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WACŁAW KLEJMONT 

(25 kwietnia 1947 r. - 13 maja 2011 r.)  

Wyjątkową postacią, bez 
której nie byłoby Konkursu 
Recytatorskiego „Poeci Pogranicza 
Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”, był 
pan Wacław Klejmont. 

To postać, która wpisała się w 
życie kulturalne Olecka, a także je 
tworzyła. 

 Wacław Klejmont urodził się 
25 kwietnia 1947 r. w Hańczy w 
powiecie suwalskim . Był 
absolwentem Uniwersytetu 
Gdańskiego - kierunku filologia 
polska. W 1972 r. przeprowadził się 
do Olecka.  W 1968 r. rozpoczął 
pracę jako nauczyciel w szkole w 
Wiżajnach. Od 1972 r. pracował jako 
polonista w szkołach w Olecku. 
Równocześnie zajął się 
organizowaniem zespołów 
artystycznych żywego słowa, 
szczególnie w Zespole Szkół 
Rolniczych (obecnie Zespół Szkół 
Licealnych i Zawodowych). Tutaj 
prowadził przez wiele lat Kabaret 
„Legalny”. Organizował też Konkurs 
Recytatorski „Poeci Pogranicza, 

Warmii, Mazur i Suwalszczyzny”. 
Uczestnicząc w życiu literackim 
miasta i regionu, współtworzył 
grupę poetycką „Legary” (1978–
1979) i współorganizował Oleckie 
Czerwce Poetyckie (1979–1985) oraz 
gołdapskie spotkania „Ocalenie 
przez poezję” (1993–2002). 

Przez lata uczestniczył w 
ogólnopolskich konkursach na 
utwory satyryczne, zdobywając 
wiele nagród . 

Zmarł 13 maja 2011 r., jednak 
dzisiejsze nasze spotkanie dowodzi, 
że jego dzieło nie zaniknie. 
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Krzysztof Szatrawski  

Duchowy opiekun tegorocznego 
Konkursu, profesor Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w 
Olsztynie, jest członkiem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (od 
stycznia 2014 prezes Oddziału w 
Olsztynie), Wspólnoty Kulturowej 
Borussia, Stowarzyszenia Scena 
Babel, Stowarzyszenia na Rzecz 
Kultury Żydowskiej „B`Jachad” oraz 
Komisji Badań nad Kulturą Warmii i 
Mazur Towarzystwa Naukowego im. 
Wojciech Kętrzyńskiego. 

Prowadzi interdyscyplinarne 
badania kulturoznawcze, 
literaturoznawcze i muzykologiczne, 
w perspektywie teoretycznej i 
historycznej. Jest również aktywnym 
edukatorem i animatorem kultury. 
Za osiągnięcia w dziedzinie promocji 
kultury muzycznej otrzymał w 1997 
odznakę Zasłużony Działacz Kultury, 

w 2016 został wyróżniony Odznaką 
honorową „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”, a w 2018 Odznaką 
Honorową za Zasługi dla 
Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.  

Wybrane tytuły: 

Posłanie ostatniego z 
epigonów (Olsztyn 1981) 

24 godziny śmierci (arkusz 
poetycki Okolice – Warszawa 1988) 

Poniżej snu (Olsztyn 1989) 

Wiersze graficzne (Olsztyn 
1990) 

Tak cicho śpiewa północ 
(Olsztyn 1997) 

Pieśni miłości i rozstania 
(Olsztyn 1999) 

Wiek nowy (Olsztyn 2014) 

Czas płonących ogrodów 
(Olsztyn 2017) 

Requiem dla 
Bohatera (powieść – Warszawa 
1989) 

Odjazd (opowiadania – 
Olsztyn 2006) 

 

 



GAZETKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  2  IM.  MIKOŁAJA  KOPERNIKA  
W OLECKU, NR 22/2019 
 

St
ro

na
4 

 

Monografie naukowe  

Jan Lubomirski (Olsztyn 1991) 

Przestrzeń sakralna w kancjonale 
mazurskim (Olsztyn 1996) 

Z miłości do muzyki. 60 lat 
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. 
Feliksa Nowowiejskiego (Olsztyn 2006) 

Odkrywałem ślad po śladzie 
utracony... Ideowe uwarunkowania 
twórczości Juliana Stryjkowskiego (Olsztyn 
2011) 

Krzysztof Szatrawski to laureat licznych 
konkursów; duża liczba publikacji 
rozproszona jest w czasopismach 
literackich i naukowych oraz antologiach – 
także w tłumaczeniach na angielski, 
francuski, niemiecki i rosyjski. 

Przekładał również poezję – m.in. z j. 
angielskiego poezję Walta 
Whitmana, Thomasa Stearnsa 
Eliota, Allena Ginsberga, Charlesa 
Bukowskiego, z j. niemieckiego 
wiersze Arno Holza z j. hebrajskiego 
wiersze Jehudy Amichaja oraz z j. 
rosyjskiego wiersze Maksymiliana 
Wołoszyna, Borysa Bartfelda, Andreja 
Korowina, Dmitrija Grigoriewa, Antona 
Nesterowa i prozę Olega Głuszkina. 
Przekładał także piosenki Toma Waitsa.  

Do wierszy Szatrawskiego muzykę 
pisali Katarzyna Brochocka, Bernard 
Chmielarz, Benedykt 
Konowalski oraz Marcin Wawruk, z którym 
również współtworzy duet autorski piszący 

piosenki m.in. dla Norbiego i Krzysztofa 
Krawczyka.  

Za płytę Krzysztofa 
Krawczyka Warto żyć we wrześniu 2011 
otrzymał złotą płytę.  

Jest laureatem Dorocznej Nagrody 
Marszałka Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w Dziedzinie Kultury w 2012 i 
Nagrody Prezydenta Olsztyna w 2013. 

Również w 2013 w Kętrzynie 
została mu nadana godność honorowego 
członka Stowarzyszenia im. Arno Holza dla 
Porozumienia Polsko-Niemieckiego. 

W 2016 otrzymał Nagrodę im. 
Maksymiliana Wołoszyna „za wkład w 
kulturę”. 28 marca 2018 Rada Miejska 
Kętrzyna nadała mu tytuł honorowego 
obywatela miasta. 10 listopada 2018 r. 
otrzymał nagrodę poetycką Festiwalu 
Literackiego Bałtijskij Gamayun w Wilnie. 

 

„…świat jest pełen miłosierdzia/w 
nieskończoności żadna chwila nie znika/ 
żadna obecność się nie powtarza/ i żadna 
nie jest wymazana…” 
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Poeci, o których trzeba pamiętać …. 

WOJCIECH KĘTRZYŃSKI 

 

 
Przed nikim się nie zegnie me 
dumne kolano 
Choćby przed władcą królewskiego 
stanu 
Choćby mi dawał wszystkie świata 
skarby 
Mało dbam o to, nie mam nic prócz 
wzgardy. 
Lecz kiedy stoję przed tobą, co oczu 
Łagodnych rzucasz mi spojrzenie 
miłe 
Wtedy mnie nagle wichrem porwie 
i otoczy 
Zachwyt nieopisany, co skruszy mą 
siłę. („Potęga miłości”) 

 

Urodził się jako Adalbert von 
Winkler. Jego ojciec pochodził ze 
szlacheckiej rodziny kaszubskiej herbu 
Cietrzew, której nazwisko powstało od 
miejscowości Kętrzyno (obecnie w 
powiecie wejherowskim). Dziadkowi 
dopisano przy nazwisku dodatek 
Winkler, a ojciec o imieniu Józef używał 
już tylko nazwiska Winkler. Matka 

Eleonora z domu Raabe, pochodziła z 
Nowej Wsi pod Iławą. Po śmierci ojca 
(1846), który był żandarmem w Giżycku, 
w latach 1849-1853 przebywał w 
Poczdamie w szkole dla sierot po byłych 
wojskowych.  

W latach 1853–1855 ukończył 
progimnazjum (w dwa lata pięcioletni 
kurs) w Lecu (obecnie Giżycko). 
Następnie od 1855 roku uczył się w 
gimnazjum w Rastemborku (obecnie 
Kętrzyn). W 1856 otrzymał list od 
siostry, z którego dowiedział się o 
polskim pochodzeniu i dawnym 
nazwisku rodowym Kętrzyński. 
Spowodowało to jego zainteresowanie 
polskością i naukę języka polskiego. W 
1859 zdał egzamin maturalny i 13 
października rozpoczął studia 
historyczne na Wydziale Filozoficznym 
Uniwersytetu Albrechta w Królewcu.  

„Wiarę, mowę ukraść mi mogliście, 

Ale serca z piersi nie wyrwiecie. 

Serce me zostanie zawsze polskie!” 

Wojciech Kętrzyński „W ojczystym kraju” 

 W 1861 przeprowadził urzędową 
zmianę imienia i nazwiska na Wojciech 
Kętrzyński. W ślad za nim zmieniło je 
także jego rodzeństwo.  

W więzieniu przetłumaczył na 
łacinę swoją dysertację doktorską i 
poemat Wincentego Pola na niemiecki. 
Po wyjściu z więzienia w dniu 22 
kwietnia 1866 udał się do Królewca na 
uniwersytet. Tam obronił 12 grudnia 
1866 swoją rozprawę. Potem w różnych 
miejscach szukał pracy, ponieważ 
władze pruskie odmawiały mu 
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zatrudnienia na terenach, gdzie 
mieszkali Polacy. W 1868 roku 
opublikował w „Gazecie Poznańskiej” 
pracę O Mazurach. W latach 1868–1870 
znalazł zatrudnienie jako bibliotekarz u 
J.K. Działyńskiego w Kórniku pod 
Poznaniem. Od 1869 roku był członkiem 
honorowym Poznańskiego Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk. 

 

 

Ostatecznie od 1873 zaczął 
pracować w Zakładzie im. Ossolińskich we 
Lwowie. Pracę tam podjął 1 czerwca 1870 
jako sekretarz naukowy; w 1874 został 
kustoszem i 1 listopada 1876 dyrektorem. 
W 1882 roku opublikował dzieło O ludności 
polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich. 

W 1894 roku został członkiem 
Moskiewskiego Towarzystwa 
Archeologicznego[6].  

W 1906 otrzymał drugą nagrodę Fundacji 
Franciszka Kochmana ze Lwowa. 

Zmarł 15 stycznia 1918 r. i został 
pochowany na cmentarzu Łyczakowskim 
we Lwowie. Część rodziny Wojciecha 
Kętrzyńskiego osiedliła się w Warszawie, a 
niektórzy z niej wyemigrowali do Kanady 

Wojciech Kętrzyński dał się poznać 
także jako świetny publicysta, ukazujący w 

wielu reportażach aktualną sytuację na 
Mazurach. Najbardziej głośne stały się jego 
"Szkice Prus Wschodnich" - będące jakby 
kontynuacją wydrukowanej w 1872 r. 
broszury "O Mazurach" - w których 
ukazywał głębokie przywiązanie ludności 
mazurskiej do kultury i języka polskiego, a 
także odsłaniał niebezpieczeństwo grożące 
tej ludności ze strony skoncentrowanego 
ataku niemczyzny. W książce wydanej na 
jubileusz 150-lecia Zakładu im. Ossolińskich 
we Lwowie można znaleźć następujące 
słowa: "Wszechstronność działania i ogrom 
pracy Kętrzyńskiego, w połączeniu z 
frapującą przeszłością fascynowały 
współczesnych. Fascynują zresztą i nas. 
Pojmujemy i rozumiemy narosłą wokół 
niego atmosferę mitu, bezgranicznego hołdu 
i związanego z nim nieodłącznie dystansu. 
Bohaterów i bogów stawiamy przecież na 
piedestałach, by przez pospolitowanie się z 
nimi nie umniejszać naszych o nich 
wyobrażeń. Ale Kętrzyński stanął oto wśród 
nas współczesnych. Wysiłki wielkiego 
rewindykatora polskości zostały 
urzeczywistnione". 

Żegnam cię, dumne me dziewczę, jutro 
o świcie odjadę. 
Spojrzę raz jeszcze w niebo na gwiazd 
świecących plejadę. 
Odejdę bez poźegnania, rozerwę 
miłosne pęta choć wiem, 
źe twoich oczu tak trudno nie 
zapamiętać. 
Wiem, źe mi będzie cięźko jechać w 
nieznaną dal, lecz choćby me serce 
pękło uciszę swój 
płacz i źal. 
Dziś pragnę tylko wędrować szarą 
mglistą krainą, by miłość wyrwać z 
pamięci i ciebie, moja 

dziewczyno. („Żegnaj”) 
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Jan Jenczio (1797-1884) – ewangelicki 
gospodarz mazurski w przygranicznej, pruskiej 
wsi Markowskie pod Oleckiem. Był 
miłośnikiem polskiej książki i bibliofilem, 
autorem wierszy i artykułów. Walczył z 
nałogami i zabobonami wśród Mazurów, w 
jego działalności widoczne było dążenie do 
zrozumienia zasad wiary oraz do moralnego 
udoskonalenia. Mówił tylko po polsku będąc 
jednocześnie lojalnym poddanym Królestwa 
Prus. Pisywał artykuły i wiersze do 
"Kalendarza Królewsko-Pruskiego".  

Był postacią nietuzinkową, doczekał 
się licznych wzmianek w pracach naukowych 
i popularnonaukowych. Pozostawił po sobie 
obszerną korespondencję. Miał silnie 
wykształcone poczucie świadomości 
państwowej i czuł się Prusakiem.  

Dzięki jego działalności (głęboko 
osadzonej w protestanckim podejściu do 
pracy) wieś, którą zamieszkiwał, stała się 
zasobniejsza. Stan budynków wyraźnie się 
poprawił, poprawa widoczna była także w 
uprawie roli i hodowli zwierząt gospodarskich. 
Nawet niezagospodarowane użytki zmieniały 
się w kwitnące ogrody. Jego poczynania 
zwracały uwagę wielu osób i zyskiwały 
uznanie. W pewnym sensie  

Dzięki powszechnemu uznaniu, mimo 
młodego wieku, gdy jeszcze jego ojciec 
prowadził gospodarstwo (nie był więc jeszcze 
samodzielnym gospodarzem) - wybrany został 
na przewodniczącego rady parafialnej przy 
kościele w Wieliczkach. Funkcję tę sprawował 
do końca życia. Jak wielu Mazurów ze 
starszego pokolenia, nie znał języka 
niemieckiego. Nie przeszkodziło mu to jednak, 
aby od 1840 roku zostać wójtem z wyboru 
(brak znajomości języka urzędowego bez 
wątpienia był utrudnieniem w sprawowaniu 
tej funkcji). Jego działalność musiała spotkać 
się z aprobatą, skoro po dziesięciu latach 

stanowisko wójta piastował jego starszy syn. 
W tym czasie Jan Jenczio kilkakrotnie był 
wybierany na ławnika w sądzie wiejskim.  

Gromadził literaturę religijną w języku 
polskim. Zebrał 90 różnych tytułów, w tym 
czternaście zbiorów kazań. Za największy swój 
skarb uważał postyllę Marcina Lutra (wydanie 
z 1574 roku w tłumaczeniu Hieronima 
Maleckiego). Miał również kazania Grzegorza z 
Żarnowca (z XVI w.), popularne na Mazurach 
dzieła Jana Arndta "O prawdziwym 
chrześcijaństwie", kazania Samuela 
Dambrowskiego oraz Davida Hollaza 
"Zbawienny Łaski Ewangeliczney Porządek". 
Tę ostatnią pracę w 1859 r. wznowił własnym 
sumptem w oleckiej drukarni Edwarda 
Peglaua. 

Dzięki jego staraniom w Markowskich 
gorzałkę usunięto nawet z karczmy, a 
karczmarz podawał gościom tylko piwo oraz 
herbatę - nieznaną dotąd na mazurskiej wsi.  

Uzyskawszy zgodę władz kościelnych 
w 1867 roku wyruszył w podróż po Mazurach. 
Spotykał się i prowadził rozmowy z Mazurami. 
Oprócz wygłaszanych kazań, religijne treści 
przekazywał też w formie wierszowanej.  

 

 

 

 

 

Zdaniem historyków, jego działalność była 
czym wyjątkowym i zgoła sensacyjnym w 
skali całych Mazur. Jego śmierć (7 lutego 
1884), stała się głośnym wydarzeniem w 
okolicy.  
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Wykaz poetów współczesnych  XV edycji 
konkursu 
Andryszczyk Adam 
Anuszkiewicz Wojciech 
Bacewicz Jan 
Barański Marek 
Batura Anatol 
Batura Irena 
Bendig Tomasz 
Birgelis Sigitas 
Borawski Marek 
Brakoniecki Kazimierz  
Bronakowska Beata 
Bykowska-Salczyńska A. 
Bołtryk-Janowicz Tamara 
Chachała Joonna 
Chojnowski Zbigniew 
Czepe Roman 
Darski Wojciech Marek 
Dawidejt Tadeusz 
Diemjaniuk Bożena 
Dobreńko Grażyna 
Dobrowolska Małgorzata 
Drozdowska Józefa 
Dylnicki Stanisław 
Intrator Bożena 
Iwanicka Magdalena 
Jachimska Paulina 
Jankowski Piotr 
Jenyszak-Kujawa M. 
Jonkajtys Marian 
Jurkiewicz Ewa Ewelina 
Kaczorowska Teresa 
Karaś Hanna 
Karp Jerzy 
Kass Wojciech 
Kielar Marzanna 
Bogumiła 
Klejmont Wacław 
Klimaszewska Bożena 
Kopiczko Leokadia 
Kopycka Agnieszka 
Kruk Erwin 
Krzywińska Irena 
Książek Michał 
Maciejewski Roman 
Maciejewski Stefan 
Metelicka Zofia 
Misztal Irena Tamara 
Moczulski Leszek 
Aleksander 

Osewska Janina 
Ostaszewska Barbara 
Piaszczyński Michał ks. 
Piłasiewicz Zofia 
Sieczkowski Tomasz 
Sikora Jerzy 
Słapik Mirosław 
Sobczak Marek 
Sotuła-Karp Jadwiga 
Sowiński Janusz 
Stefanowski Erazm 
Stefanowski Wilhelm 
Szarejko Anna 
Szatrawski Krzysztof 
Dariusz 
Szubzda Leonarda 
Ścisłowski Włodzimierz 
Tanajewski Zbigniew 
Tarasewicz Mirosław 
Wykaz twórców mazurskich od XIX w. do 
piątej dekady XX w. : 
G.Bendziułła, Jan Luśtych, S.Boguń, S.Lipka, 
B.Braun, F.Leyk, Jan Domasz 
Jan Marczówka, S.Donder, J. Donder 
Marcin Gerss, K.Małłek 
Friedrich Gollub, Krzysztof Celestian 
Mrągowiusz 
Gustaw Gizeliusz 
K.Neuman 
M.Grodzki 
F.Olszewski 
J.Grzana 
M.Guzek 
Fr.Okoń 
Jan Jenczio, K.Pezara 
Adolf Jallik, A.Piasek,A.Jewan,B.Rostkowski 
Michał Kajka, T.Ruczyński 
Jan Kraszewski 
Tobiasz Stullich 
Kozłowski z Suczek 
Jan Zygmunt, Rudolf Schemionek 
Wojciech Kętrzyński, Jan Karol Zembrzycki, 
Karol Sembrzycki 
A.Kensy 
Friedrich von Schiller 
W.Kobzur 
A.Upadka 
W.Kanigowski 
Adam Zacharias 
Zientara -Malewska  
 


