "Pojezierze", regionalism , 
history  of press, journalism

Czasopismo „W armia i M azury” miało n iebagatelny wpływ na  rozwój 
środowiska hum anistycznego w dawnym województwie olsztyńskim . To 
w łaśnie w redakcji tego periodyku w ykrystalizow ał się pomysł powołania 
Stow arzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”. Stowarzyszenia, k tó
re zmieniło krajobraz kulturow y całego regionu, k tóre niedługo po wyło
nieniu  się z pism a stało się jego wydawcą. To w tym  ty tu le  debiutowali 
praw ie wszyscy lokalni publicyści, prozaicy i poeci. W nim  przeczytać moż
na  było między innym i wczesne teksty  M arka H łaski i E dw arda Stachury, 
a także opracow ania historyczne Jan u sza  Jasińskiego, Em ilii Sukertowej- 
-Biedrawiny, A ndrzeja W akara i innych.

Czasopismo „M azury i W arm ia”, a następnie „W armia i M azury”, wy
dawane było w Olsztynie przez 35 la t  (1955-1990). Celem niniejszego a r
tykułu  nie je s t  jednak  opisywanie całego okresu istn ien ia  pism a, ale przy
bliżenie pierwszych 12 la t  jego działalności -  od premierowego num eru, 
wydanego w 1955 roku, aż do przejęcia ukształtow anego już w pełni m ie
sięcznika przez Robotniczą Spółdzielnię W ydawniczą „Prasa” w 1967 roku.

Pierw sza część prezentowanej publikacji to opis pow stania regionalne
go periodyku. N astępnie przedstawiono kształtow anie się składu osobowe
go redakcji, nak ładu  i formy pism a w wyżej wymienionych latach. Scha
rakteryzow ana została również s tru k tu ra  organizacyjna, k tó rą  prezentuje 
schem at organizacyjny redakcji pochodzący z a k t Zarządu Głównego RSW 
„Prasa”. O sta tn ią  część artyku łu  stanow i analiza  zaw artości pism a w po
szczególnych latach. Nie pokusiłem  się o sporządzenie klucza kategoryza- 
cyjnego, na  podstawie którego mógłbym określić procentową objętość treści 
zaw artych w wybranych num erach czasopisma, a to ze względu na  fakt, iż 
wcześniej uczyniła to już S tan isław a Badowska w swej m onografii1.

1 S. Badowska, Czasopismo „Warmia i Mazury” w latach 1955-1965. Zarys monograficz
ny, Olsztyn 1968, s. 41-54.
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Klucz kategoryzacyjny Badowskiej, mimo że obejmuje okres do 1965 roku, 
w pełni oddaje zawartość treści w kolejnych, opisywanych tu  latach  istn ien ia 
pisma. To dlatego, że w 1965 roku periodyk m iał już ugruntow aną formę 
i charak ter. Opracowując dzieje „W armii i M azur”, pom inąłem  zakreślenie 
tła  historycznego, gdyż zrobiłem  to już wcześniej, opisując pow stanie SSK 
„Pojezierze”2. W tym  artykule nie zajm uję się zw iązkam i twórców pism a 
z ówczesną władzą i służbam i bezpieczeństwa. Te pierwsze relacje są oczy
wiste. Większość dziennikarzy „W armii i M azur”, w uwzględnionych tu  la 
tach, była zw iązana z lokalnym i s tru k tu ram i PZPR, mimo że niejednokrot
nie popadała z nim i w konflikt3. N atom iast badanie związków ze służbam i 
bezpieczeństwa je s t dom eną historyków In sty tu tu  Pam ięci Narodowej, na 
których pole badawcze au to r nie chciał wkraczać. W ątki te byłyby w arte 
opisania w trakcie opracowywania pełnej monografii pisma, do której n i
niejszy artyku ł je s t  jedynie przyczynkiem.

Ja k  zaznaczyłem, poruszanym  przeze mnie tem atem  wcześniej zajm o
w ała się S tan isław a Badowska. Opublikowała naw et niew ielką książkę za
tytułow aną Czasopismo „Warmia i M azury” w latach 1955-1965. Zarys 
m onograficzny4. Jednakże badania, których podjęła się Badowska, z przy
czyn obiektywnych nie objęły w pełni pierwszego okresu w dziejach pisma. 
O lsztyńska badaczka nie m iała również dostępu do archiwaliów W ydzia
łu  Propagandy K om itetu Wojewódzkiego PZPR, W ydziału K ultury  i N auki 
K om itetu C entralnego PZPR, jak  również do a k t Zarządu Głównego RSW 
„Prasa”. A te są bardzo istotnym  źródłem  historycznym , do którego zresztą 
sięgnął au to r tego artykułu . K siążka Badowskiej je s t jednakże niezwykle 
cenna ze względu na  fak t w ykorzystania w niej przez autorkę m ateriałów  
pochodzących z nieistniejącego już archiwum  czasopisma.

*
Pismo powstało z inicjatywy olsztyńskich środowisk dziennikarsko-lite- 

rackich w m aju 1955 roku jako m iesięcznik o nazwie „Mazury i W arm ia”. 
Było jednym  z pierwszych periodyków społeczno-kulturalnych w kraju, na 
co w skazują ak ta  W ydziału K ultury  i N auki K om itetu C entralnego PZPR5. 
M otorem tej inicjatywy byli H enryk Święcicki6 i Roman Kogucki. Obaj

2 M. Wakar, Nowe koncepcje kultury regionalnej i powstanie Stowarzyszenia Społeczno
-Kulturalnego „Pojezierze”, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 2005, nr 2(248), s. 241-251.

3 Wierny, aczkolwiek z natury rzeczy subiektywny obraz konfliktów redakcji z lokalną 
władzą daje dziennik ówczesnego pracownika redakcji pisma, prowadzony w 1956 roku. Zob. 
B. Gołębiowski, Przeszłość staje cieniem. Notatnik październikowy ’56, Łomża 2007.

4 S. Badowska, dz. cyt.
5 Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN] KC PZPR/237/VIII-142, Notatka o pracy komisji 

powołanej do zbadania problemu terenowych pism kulturalno-społecznych z 21 czerwca 1955 
roku, s. 16-18, 24-25.

6 W miesięczniku „Nadodrze” (1971, nr 11, s. 8) znajduje się tekst Krzysztofa Kościeszy 
Czasopisma regionalne. Opisując „Warmię i Mazury”, autor popełnił nieścisłość -  podał, że za
łożycielem pisma i jego pierwszym redaktorem był Jan Aleksander Król. Owszem, J.A. Król był 
pierwszym redaktorem „Warmii i Mazur” po zamianie członów nazwy i pisma na dwutygodnik 
w 1956 roku, ale inicjatorem, założycielem i pierwszym redaktorem był Henryk Święcicki.
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pracowali wówczas w dodatku do „Głosu Olsztyńskiego” -  „Świat i My”. 
To Święcicki w łaśnie, już w połowie 1954 roku, w ystąpił (za pośrednictwem  
W ydziału K ultury  WRN) do ówczesnego M in istra  K ultury  i Sztuki Włodzi
m ierza Sokorskiego z m em oriałem  dotyczącym potrzeby powołania w woje
wództwie olsztyńskim  m iesięcznika społeczno-kulturalnego. W tekście me
m oriału, opublikowanego 21 sierpnia 1954 roku na  łam ach dodatku „Świat 
i My”, m ożna przeczytać:

Bogata, wielowymiarowa problem atyka kultury  i sztuki, historii uwspół
cześnionych zagadnień społeczno-kulturalnych Warmii i M azur potrzebuje 
własnych rozwiązań i własnego indywidualnego kształtow ania się. Ani „Głos 
O lsztyński”, ani radio, ani „Życie Olsztyńskie”, ani wreszcie „Słowo na Warmii 
i M azurach” nie mogą w pełni uwzględnić tych założeń [...]. Nie wystarczą też 
przypadkowe i sporadyczne publikacje związane tematycznie z ku ltu rą  i sztuką 
regionu. Jedynie własne pismo kulturalno-społeczne pomogłoby w intensywnej 
ewolucji i własnym, swoistym kształtow aniu się regionalnej kultury, sztuki 
i nauki. Projektowane pismo nie tylko przyspieszyłoby dojrzewanie nowego 
środowiska publicystyczno-literackiego, ale pozwoliłoby zdecydowanie zerwać 
z ubogością i prymitywno ścią w bogatej problematyce miejscowej. Niezależnie 
od tego, wspomniany periodyk połączyłby -  często niezorganizowany -  wysiłek 
regionalnej kultury, sztuki, nauki i działaczy kulturalnych. Idzie wreszcie o to, 
aby powiedzieć pełniej i głośniej o wszystkim, co niepokoi, wzrusza i przeobra
ża nasz region [...]. Aby kształt naszej ku ltury  i sztuki regionalnej nie zastygł 
w dotychczasowym rozwoju, aby nie sczerniał jego blask, aby skuteczniej mo
gła ona walczyć o człowieka -  potrzebny jej oręż, jakim  jest pismo kulturalno
-społeczne, pismo, które z gwałtowną niecierpliwością domaga się istnienia7.

W ydawania pism a podjął się W ydział K ultury  Prezydium  Wojewódzkiej 
Rady Narodowej. Pierw otnie periodyk m iał nosić ty tu ł „Pojezierze”, cze
go dowodem je s t n o ta tka  prasow a zatytułow ana „Pojezierze” ju ż  wkrótce. 
Przeczytać w niej można:

Już wkrótce ukaże się nowy miesięcznik społeczno-kulturalny regionu m a
zursko-warmińskiego „Pojezierze”. W pierwszym numerze pism a znajdują się 
między innymi wiersze J.M . Gisgesa, A. Rymkiewicza oraz fragm ent pasjonu
jącej sztuki T. Gutowskiego pt. „Strona Polska”. W arto podkreślić, że całość tej 
niezwykle dramatycznej sztuki rozgrywa się w okresie plebiscytu na Warmii 
i M azurach. Historii regionu poświęca swą pracę również A. W akar. Nosi ona 
ty tu ł „Niektóre problemy pięćsetlecia”. W „Pojezierzu” ukażą się również opo
wiadania: K. Ruczyńskiego i W. Zameckiego. Rozwój miejscowej sztuki oma
wiają i postulują: L. Soliński i M. Korolkiewicz. Oto tylko niektóre pozycje 
nowego pism a Warmii i M azur. Całość bogato ilustrow ana. Cena: 2 zł8.

Proponowany ty tu ł nie spodobał się jednak  którem uś z lokalnych dygni
tarzy, który  twierdził, że kojarzy on m u się z żabam i9. Nazwę „Pojezierze”

7 H. Święcicki, Aby nie sczerniał blask, „Świat i My”, dodatek tygodniowy do „Głosu Ol
sztyńskiego” 1954, nr 124, s. 1.

8 „Pojezierze” już wkrótce, „Głos Olsztyński” 1955, nr 94, s. 5.
9 W. Ogrodziński, Wczoraj = historia, „Warmia i Mazury” 1965, nr 10, s. 8.
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przyjęło półtora roku później stowarzyszenie zainicjowane również przez 
H enryka Święcickiego.

O lsztyński litera t, Józef Jacek  Rojek, we wstępie do książki Pióro i p a 
m ięć10 uw ypukla wagę fenomenu, jak im  było powstanie regionalnego pis
m a społeczno-kulturalnego, wiążąc ten  fak t z założeniem  oddziału Związ
ku  Literatów  Polskich w Olsztynie (oddział ZLP zaw iązał się w trakcie 
Literackich Dni Olsztyna, k tóre odbyły się na  zam ku w dniach 14-15 lipca 
1955 roku). Na kartach  wspom nianej książki pisze:

[Powstał periodyk], który otworzył swe łamy dla pisarzy i debiutantów, zapo
czątkował ruch recenzyjny i krytyczny. Stał się ponadto współorganizatorem 
wielu konkursów literackich oraz ważkim etapem  konsolidacji życia literackie
go olsztyńskiego środowiska pisarskiego11.

Pismo, wówczas m iesięcznik12, nie spełniło jednak  w pełni oczekiwań 
lokalnego środowiska hum anistycznego i w pierwszej połowie 1956 roku 
zaczęło ukazywać się jako dwutygodnik pod zm ienionym  tytułem : „W ar
m ia i M azury”. Periodyk odciął się od tradycji swego poprzednika, nie 
tylko zm ieniając człony tytułu. Zaczęto nową num erację, zm ienił się for- 
m a t13, objętość i wydawca (Olsztyńskie W ydawnictwo Prasowe RSW „Pra
sa”). Pozostał s ta ry  nakład  (5000 egzemplarzy) i cena (2 zł). Redaktorem  
naczelnym  został 15 kw ietnia 1956 roku przybyły z W arszawy Ja n  Alek
sander Król -  znany dziennikarz, działacz Zjednoczonego Stronnictw a Lu
dowego i poseł ziem i olsztyńskiej z ram ien ia  tej partii. W raz z nim  przy
jechało trzech absolwentów polonistyki, h isto rii i socjologii U niw ersytetu 
W arszawskiego: Bronisław Gołębiowski, Tadeusz Kopel i Zdzisław Grze
lak. Święcicki objął na  krótko stanowisko sek re tarza  redakcji (szybko zo
sta ł zastąpiony przez Bronisław a Gołębiowskiego14), a ze starego składu 
pozostali ponadto K rystyna G arw olińska i Roman Kogucki. Do końca 1956 
roku skład redakcji uzupełnili: Andrzej W akar, H enryk Panas, W alter Póź
ny, S tanisław  Sawicki i Bohdan Kurowski. Tym razem  pismo, pretendując 
do bycia trybuną w rodzaju „Po prostu”, natrafiło  n a  opór lokalnych władz. 
Bronisław Gołębiowski, w swym no tatn iku  z 1956 roku, zanotow ał wypo
wiedź wojewody Zbigniewa Januszko: „Jeszcze »W armia i Mazury« zoba
czy, co to je s t  w ładza i że ja  potrafię z władzy skorzystać”15.

W związku z tak ą  atm osferą zespół redakcyjny powoli się wykruszył. 
J a n  A leksander Król wyjechał z O lsztyna po ukazaniu  się trzeciego n u 
m eru za rok 1957. Zaraz po nim  odeszli kolejno16: K rystyna Garwolińska,

10 J.J. Rojek, Pióro i Pamięć. 50-lecie Oddziału Związku Literatów Polskich 1955-2005, 
Olsztyn 2005.

11 Tamże, s. 8.
12 Faktycznie wydawany raz na dwa miesiące.
13 Miesięcznik „Mazury i Warmia” ukazywał się w formacie 20x28,5 cm, zaś „Warmia 

i Mazury” 21x29 cm. Pismo w takim formacie ukazywało się do 1982 roku.
14 H. Panas, Wśród mielizn pamięci, „Warmia i Mazury” 1975, nr 5, s. 6-7.
15 B. Gołębiowski, dz. cyt., s. 87.
16 Kolejność podana za: S. Badowska, dz. cyt., s. 15.
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Zdzisław Grzelak, Bronisław Gołębiowski, Tadeusz Kopel, H enryk Świę
cicki, Bohdan Kurowski17 i Ryszard Kogucki. Ich miejsce zajęli: W alter 
Późny (redaktor naczelny), M ichał Frank , Bohdan Trzopek, M arian W iś
niew ski i korektorka Lidia W ronka. W tym  czasie poczytność dwutygodni
ka  zm alała do tego stopnia, że kioski „Ruchu” zwracały znaczną część nie- 
sprzedanych egzemplarzy. W ciągu k ilku miesięcy -  od grudnia 1956 roku 
do m aja 1957 roku -  liczba zwrotów wzrosła z 20,7% do 37,6%18. Jeszcze 
dram atyczniejsze dane podaje Zarząd Główny RSW „Prasa” w liście do 
B iura P rasy  KC PZPR:

Wiele dyskusji w środowiskach dziennikarskich i literackich wywołują pisma 
społeczno-kulturalne wydawane we Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie i Łodzi. 
Sytuacja ich przedstawia się następująco: [...] „Warmia i M azury” posiada 
nakład około 4.000 egzemplarzy, z czego około 2.500 egz. prenum erują różne 
instytucje i indywidualni czytelnicy. W komisie pismo ma około 40 do 50% 
zwrotów. Deficyt roczny około 1.000.000 zł19.

Kłopoty pism a były w iązane między innym i z ukazaniem  się na  rynku 
prasowym  tygodnika „Panoram a Północy”, który  w komercyjnej formie przy
bliżał czytelnikowi problem atykę regionu. Zdecydowano się zatem  od dzie
siątego num eru  z 19 m aja 1957 roku przekształcić ty tu ł w tygodnik o objęto
ści o połowę mniejszej. Podniesiono też jego nak ład  do 6000 egzem plarzy20. 
W takiej formie ukazyw ał się jeszcze niespełna rok. Decyzja o zam knięciu 
niedochodowego periodyku zapadła w W arszawie 4 kw ietnia 1958 roku21. 
W tedy właśnie powstałe w październiku 1956 roku Stowarzyszenie Spo
łeczno-K ulturalne „Pojezierze” podjęło się dalszego finansow ania pisma. 
Przystępując do w ydaw ania periodyku, zarząd Stow arzyszenia zdecydował 
o powrocie do koncepcji m iesięcznika poświęconego sprawom  kulturalnym . 
Oczywiście, wszystkie te decyzje m usiały być zatw ierdzone przez władze 
partyjne. Świadectwem tego fak tu  są ak ta  W ydziału Propagandy Kom itetu 
Wojewódzkiego PZPR. Przeczytać w nich można:

Na podstawie Uchwały Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR z miesią
ca lutego 1959 roku tygodnik społeczno-kulturalny „Warmia i M azury” został 
przekształcony na miesięcznik kulturalny.

W uchwale tej Egzekutyw a poleciła wrócić do pierwotnej koncepcji 
m iesięcznika. W ydawanie pism a zlecono SSK „Pojezierze”, a redagowanie

17 27 października 1956 roku z inicjatywy Święcickiego zawiązało się SSK „Pojezierze”. 
Henryk Święcicki i Bohdan Kurowski odeszli, by z ramienia SSK „Pojezierze” tworzyć tygo
dnik „Panorama Północy”.

18 Załącznik nr 4 (tablica C) do Biuletynu Informacyjnego Sekretariatu KC, nr 41 
z 3 V I I1957, w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, t. XII, red. 
A. Słomkowska, przy współpracy D. Mikołajczyk-Grzelewskiej, Warszawa 1988, s. 229.

19 AAN, ZG RSW „Prasa” 11/247, Pismo ZG RSW „Prasa” do tow. A. Starewicza z Biura 
Prasy KC PZPR z dnia 5 listopada 1957 roku, s. 111-112.

20 Od numeru 18 z 1957 roku.
21 AAN, ZG RSW „Prasa” 7/84, Wniosek na Zarząd Działu Organizacji i Zatrudnienia 

w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Olsztyńskiego Wydawnictwa Prasowego, s. 39.
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Henrykowi Panasow i (redaktor naczelny) i Andrzejowi W akarowi (sekre
tarz  redakcji). W redagow aniu pism a oprócz wymienionych uczestniczył 
Kom itet Redakcyjny w składzie: Roman Kogucki, Bohdan Kurowski, Kazi
mierz Lewkowicz, W ładysław Ogrodziński, Tadeusz Ostojski, W alter Póź
ny, G erard Skok, H ieronim  Skurpski i S tanisław  Szostakowski.

O sta tn i num er tygodnika ukazał się 20 kw ietnia 1958 roku, a pierw 
szy num er m iesięcznika w m aju tegoż roku22. Jednakże wedle a k t Zarzą
du Głównego RSW „Prasa”, SSK „Pojezierze” stało się oficjalnie wydawcą 
pism a dopiero 30 czerwca 1958 roku23, czyli praw ie dwa m iesiące od mo
m entu, gdy Stowarzyszenie faktycznie objęło m ecenat nad „W armią i M a
zuram i”. Po tak  zasadniczych zm ianach z redakcji odeszli: Bogdan Trzo- 
pek, M arian W iśniewski, L idia W ronka i M ichał Frank . Stowarzyszenie 
„Pojezierze”, podejmując się prow adzenia periodyku, zdecydowało, zgodnie 
z rozporządzeniem  W ydziału Propagandy, powrócić do pierwotnej koncepcji 
pism a jako miesięcznika. M iał być on, jak  „Mazury i W arm ia”, poświęcony 
wyłącznie ku ltu rze i sprawom regionu. Zmieniono rocznik i num erację, do
liczono do niej bowiem „Mazury i W arm ię”. M iesięcznik ukazał się jako n u 
m er 1 (86 ), rocznik czwarty. Ja k  zauw ażyła Badow ska24, popełniono błąd 
przy ogólnej num eracji, gdyż „M azur i W arm ii” ukazało się dziesięć n u 
merów, a zatem  pierwszy num er m iesięcznika powinien nosić num er 8 7 . 
Periodyk m iał (jak poprzednio) form at 21x29 cm, jego objętość wynosiła 
32 strony, nak ład  5000 egzemplarzy, a cena 5 złotych. Redakcja25 m ieściła 
się w Olsztynie przy ulicy Szrajbera 11. W swym opracowaniu Badowska, 
korzystając z nieistniejącego już dziś archiwum  pism a, zw raca uwagę na 
fakt, że w trosce o sprzedaż czasopisma

zaprzestano dotychczasowej praktyki rozprowadzania go przez agentury Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Upowszechniania Prasy i Książki „Ruch”. Zaan
gażowano pracownika zajmującego się kolportażem, przechodząc w 80% na 
system prenum eraty26.

Tym pracownikiem  był „genialny akwizytor, p. A leksander Maciej- 
kiewicz, m ianowany potem  inspektorem  kolportażu i propagandy. Gdyby 
nie on, pismo przestałoby wychodzić”27. Nowością w piśmie były reklam y 
mieszczące się na  trzeciej stronie okładki.

W num erze sierpniowym  z 1958 roku kolegium  redakcyjne podzieliło 
się na  kolegium i kom itet redakcyjny (ów kom itet redakcyjny -  jak  stw ier

22 Archiwum Państwowe Olsztyn [dalej: APO] 1141/KW PZPR Wydz. Propagandy/2041, 
Uwagi o miesięczniku „Warmia i Mazury” za okres od dnia 1 V 1958 roku, do dnia 31 V 1959 
roku, s. 1.

23 AAN, ZG RSW „Prasa” 10/51, Protokół z przeprowadzonej rewizji dokumentalnej w Ol
sztyńskim Wydawnictwie Prasowym w okresie od dnia 20 -  do 27 października 1958, s. 46.

24 S. Badowska, dz. cyt., s. 16.
25 Od maja 1957 roku.
26 S. Badowska, dz. cyt., s. 16.
27 H. Panas, Wśród mielizn pamięci, „Warmia i Mazury” 1975, nr 5, s. 7.
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dził W ładysław Ogrodziński28 -  faktycznie nie m iał wpływu na  charak ter 
pisma; potrzebny był tylko po to, by firmować „Warmię i M azury” znaczą
cymi nazwiskam i). W skład kolegium  weszli: H enryk P anas29 (redaktor 
naczelny), Andrzej W akar (sekretarz redakcji) i S tanisław  Sawicki. Pozo
sta li członkowie kolegium przeszli do kom itetu  redakcyjnego. W 1959 roku 
doszło do kolejnych zmian. Kolegium redakcyjne pomniejszyło się o jedne
go członka -  był nim  Stanisław  Sawicki. N atom iast z kom itetu  redakcyj
nego odszedł J a n  Boenigk. Jego miejsce zajął zasłużony zecer, Kazimierz 
Lewkowicz30. W tym  samym  roku wprowadzono s ta łą  rubrykę: „Elbląg -  
spraw y i problem y”, zajm ującą cztery strony każdego num eru  miesięczni- 
k a31. W raz z n ią  utworzono stały  e ta t sek re tarza  redakcji w Elblągu. N a to 
stanowisko powołano Jerzego Ja n a  Kolendo, w późniejszym czasie płodne
go prozaika. Rok później rubryka zm ieniła nazwę i objętość. Jako  „Zapiski 
elbląskie” zm niejszyła się stopniowo do jednej strony.

Również od 1959 roku nakład  m iesięcznika zm alał do 4000 egzem pla
rzy, a od ósmego num eru  cena periodyku spadła do 4 złotych. W 1959 roku 
pismo nie zamieszczało reklam . Polityka redakcyjna zm ieniła się szyb
ko, bo już od 1960 roku zwiększono nak ład  pism a do 5000 egzemplarzy, 
a cztery m iesiące później wzrósł on do 6000 egzemplarzy. Od tego m omen
tu  nak ład  wykazywał jedynie niewielkie w ahania  pomiędzy 6000 a 6500 
egzemplarzy. Powrócono też do publikow ania reklam . Początkowo zajm o
wały powierzchnię od jednej do dwóch stron i znajdowały się n a  drugiej, 
trzeciej lub czwartej stronie okładki. W kolejnych latach  wielkość po
w ierzchni reklamowej zw iększała się. Od 1961 roku zajm owała ona czte
ry strony (osta tn ią  stronę oraz drugą, trzecią i czw artą stronę okładki). 
W latach  1962-1963 reklam y zajmowały już pięć stron (dwie osta tn ie  stro 
ny oraz drugą, trzecią i czw artą stronę okładki). Od 1964 roku um ieszcza
no je na  ostatniej stronie pism a i dwu ostatn ich  stronach okładki powięk
szonych o „skrzydełko”, co łącznie dawało powierzchnię czterech stron.

Często zm ieniająca się, zwłaszcza w latach  pięćdziesiątych, forma pis
m a s ta ła  się źródłem  krytyki. W 1959 roku nieznany au to r sformułował ją  
w następujących słowach:

W porównaniu z innymi pismami współcześnie wychodzącymi w Polsce „War
m ia i M azury” są chyba jedynym pismem zmieniającym, co chwilę, swą wi
nietę. Czy nie odbija się to na kosztach własnych? Czy jest proporcjonalne do 
wzrostu zainteresowania pismem? [...] Obawiam się, że nie. Zdaje mi się, że

28 Rozmowa z Władysławem Ogrodzińskim przeprowadzona 5 marca 2007 roku -  nagra
nie w archiwum autora.

29 Henryk Panas pełnił tę funkcję do 1971 roku. Gdy odszedł na emeryturę, redaktorem na
czelnym „Warmii i Mazur” byli kolejno: Gerard Skok (1971-1977) i Tadeusz Willan (1977-1989).

30 Był on członkiem kolegium dość krótko, gdyż zmarł w listopadzie 1960 roku.
31 Cztery strony, czyli około połowy każdego numeru.
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spraw a okładek jest poniekąd symbolem niezdecydowania redakcji. I  to nie 
tylko w dziedzinie szaty graficznej32.

Zm iany dotyczyły formy, ale i zespołu redagującego pismo. W 1961 roku 
kom itet redakcyjny przem ianowano na  Radę Redakcyjną, w skład k tó
rej weszli: W ładysław Ogrodziński, Klemens Oleksik, H ieronim  Skurpski 
i S tanisław  Szostakowski. Rok później do Rady dołączył Jerzy  Ja n  Kolendo. 
W 1963 roku redakcja przeniosła się do budynku przy alei Zwycięstwa 32 
(dziś aleja Piłsudskiego). Od num eru  5/1963 zmniejszono objętość pism a 
do 24 stron. W tak im  kształcie pismo ukazywało się przez wszystkie ko
lejne la ta  (pomijając rok 1966, w którym  objętość w ahała  się pomiędzy 20 
a 24 strony), w których periodyk wydaw any był przez SSK „Pojezierze”. Od 
num eru  9/1963 odszedł z redakcji Andrzej W akar, jedyny, który  pracował 
w piśm ie bez przerwy od 1956 roku. Zarząd „Pojezierza” przydzielił go do 
kierow ania Działem W ydawniczym Stowarzyszenia. Wówczas sekretarzem  
redakcji została (w miejsce W akara) H alina Kurowska, k tó ra  przeszła do 
m iesięcznika z „Panoram y Północy”. Do redakcji dołączyli także: Jerzy  Le
w andowski (dziennikarz „Głosu Olsztyńskiego”), Jerzy  Sokołowski (debiu
tujący poeta) i B arbara  Lis-Romańczukowa (grafik). Była to jednakże już 
zupełnie inna  epoka w dziejach pisma.

Prężny, am bitny i przede wszystkim  sam ow ystarczalny (w sensie finan
sowym) m iesięcznik społeczno-kulturalny był zjaw iskiem  na  owe czasy n ie
typowym. W ydawany i dystrybuowany przez niezależne od s tru k tu r  p a r
tyjnych Stowarzyszenie, budził ich nieufność. Pierwsze „czarne chm ury” 
zawisły nad Stowarzyszeniem, a zatem  również nad wydawanym  przez nie 
periodykiem, już w 1960 roku. Wówczas delegatura  Najwyższej Izby Kon
tro li w Olsztynie uznała, że „Pojezierze” -  właściciel „W armii i M azur”,

było wykorzystywane przez niektóre osoby do osiągania korzyści m aterialnych 
w drodze łam ania w sposób jak  najbardziej jaskraw y podstawowych zasad le
galności, rzetelności, celowości i gospodarności w wydatkowaniu pieniędzy spo- 
łecznych33.

N a podstawie takich stw ierdzeń W ydział Propagandy KW PZPR w Ol
sztynie zaproponował, by między innym i przekazać m iesięcznik „W armia 
i M azury” w adm inistrację RSW „Prasa”. Doszło do tego dopiero siedem  la t 
później, ale po tym  właśnie stw ierdzeniu NIK oddano RSW „Prasie” drugie 
pismo „Pojezierza” -  „Panoram ę Północy”.

Po raz kolejny m iesięcznik społeczno-kulturalny postanowiono odebrać 
„Pojezierzu” w 1966 roku. Naciski z zew nątrz doprowadziły Zarząd Głów
ny Stow arzyszenia do podjęcia uchwały dotyczącej przekazania upraw nień

32 APO 1141/Wydz. Propagandy KW PZPR/2041, Próba oceny miesięcznika „Warmia 
i Mazury” w roku 1959 (brak paginacji).

33 APO 1141/KW PZPR Wydz. Propagandy/ 2127, Wnioski w sprawie Stowarzyszenia „Po
jezierze” z dnia 6 grudnia 1960 roku (brak paginacji).
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wydawniczych m iesięcznika „W armia i M azury”34. N a jej mocy periodyk 
m iał zostać oddany (co się faktycznie wydarzyło) O lsztyńskiem u W ydaw
nictwu Prasow em u RSW „Prasa”. 1 stycznia 1967 roku Zarząd Stowarzy
szenia powołał, n a  mocy tej uchwały, komisję m ającą przygotować projekt 
umowy z RSW. W jej skład weszli: Bohdan Kurowski, W ładysław Ogro- 
dziński, H enryk P anas i G erard Skok. O sta tn i z wymienionych był wów
czas nie tylko członkiem redakcji i Zarządu Głównego SSK „Pojezierze”, ale 
również dyrektorem  Olsztyńskiego W ydawnictwa Prasowego RSW „Prasa”. 
F ak t ten, przy konieczności przekazania pism a, stw arzał dogodne w arunki 
spisania pojednawczej umowy. Zwłaszcza że Zarząd Główny RSW „Prasa” 
do jej zaw arcia wyznaczył w łaśnie G erarda Skoka35.

Umowę o przekazaniu  m iesięcznika „W armia i M azury” zaw arto 
14 stycznia 1967 roku36. W im ieniu SSK „Pojezierze” podpisali ją: prezes 
-  H ieronim  Skurpski, sekretarz Edm und Wojnowski i skarbnik  -  Tadeusz 
Lasikowski; w im ieniu Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa” -  Ge
ra rd  Skok. Na jej mocy RSW przejmowało pismo 1 stycznia 1967 roku (czyli 
wstecznie do podpisanej umowy). W paragrafie  trzecim  umowy zaznaczono, 
że czasopismo zachowa dotychczasowy charak te r m iesięcznika oraz zosta
nie nadal pism em  Stowarzyszenia, co podkreślone będzie w stopce redak
cyjnej. Ja k  stwierdzono dalej:

W zmianka ta  [iż jest to pismo „Pojezierza” -  M. W.] nie rodzi jednak żadnych 
zobowiązań Stowarzyszenia wobec osób trzecich z ty tu łu  treści zamieszczanych 
w czasopiśmie, za które całkowicie odpowiedzialność ponosić będzie Wydawni- 
ctwo37.

Poza zachowaniem  czysto nom inalnego związku „W armii i M azur” ze 
Stowarzyszeniem, umowa zaw arta  z RSW „Prasa” gw arantow ała w punk
cie trzecim, trzeciego paragrafu:

Nadsyłane przez Zarząd Stowarzyszenia kom unikaty i informacje 
o działalności Stowarzyszenia będą zamieszczane w miesięczniku bezpłat
nie. Jednakże za treść materiałów tego rodzaju odpowiedzialność cywilno
-prawną wobec osób trzecich ponosić będzie Stowarzyszenie38.

W czasach, gdy papier był ściśle reglam entowany, ważny był zapis za
w arty  w paragrafie siódmym opisywanej umowy. Stwierdzono w nim, że 
nie dość, iż Stowarzyszenie zrzeka się przydziału papieru  dla przekazanego 
pisma, to jeszcze m a niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazać posia
dany na  ten  cel zapas. Dodatkowo Stowarzyszenie zobowiązało się oddać

34 APO 1267/KW PZPR Wydz. Propagandy/11, Uchwała Zarządu Głównego Stowarzysze
nia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” z dnia 9 grudnia 1966 roku (brak paginacji).

35 APO 1267/KW PZPR Wydz. Propagandy/11, Pełnomocnictwo nadane obywatelowi Ge
rardowi Skokowi przez ZG RSW „Prasa” dnia 9 stycznia 1967 roku (brak paginacji).

36 APO 1267/KW PZPR Wydz. Propagandy/11, Umowa dotycząca przekazania RSW „Prasie” 
miesięcznika „Warmia i Mazury” z dnia 14 stycznia 1967 roku (brak paginacji).

37 Tamże.
38 Tamże.
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O lsztyńskiem u W ydawnictwu Prasow em u RSW „Prasa” w podnajem, na 
czas nieokreślony, dotychczasowy lokal redakcji39.

Przekazanie m iesięcznika „W armia i M azury” m onopolistycznemu 
wydawcy nie miało zasadniczego wpływu na  charak te r pisma. Ukazywał 
się on w podobnej formie do 1982 roku, kiedy periodyk s ta ł się ponownie 
dwutygodnikiem. Z tak ą  częstotliwością kolportowany był do zam knięcia 
redakcji w 1990 roku. F ak t odebrania „Pojezierzu” drugiego40 pism a za
m knął isto tny etap  w działalności Stowarzyszenia, k tóre pierwotnie za
wiązało się przecież po to, by być wydawcą prasowym. Choć przekazanie 
pism a nie miało wpływu na  jego późniejszy kształt, to podkreślić trzeba, 
że w łaśnie w czasie, gdy jego wydawcą było „Pojezierze”, w pełni sk rysta li
zował się charak te r periodyku.

*
Redakcja „W armii i M azur” po pierwszych latach  eksperym entów wy

pracow ała sobie specyficzny charak te r i k larow ną s tru k tu rę  organizacyjną. 
J a k  w każdym  profesjonalnym  zespole tworzącym pismo członkowie redak
cji m ieli stanow iska, którym  przypisane były jasno określone obowiązki. 
Schem at organizacyjny redakcji najklarow niej prezentuje diagram  pocho
dzący z archiwaliów Zarządu Głównego RSW „Prasa”41 (rys. 1). Czołową 
funkcję pełnił redaktor naczelny i społeczne kolegium  redakcyjne (kom itet 
redakcyjny). Kolegium (komitet) firmowało niejako pismo, nie mieszając 
się do spraw  redakcyjnych. Pełniło ono jednakże pieczę nad utrzym aniem  
ustalonej linii pism a jako m iesięcznika kulturalnego, poświęconego sp ra 
wom regionu. Faktycznie kierownictwo i pełna odpowiedzialność spoczy
wały na  redaktorze naczelnym. W zakresie jego obowiązków42 leżało k ie
rowanie całością zespołu, podejmowanie decyzji personalnych i czuwanie 
nad prawidłowością prow adzenia gospodarki finansowej. Obok tego naczel
ny zatw ierdzał plany poszczególnych numerów, akceptował m ateria ły  do 
d ruku i przewodniczył codziennym zebraniom  zespołu. Jako  szef redakcji 
ponosił odpowiedzialność za praw idłową linię polityczną i poziom m eryto
ryczny „W armii i M azur”.

N ad prawidłowością w ykonania dyrektyw szefa zespołu czuwał se
k retarz . Do niego należało organizowanie pracy w redakcji, redakcyjne 
przygotowanie pism a do d ruku i czuwanie nad tokiem  produkcyjnym  po
szczególnych num erów miesięcznika. Podczas nieobecności redak to ra  n a 
czelnego sekretarz pełnił dodatkowo wszystkie jego obowiązki. Obok tego

39 Co zapisano w punkcie pierwszym paragrafu ósmego opisywanej umowy.
40 Pierwszym pismem odebranym „Pojezierzu” była „Panorama Północy”. Więcej na ten 

temat w rozdziale czwartym dysertacji doktorskiej Marcina Wakara, napisanej pod kierun
kiem prof. dr. hab. Bronisława Gołębiowskiego Działalność Stowarzyszenia Społeczno-Kultu
ralnego „Pojezierze” w latach 1956-1989. Uwarunkowania społeczno-polityczne i kulturowe, 
Warszawa 2008 (maszynopis w zbiorach Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uni
wersytetu Warszawskiego).

41 AAN, ZG RSW „Prasa” 7/84, Schemat organizacyjny redakcji „Warmii i Mazur”, s. 67.
42 AAN, ZG RSW „Prasa” 7/84, Redakcja „Warmia i Mazury”, s. 64-66.
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m usiał koordynować pracę dwu pionów: technicznego i merytorycznego. 
Pion techniczny tworzył: sek re taria t, redaktor techniczny i korekta, me
rytoryczny zaś działy: literacki, publicystyki i ku lturalny , a także dział 
łączności z czytelnikam i oraz propagandy. W archiw alnym  diagram ie nie 
uwzględniono piątego działu, bez którego żadne wydawnictwo prasowe nie 
m a racji bytu: działu graficznego (fotografii i grafiki).

Pion m erytoryczny tworzył zaw artość pism a. A naliza treści zaw artych 
w „W armii i M azurach” daje zdecydowanie pełniejszy obraz periodyku niż 
same jego dzieje.

Publicystyka społeczno-polityczna w „M azurach i W arm ii” prezento
w ała się bardzo słabo. Związane było to z częstotliwością w ydaw ania m ie
sięcznika, który faktycznie ukazywał się co dwa miesiące. Opublikowane 
z tak  znacznym  opóźnieniem teksty  publicystyczne traciły  na  ważności. 
Z tego powodu na  łam ach „M azur i W arm ii” ukazało się dosłownie kilka 
reportaży, spośród których wymienić można tek s t K rystyny Garwoliń- 
skiej zatytułow any N a tem aty  Z .43; jak  stw ierdziła Badow ska44, wywołał 
on wiele dyskusji i przyczynił się do powołania Klubu Młodej Inteligencji 
w Szczytnie („Z” rozszyfrowane zostało jako Szczytno). Obok nich w m ie
sięczniku znalazło się kilkanaście artykułów  mających charak te r czysto 
informacyjny. Do publicystyki społeczno-politycznej zaliczyć też trzeba 
drobne felietony pisane głównie przez Krystynę Garwolińską, H enryka 
Święcickiego i Rom ana Koguckiego.

W przeciw ieństwie do tego typu publikacji, „M azury i W arm ia” sporo 
m iejsca poświęcały litera tu rze  regionalnej. Publikowano głównie wiersze 
i opowiadania, czasem fragm enty książek czy sztuk  dram atycznych. P isali 
przede wszystkim  młodzi twórcy z Olsztyna, między innymi: M aryna Okęcka, 
W itold Piechocki, W itold Zamecki i Leszek Jucewicz. Obok nich swoje 
teksty  zam ieszczali pisarze ludowi pochodzenia autochtonicznego. Wymie
nić tu  należy: M ichała Lengowskiego, M arię Zientarę-M alewską, Alojzego 
Śliwę i Teofila Ruczyńskiego. Z najważniejszych autorów rang i ogólnopol
skiej w m iesięczniku publikowali: Mieczysław Ja stru n , J a n  M aria Gisges, 
Eugeniusz P auksz ta  czy wreszcie Jerzy  P u tram ent. Tych autorów redak
cja pozyskała, naw iązując kon tak t z Klubem  Przyjaciół W arm ii i M azur 
istniejącym  przy Związku L iteratów  Polskich45. Do ciekawszych tekstów 
literackich, k tóre ukazały się na  łam ach m iesięcznika wydawanego przez 
W ydział K ultury  Wojewódzkiej Rady Narodowej, należy opowiadanie Bli- 
zn a 46 au to rstw a H enryka Panasa, nieznanego wówczas ani w środowisku 
literackim , ani dziennikarskim . Zdobyło ono pierw szą nagrodę w konkur
sie zorganizowanym  z okazji dziesięciolecia „wyzwolenia” W arm ii i M a
zur. Tem atem  opowiadania je s t d ram at wew nętrzny niemieckiego M azura

43 K. Garwolińska, Na tematy Z., „Mazury i Warmia” 1955, nr 6, s. 150.
44 S. Badowska, dz. cyt., s. 19.
45 Tamże, s. 31.
46 H. Panas, Blizna, „Mazury i Warmia” 1955, nr 6, s. 157.
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hitlerowca, którego syn, pod wpływem miłości do Polki, porzuca odwetowe 
ideały swego ojca.

Obok tekstów  literackich poczesne miejsce w „M azurach i W arm ii” zaj
mowały artykuły  historyczne, biografie i wspom nienia Polaków żyjących 
w P rusach  Wschodnich. Spośród pierwszych wymienić należy cykl a rty k u 
łów opisujących prasę polskojęzyczną na  M azurach, w okresie od jej po
czątku w XVIII wieku aż do II wojny światowej. A utorem  cyklu był W ła
dysław Chojnacki. Obok niego sporo tekstów historycznych opublikowali 
Em ilia Sukertow a-Biedraw ina i Andrzej W akar. Z tekstów  biograficznych, 
stanowiących interesujące uzupełnienie dziejów W arm ii i M azur, wymie
nić trzeba opracow ania dotyczące Johanna  G ottfrieda H erdera, Antonie
go Blanka, H enryka N itschm anna, Krzysztofa C elestyna M rongowiusza 
czy wreszcie au to ra  m uzyki do hym nu W armii, Feliksa Nowowiejskiego. 
W „M azurach i W arm ii” znalazły się także wspom nienia: J a n a  Baczewskie- 
go, Ja n a  Boenigka i Em ilii Sukertowej-Biedrawiny. W szystkie dotyczyły 
okresu sprzed 1945 roku.

Po objęciu fotela redak tora  naczelnego przez J a n a  A leksandra Króla 
diam etralne zm iany zaszły nie tylko w składzie redakcji. Dwutygodnik 
„W armia i M azury” w ysunął na  pierwszy plan publicystykę społeczno-po
lityczną. M otorem dla dziennikarzy były z pewnością zm iany idące wraz 
z „polską rewolucją październikow ą”, k tóre dały możliwość swobodnej 
(do pewnego stopnia!) wypowiedzi prasowej. Większość artykułów  ukazu
jących się w okresie od kw ietnia 1956 roku do czerwca 1958 roku, czyli 
w czasie, gdy „Warmię i M azury” wydaw ała RSW „Prasa”, dotyczyła prob
lem atyki ludności autochtonicznej. Przypomnieć należy tu  artykuły  Bohda
na  Wilamowskiego, tak ie  jak  na  przykład W dziesięcioleciu -  nieobecni47, 
w którym  au tor zwrócił uwagę na  nieobecność młodzieży miejscowego po
chodzenia w edukacji. W ażnym tekstem , przybliżającym  czytelnikowi roz
czarowania, jak ie  spotkały W arm iaków i M azurów po przyłączeniu ich 
ziem do Polski, był artyku ł S tan isław a Sulimy (W ładysława Ogrodzińskie- 
go) zatytułow any Jeden z najcichszych sm utków 48.

W „W armii i M azurach” pojawiło się też wiele artykułów  na  tem aty  go
spodarcze. Już pierwszy num er dwutygodnika otw ierał tek s t Bronisława 
Gołębiowskiego Nic o nas bez nas49. Publicysta omawiał w nim  błędy, ja 
kie popełniono w wiejskiej spółdzielczości handlowej (na przykładzie woje
wództwa olsztyńskiego). Stwierdził, że spółdzielczość ta  została przekształ
cona w przedsiębiorstw a na  wpół państwowe, w biurokratyczne instytucje 
ham ujące ruch społeczny. O sposobach napraw y spółdzielczości produkcyj
nej pisał w tym  sam ym  num erze dwutygodnika Dyzma G ałaj50. W swym 
tekście postulował między innym i wprowadzenie na  wsi współzawodni

47 B. Wilamowski, W dziesięcioleciu -  nieobecni, „Warmia i Mazury” 1956, nr 6, s. 1.
48 S. Sulima, Jeden z najcichszych smutków, „Warmia i Mazury” 1956, nr 10, s. 3.
49 B. Gołębiowski, Nic o nas bez nas, „Warmia i Mazury” 1956, nr 1, s. 1, 10.
50 D. Gałaj, Kilka propozycji w sprawie rozwoju spółdzielni produkcyjnych, „Warmia 

i Mazury” 1956, nr 1, s. 9.
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ctwa, k tóre miałoby system em  nagród zdeterm inować rozwój spółdziel
czej produkcji. Obok wyżej wymienionych tem aty  gospodarcze n a  łam ach 
pism a poruszali także przedstaw iciele władzy. Wymienić należy chociaż
by artyku ł przewodniczącego Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej 
Zbigniewa Januszko O teren o w ych  b u d ż eta ch  i p la n a c h  g o sp o d a rc zy c h 5 1 . 
Na szczególną uwagę zasługują wyjątkowo śm iałe teksty  J a n a  A leksandra 
Króla, tak ie  jak  O p ro g ra m  a k ty w iza c ji  woj. o ls z ty ń sk ie g o 52  czy Z w ra c a m  
s ię d o  ob. P rze w o d n ic zącego!5 3 . Za ich pośrednictw em  redak tor naczelny 
„W armii i M azur” wyrzucał władzy jej błędy, niekom petencję i b rak  per
spektywicznych metod rozw iązania narosłych w województwie problemów. 
Na łam ach dw utygodnika społeczno-kulturalnego szeroki oddźwięk znala
zły też w ydarzenia październikowe. Przypomnieć należy artyku ł Krystyny 
Garwolińskiej i Tadeusza Kopela zatytułow any D o ta r ło i do  O ls z ty n a 5 4 . 
Rozwój swobodnej i śmiałej k ry tyki n a  łam ach prasy, zagw arantow any 
uchw ałą VII P lenum  K om itetu Centralnego PZPR, szybko okazał się fik
cją m ającą na  celu uspokojenie rewolucyjnych nastrojów w społeczeństwie. 
W trzecim  i czwartym  num erze „W armii i M azur” za rok 195755 ukaza
ły się dwa artykuły  Bohdana Kurowskiego pod wspólnym ty tu łem  Ś l a 
d a m i bosych  s tó p 5 6 . A utor poruszył w nich kw estię repatriacji ze Związ
ku  Radzieckiego oraz omówił tru d n ą  sytuację m ateria lną  przesiedleńców 
w Olsztynie. Teksty rozpętały n iem ałą burzę i odbiły się echem w samym 
Komitecie Centralnym , czego świadectwem są M a te r ia ły  o p rze ja w a c h  
r e w iz jo n izm u  i b łęd a c h  p o lity c zn y c h  w p r a s ie  (za o kres I - I I  1 957)57 , znaj
dujące się w w arszaw skim  Archiwum A kt Nowych. N apisano w nich m ię
dzy innymi, że „stanowią one [artykuły Kurowskiego -  M. W.] bardzo ją 
trzący m ateria ł dla podsycania nastrojów antyradzieckich”58.

Od m omentu, gdy w kw ietniu  1957 roku redaktorem  naczelnym  „War
mii i M azur” został Bohdan W ilamowski, publicystka zaczęła się stopniowo 
kurczyć, ustępując m iejsca sprawom ku ltu ry  i h isto rii regionu.

Choć w opisywanym okresie ukazywało się zdecydowanie mniej utw o
rów literackich niż w pierwszym  roczniku pisma, to na  łam y periodyku 
weszły teksty  autorów zagranicznych, przede wszystkim  niemieckich. Re
dakcja tym  sposobem dążyła do pokazania innych, antyfaszystowskich 
Niemiec, co miało ułatw ić kon tak ty  pomiędzy ludnością autochtoniczną

51 Z. Januszko, O terenowych budżetach i planach gospodarczych, „Warmia i Mazury” 
1956, nr 5, s. 3.

52 J.A. Król, O program aktywizacji województwa, „Warmia i Mazury” 1956, nr 13, s. 1, 4.
53 Tenże, Zwracam się do ob. Przewodniczącego, „Warmia i Mazury” 1956, nr 17, s. 7.
54 K. Garwolińska, T. Kopel, Dotarło i do Olsztyna, „Warmia i Mazury” 1956 , nr 14, s. 1.
55 O sytuacji politycznej i gospodarczej kraju i zadaniach Partii -  Uchwała VII Plenum 

KC PZPR, „Życie Olsztyńskie” 1956, nr 182, s. 4.
56 B. Kurowski, Śladami bosych stóp, „Warmia i Mazury” 1957, nr 3, s. 3; „Warmia i Ma

zury” 1957, nr 4, s. 3.
57 AAN KC PZPR, Wydz. Propagandy, 237/XIX-90, Materiały o przejawach rewizjonizmu 

i błędach politycznych w prasie (za okres I-II 1957), s. 23.
58 Tamże.
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i napływową. W roczniku 1956 wydrukowano więc teksty  au to rstw a m ię
dzy innym i Johannesa  Roberta Bechera, B ertolda Brechta, R einera M ul
lera  czy H einricha Bolla. Obok nich publikowano pisarzy rosyjskich i ra 
dzieckich, takich jak: Siergiej Jesienin , S tiepan Szczypaczew czy W ładimir 
Ługowski. W tym  sam ym  roczniku pism a znalazły się także wiersze, wy
różnionego wówczas nagrodą Nobla, J u a n a  Ram ona Jim eneza.

W 1957 roku redakcja, w miejsce niemieckiej, sporo uwagi poświęciła 
litera tu rze  zachodniej. N a łam ach „W armii i M azur” ukazały się wówczas 
opowiadania pisarzy takich, jak: Jam es Joyce, W illiam Saroyan czy E rnest 
Hemingway. Oczywiście, nie zbrakło m iejsca dla lite ra tu ry  rodzimej. Spo
śród olsztyńskich twórców publikow ali między innym i M arian Nikadon, 
Tadeusz Chruścielewski, Edw ard M atuszewski, Klemens Oleksik i -  po
dobnie jak  w poprzednich rocznikach -  H enryk Panas. W roczniku 1956 
znalazło się też opowiadanie M arka H łaski Odlatujem y w niebo59. Trze
ba zauważyć, że teksty  Hłaski, utrzym ane w konwencji socrealistycznej, 
burzyły swą treścią  wyidealizowany świat, tworzony przez party jną  pro
pagandę. Był on autorem , który pisał o beznadziejności w socjalizmie, 
a to bulwersowało pewne kręgi opinii publicznej. Skandalizująca lite ra tu ra  
zawsze pozytywnie odbijała się na  liczbie sprzedanych egzem plarzy pisma. 
W arto przypomnieć, że raz jeszcze Hłasko publikował na  łam ach olsztyń
skiej prasy. Rok później atm osfera, jak a  roztaczała się wokół jego prozy, 
przyczyniła się do spektakularnego wejścia na  ogólnopolski rynek innego 
pism a redagowanego w Olsztynie, tygodnika „Panoram a Północy”.

W okresie kwiecień 1956 -  kwiecień 1958 ze współczesnych poetów za
istn ieli n a  łam ach „W armii i M azur” Leopold S taff i Mieczysław Jastru n , 
publikując po jednym  wierszu. Klasykę lite ra tu ry  polskiej reprezentow ał 
C yprian Kam il Norwid. A utorem  obecnym na  łam ach pism a był też Kon
stan ty  Ildefons Gałczyński.

Podobnie jak  lite ra tu ra , tak  i h isto ria  została p rzesun ięta  na  dalszy 
plan. Z ważniejszych tekstów  ukazały się w tam tym  czasie Wspomnienia  
z la t 1916-1945  au to rstw a K arola M ałłka60 i artykuły  Bogusława Leśno- 
dorskiego. Pojawiła się też rubryka „A ntykw ariat ilustrow any”, p rezen tu
jąca  w ybrane fakty z okresu średniowiecza.

Gdy w m aju 1958 roku m ecenat nad pism em  objęło SSK „Pojezierze”, 
powrócono do koncepcji m iesięcznika regionalnego, poświęconego sprawom 
kultury . W takiej formule Stowarzyszenie wydawało periodyk do stycznia 
1967 roku, kiedy został on przekazany OWP RSW „Prasa”. Od momentu, 
gdy „W armia i M azury” stały  się pism em  „Pojezierza”, publicystyka spo
łeczno-polityczna zaczęła spełniać drugorzędną rolę. Większość pojaw iają
cych się artykułów  m iała jedynie charak te r informacyjno-sprawozdawczy. 
Sporo zam ieszania spowodował cykl reportaży z K alin ingradu au torstw a 
A ndrzeja W akara, wówczas nie tylko członka redakcji, ale również egzeku

59 M. Hłasko, Odlatujemy w niebo, „Warmia i Mazury” 1956, nr 2, s. 6.
60 K. Małłek, Wspomnienia z lat 1916-1945, „Warmia i Mazury” 1957, nr 8, s. 3.
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tywy K om itetu Wojewódzkiego PZPR. W poufnej notatce W ydziału P ropa
gandy przeczytać można, że:

już pierwszy [artykuł -  M. W.] z tego cyklu spowodował uwagi z naszej strony. 
Uważaliśmy, że niepotrzebnie wydrukowano pewne akapity, szczególnie ten, 
który traktow ał o urządzeniu m ieszkań ludności kaliningradzkiej. W związku 
z tym  WUKP szczegółowo przestudiował następny artykuł, w wyniku czego 
ingerowano na szereg sformułowań, a następnie je  usunięto przed drukiem. 
Ostatnio WUKP zatrzym ał trzeci artykuł z cyklu „Podróż do Kaliningradu” 
i po skonsultowaniu swoich uwag z Wydz. Prop. usunięto niektóre fragmenty 
z przedstawionych do kontroli kolumn „Warmii i M azur”. W tym  samym num e
rze WUKP zakwestionował inne, szkodliwe politycznie sformułowania, złożone 
do druku na kolumnie informacji (dotyczyły one także Kaliningradu). Jedno
cześnie otrzymaliśmy wiadomości, że Urząd Główny Kontroli Prasy m a szereg 
zastrzeżeń do wspomnianych artykułów red. A. W akara, które wydrukowa
no w ostatnim  numerze „Warmii i M azur”. Według naszej oceny, reportaże 
o Kaliningradzie, przeznaczone do d ruku  w „Warmii i M azurach”, są szkodliwe 
z politycznego punk tu  widzenia61.

Z ważniejszych tekstów  publicystycznych wymienić m ożna artykuł 
Ja n a  Gorazdy zatytułow any Kiedy Elbląg odzyska swoje księgozbiory62, 
dotyczący gorącego sporu pomiędzy m iastem  Elbląg a Biblioteką Główną 
U niw ersytetu  M ikołaja K opernika w Toruniu.

N a przestrzeni dziewięciu lat, kiedy wydawcą m iesięcznika było SSK 
„Pojezierze”, opublikowano już niewiele dużych artykułów  dotyczących 
problemów gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.

W latach  1958-1967 zdecydowaną większość publikowanych tekstów, 
m ożna powiedzieć, trzon każdego num eru, stanow iły teksty  literackie au to 
rów związanych z regionem  W arm ii i M azur. Obok uznanych już nazwisk, 
takich  jak: M aria Z ientara-M alew ska, M ichał Lengowski, Klemens Oleksik, 
H enryk Panas i wielu innych, publikowali debiutanci, między innym i Erw in 
Kruk, Stefan Połom i Jerzy  Sokołowski. Ilość tekstów  historycznych w tym 
okresie zwiększyła się w stosunku do czasu, gdy pismo ukazywało się jako 
dwutygodnik i tygodnik. Najwięcej opracowań pojawiło się w 1959 roku, 
w latach  następnych procent tekstów  historycznych, biograficznych i wspo
mnieniowych ustabilizow ał się, zajm ując po litera tu rze  najwięcej miejsca 
na  łam ach pism a. W 1958 roku teksty  biograficzne ujęto w rubryce „Słow
nik Biograficzny W arm ii i M azur” -  w tej formie ukazywały się one do 
1961 roku. Kontynuowano też rubrykę „A ntykw ariat”, k tó ra  p rzesta ła  się 
ukazywać dopiero w 1962 roku. Obok autorów, którzy pisali w poprzed
nich rocznikach, pojawili się między innymi: Em il Adler, Rom uald Odoj 
i Gustaw  Leyding.

61 APO 1141/Wydz. Propagandy KW PZPR/2041, Poufna notatka Wydziału Propagandy 
KW PZPR do sekretarza KW PZPR z dnia 20 października 1959 roku (brak paginacji).

62 J. Gorazda, Kiedy Elbląg odzyska swoje księgozbiory, „Warmia i Mazury” 1960, nr 6, s. 10.
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Schemat organizacyjny redakcji czasopisma „Warmia i M azury” 
Źródło: AAN, ZG RSW „Prasa” 1984, n r  7, s. 67.

Zaprezentow ane w tym  artykule dzieje „W armii i M azur” przypominają, 
że pismo narodziło się z odwilżowej (1955 rok), oddolnej inicjatywy lokalnej 
inteligencji. D ługoletnia i skom plikowana w alka o utrzym anie pism a jest 
świadectwem  dojrzałości ówczesnego olsztyńskiego środowiska dziennikar
skiego. Losy redakcji pokazują też pewną jej niezależność od władzy, mimo 
formalnych z n ią  powiązań. W owych zm aganiach o przetrw anie niesłycha
nie ważnym  faktem  było powołanie przez te sam e grupy olsztyńskiej in te 
ligencji SSK „Pojezierze” i ilustrow anego m agazynu „Panoram a Północy”, 
co umożliwiło, w momencie groźby likwidacji „W armii i M azur”, przejęcie 
finansow ania pisma. Drugim  ważnym  zjaw iskiem  w tej „batalii o prze
trw anie” była duża elastyczność i możliwość zm ian w składzie osobowym 
redakcji oraz tak ie  sterow anie zaw artością treściow ą pisma, by uzasadnić 
potrzebę kontynuacji jego w ydaw ania przed niechętnym i władzami. Dzięki 
tem u ty tu ł p rzetrw ał dłużej niż jakakolw iek podobna, oddolna inicjatywa
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okresu odwilży i października 1956 roku w k ra ju  (Szczecin, Wrocław, Ka
towice, Rzeszów itd.).

In teresujący dla współczesnego badacza je s t fakt, że w piśmie, z k tó
rego wyrosło Stowarzyszenie „Pojezierze”, periodyk przez wszystkie la ta  
działalności będący trybuną całego regionalnego ruchu społeczno-kultu
ralnego na  W arm ii i M azurach, nie opublikowano najm niejszej informacji 
o narodzinach SSK „Pojezierze”.

S u m m a r y

S o c io -c u ltu ra l m ag a z in e  “W arm ia  i M azu ry ” in  th e  y e a rs  1955-1967. 
C o n tr ib u tio n  to  th e  m o n o g ra p h

In  th is  article, the au thor presents the socio-cultural magazine “W arm ia i M azury” 
in  the years 1955 -  1967. The selected period of tim e covers the  origin of th is journal 
(when it was named “M azury i W arm ia”) through its development, until the moment 
when it became fully formed. In  the article, special attention  has been brought to the 
description of a relationship between the magazine and the Socio-Cultural Association 
“Pojezierze”, established on the initiative of the same journalists.

The first pages of th is article constitute the description of the  creation of this 
regional periodical paper. F u rth er on, the au thor portrays changes in  the editorial 
staff, circulation and the form of the magazine during th is twelve-year period. This 
part of the article is supplem ented w ith an  annex presenting the structure of the 
editorial office. The au thor also describes the organizational structure of “W armia 
i M azury”.

In  th is article, the au thor proves the thesis th a t the magazine created in  Olsztyn 
was an  absolutely grass-roots initiative, which derived from the local journalistic 
environment. He also portrays the relationships between the magazine’s editorial staff 
and the local communist party  authorities.


