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M I S C E L L A N E A

Tadeusz F i l ip kow sk i

PRZED STULECIEM „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”

W 1986 roku  przypadnie setna rocznica powstania „Gazety Olsztyńskiej”, 
pierwszego polskiego pisma wydawanego na W armii i przeznaczonego dla 
mieszkańców tej ziemi, k tóre  wychodziło n ieprzerw anie od kw ietnia 1886 
do końca sierpnia 1939 roku.

Inicjatyw a w ydaw ania  w łasnej gazety zrodziła się, co potw ierdzają no
wsze badania historyczne, w kręgu miejscowych działaczy ruchu polskiego 
i spotkała z zachętą i poparciem Polaków z innych zaborów. Na W armię 
docierały wcześniej kalendarze i pisma polskie, drukowane na Śląsku, Po
morzu i w Wielkopolsce, działało Towarzystwo Czytelni Ludowych, zało
żono polskie księgarnie w  Gietrzwałdzie i Barczewie. G ietrzwałd stał się 
wówczas ośrodkiem ku ltu  religijnego, miejscem licznych pielgrzymek nie 
tylko z W armii, ale również z Pomorza, Wielkopolski i ziem zaboru rosyj
skiego. K ontak ty  te przyczyniły się do pobudzenia życia społecznego i k u l
turalnego, w yw ierały  w pływ  na kształtowanie się świadomości narodowej 
Warmiaków. Rzekomemu niebezpieczeństwu polskiemu przeciwstawiały się 
władze adm inistracyjne prowincji, lokalna prasa  niemiecka („Allensteiner 
Zeitung”, „Allensteiner Tageblatt”, „W artenburger Zeitung”) oraz posiadająca 
tu  duże wpływy polityczne katolicka partia  Centrum . Z pa rtią  tą  związana 
była h ierarchia kościelna, bardzo nieufna wobec poczynań ruch  polskiego, 
zrodzonego rzekomo z inspiracji ośrodka wielkopolskiego.

Grupa działaczy warmińskiego przystępując do w ydaw ania własnego pis
ma zdawała sobie spraw ę z trudności i uprzedzeń, jakie m usi pokonać.

„Gazeta Olsztyńska” zaczęła wychodzić od 16 kwietnia 1886 roku. Je j r e 
daktorem  i  wydawcą był Ja n  Liszewski, W arm iak, nauczyciel z zawodu, k tóry  
odbył w  Poznaniu praktykę drukarską. Pismo ukazywało się początkowo raz 
w  tygodniu w nakładzie 180 egzemplarzy. Po pięciu latach  istnienia liczba 
prenum eratorów  pisma wzrosła do 400, wówczas to zaczęło się ono ukazy
wać dwa razy, a od 1897 roku naw et trzy  razy w  tygodniu. Stopniowo przy
bywało pism u także prenum eratorów . W 1896 roku liczba ich wynosiła tysiąc 
osób. Częstotliwość ukazywania się „Gazety Olsztyńskiej” pozostawała w  zwią
zku z pojawieniem się pism konkurencyjnych, w ydawanych po polsku w Ol
sztynie przez księdza Eugeniusza Bucholza. Były to „Nowiny W arm ińskie” 
(1890—1891) i „W arm iak” (1894—1905). Nie zdołały one odebrać czytelników 
„Gazecie Olsztyńskiej”, skoro w 1900 roku miała ona 1200 prenum eratorów. 
Nakład pisma nie uległ większym zmianom aż do wybuchu pierwszej w ojny 
światowej. L ata  w ojny były dla „Gazety Olsztyńskiej” niezwykle trudnym  
okresem. Pokonując rozliczne przeszkody m ateria lne  i kadrow e pismo syste
matycznie docierało jednak do czytelników.

Okres przygotowań do plebiscytów na W armii, M azurach i Pow iślu za- 
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znaczył się nie tylko ożywieniem problem atyki politycznej na łam ach pisma, 
ale także wzrostem  nakładu, sięgającym pięciu tysięcy egzemplarzy.

Od 1921 roku „Gazeta Olsztyńska” była organem Związku Polaków 
w Prusach Wschodnich, a następnie (1923) pa trona t nad nią przejęła IV Dziel
nica Związku Polaków w Niemczech. Zwiększono częstotliwość ukazywania 
się pisma do sześciu razy w  tygodniu, zaś num ery sobotnio-niedzielne wzbo
gacono dodatkam i o tem atyce religijnej, gospodarczej, kulturalno-oświatowej 
i młodzieżowej. Zapoczątkował ją „Gość Niedzielny” w ydaw any od 1887 roku. 
Następnymi były „Gospodarz” (1921), „Przyjaciel Dziatek” (1922), „Życie 
Młodzieży” (1924). Dwa pierwsze wychodziły aż do sierpnia 1939 roku.

W latach 1929—1932 „Gazeta Olsztyńska” wydaw ała dodatek sobotnio- 
-niedzielny pt. „Głos Pogranicza”, przeznaczony dla Polaków z Kaszub i zie
mi złotowskiej. W 1933 roku przejęły go opolskie „Nowiny Codzienne.”

W latach międzywojennych zmniejszył się nakład „Gazety Olsztyńskiej” 
i oscylował w  granicach tysiąca egzemplarzy. Poszerzył się natom iast jego 
zasięg terytorialny. Pismo zaczęło docierać na Powiśle, Pogranicze, a w nie
wielkich ilościach również na  Mazury. Miało także stałych prenum eratorów  
w Westfalii.

Po w ybuchu drugiej wojny św iatowej „Gazeta Olsztyńska” podzieliła 
los polskich organizacji w Niemczech. Seweryn Pieniężny (syn) redaktor 
i wydawca „Gazety Olsztyńskiej” został aresztowany i osadzony w  obozie 
Hohenbruch koło Królewca. Zginął rozstrzelany 24 lutego 1940 roku. Aresz
towano także personel techniczny wydaw nictw a „Gazety Olsztyńskiej” , a jej 
siedzibę zburzono.

Po wyzwoleniu Olsztyna w 1945 roku zaczęły się tu  ukazywać „Wiado
mości Mazurskie” wydawane przez Wojewódzki Urząd Inform acji i P ropa
gandy. Podjęte przez działaczy w arm ińskich starania o przywrócenie histo
rycznego ty tu łu  lokalnej gazecie nie znalazły zrozumienia.

Dzieje pisma, jego rola w podtrzym ywaniu polskości na  W arm ii były 
przypominane młodszym generacjom czytelników przy okazji kolejnych — 
pięćdziesiątej i dziewięćdziesiątej — rocznic powstania „Gazety Olsztyńskiej". 
Półwiecze swego istnienia uczciło pismo w 1936 roku specjalnym num erem  
jubileuszowym, zawierającym  obszerny m ateria ł wspomnieniowy. Z okazji 
jubileuszu spotkali się w Olsztynie czołowi działacze ruchu polskiego w  Niem 
czech i redaktorzy  pism wydawanych dla mniejszości polskiej.

Również w prasie krajow ej, polskiej, odnotowano ten  historyczny fakt 
zamieszczając informację o dziejach pisma i jego redaktorach.

Do tych form  przybliżenia współczesnemu czytelnikowi wiedzy o polskiej 
przeszłości pisma, jego zasługach w kształtowaniu świadomości narodowej na 
Warmii, nawiązali spadkobiercy tytułu, udostępniając łam y historykom  w  ce
lu publikowania wyników badań oraz organizując w 1976 roku sesję popu
larnonaukową „W 90 rocznicę powstania «Gazety Olsztyńskiej»”.

W badaniach przeszłości W armii i Mazur sporo uwagi poświęcono piś
miennictwu, w tym  również dziejom prasy polskiej na tych ziemiach. Próbę 
syntetycznego spojrzenia na dzieje prasy polskiej w Prusach w  latach 1718— 
1939 podjął Tadeusz Cieślak. Problem y prasy polskojęzycznej dla Mazurów, 
poprzedzone wcześniejszymi studiam i analitycznymi autora, zostały przedsta
wione szerzej i w sposób bardziej wyczerpujący. Natomiast ocena „Gazety 
Olsztyńskiej” zawarta w książce Cieślaka była niepełna, szczególnie w odnie
sieniu do lat 1886—1918. Dalsze badania analityczne prowadzone przez An-
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drzeja W akara, Janusza Jasińskiego i Wojciecha Wrzesińskiego przyniosły 
szereg nowych ustaleń dotyczących genezy „Gazety Olsztyńskiej”, program u 
politycznego, czytelnictwa i wpływ u na kształtowanie się ruchu polskiego 
na W arm ii w końcu XIX w. W yniki swoich badań autorzy ci przedstawili 
w formie monografii (A. W akar, Przebudzenie, narodowe W a rm i i  1886—1893, 
wyd. 1, Olsztyn 1965, wyd. 2, Olsztyn 1982; J. Jasiński, Świadomość narodow a  
na W a rm i i  w  X I X  w ieku . N arodz iny  i  ro z w ó j  (w druku) bądź artykułów  
i rozpraw  drukowanych na łamach „Komunikatów M azursko-W armińskich” 
lub w specjalistycznych studiach poświęconych historii prasy  polskiej. Wiele 
nowych ustaleń dotyczących roli „Gazety Olsztyńskiej” w okresie przygotowań 
do plebiscytów, jej oblicza ideowo-politycznego, a także miejsca w ruchu pol
skim na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach m iędzywojennych wniosły 
prace W. Wrzesińskiego (P leb iscy ty  na W a rm i i  i  M azurach oraz na P ow iś lu  
w  ro k u  1920, Olsztyn 1974; Ruch po lsk i  na W a rm i i  M azurach i  P ow iś lu  w  la 
tach 1920—1939, wyd. 1, Poznań 1963; wyd. 2, Olsztyn 1973).

Niewiele natom iast wiemy o dziejach pisma w latach pierwszej wojny 
światowej, ponieważ w zbiorach krajow ych zachowały się nieliczne tylko 
egzemplarze z la t  1914—1918. Chcąc wypełnić lukę w badaniach tego okresu, 
trzeba objąć kw erendą archiwa i biblioteki zagraniczne, przede wszystkim 
niemieckie.

Niezbędne są także opracowania biografii osób związanych z „Gazetą Ol
sztyńską”, a więc redaktorów  i bliskich współpracowników. Zapoczątkowały 
je biografie A ndrzeja Samulowskiego i Seweryna Pieniężnego (syna) au to r
stwa Janusza Jasińskiego i Jana  Chłosty. Obydwie pozycje ukazały się w wy
dawnictwie „Pojezierze”, k tóre  przygotowuje także sylwetkę Kazimierza Ja -  
roszyka.

Założoną przez J. Liszewskiego drukarnię  przejęła rodzina Pieniężnych, 
która rozbudowała ją w wydawnictwo polskich druków i książek. W y d a w 
n ic tw o  „G aze ty  O lsz tyń sk ie j"  w  latach 1918— 1939 doczekało się opracowania 
monograficznego pióra J. Chłosty (Olsztyn 1977).

Z powyższego przeglądu lite ra tu ry  nasuwa się refleksja, iż w badaniach 
przeszłości W armii sporo uwagi poświęcono problem atyce „Gazety Olsztyń
skiej”. Wszelkie analizy prowadzono jednak w szerokim kontekście, np. świa
domości narodowej W armiaków bądź form  organizacyjnych i zasięgu w pły
wów ruchu polskiego. Niewiele natom iast prac poświęcono bezpośrednio sa
m emu pismu, jego genezie, funkcjonowaniu w różnych okresach dziejowych, 
zmieniającym się program om  i trudnościom, jakie musiało ono pokonywać.

Zbliżające się stulecie powstania pisma winno zachęcić do intensyfikacji 
badań, wypełnienia w nich luk  i doprowadzić do opracowania i wydania mo
nografii „Gazety Olsztyńskiej”. Zadania z tym  związane omówiono 1 czerwca 
1981 roku w Domu Polskim w Olsztynie na specjalnej naradzie historyków 
olsztyńskich z udziałem profesora dr. hab. Wojciecha Wrzesińskiego z Uni
w ersytetu  Wrocławskiego.

W prowadzenia do dyskusji dokonał W. W rzesiński przedstawiając stan 
badań dziejów „Gazety Olsztyńskiej” i potrzeby badawcze. W okresie poprze
dzającym jubileusz pisma należy zintensyfikować — mówił — badania, sze
rzej podejmujące problem atykę W armii i Mazur w wiekach XIX i XX. Na
leży do nich włączyć przedstawicieli innych dyscyplin hum anistycznych za
równo z Olsztyna, jak  i z innych uczelni, zachęcić naukowców współpracu
jących z Ośrodkiem B adań Naukowych bądź Stacją Naukową Polskiego To



1 1 2 Tadeusz  F i l ipkowski

warzystw a Historycznego. Cząstkowe w yniki badań powinny być publiko
wane w „Komunikatach Mazursko-W armińskich”. Tam  też należy drukować 
bibliografię prac i artykułów  o „Gazecie Olsztyńskiej”, zamieszczanych w róż
nych czasopismach krajow ych oraz sylwetki jej redaktorów.

Monografia powinna obejmować dzieje pisma w latach 1886—1939 i skła
dać się z dwóch zasadniczych części: pierwszej zam ykającej się w okresie 
od kwietnia 1886 do listopada 1918 roku; drugiej od listopada 1918 do końca 
sierpnia 1939 roku. Przyjąć należy układ chronologiczny, od którego odbie
gałyby jedynie rozdziały: pierwszy poświęcony genezie pisma i ostatni t r a k 
tu jący  o losach ludzi i tradycjach „Gazety Olsztyńskiej”. Do opracowania 
poszczególnych rozdziałów trzeba dobrać kilkuosobowy zespół autorski i zo
bowiązać go do ukończenia prac z końcem 1983 roku. Książka powinna uka
zać się na początku 1986 roku. W raz z monografią trzeba by wydać osobny 
tom zawierający w ybór publicystyki „Gazety Olsztyńskiej” i fotokopie kilku 
jej numerów. Inicjatyw ą tą  należy zainteresować W ydawnictwo „Pojezierze” 
i Olsztyńskie W ydawnictwo Prasowe RSW „Prasa-Książka-Ruch”.

W dyskusji podniesiono k ilka problemów związanych z układem  w e
wnętrznym  proponowanej monografii, cezurą końcową, wyborem  publicystyki, 
kalendarium  przygotowań do stulecia, tytułem  wydawnictwa oraz populary
zacją i wykorzystaniem  dla tego celu obecnie wychodzącej „Gazety Olsztyń
skiej” . Po przedstawieniu argum entów ' za i przeciw zgodzono się zamknąć 
książkę na dacie 31 sierpnia 1939 roku. Tom zawierający w ybór publicystyki 
„Gazety Olsztyńskiej” proponowano zamknąć także na roku 1939, ponieważ 
będzie on ilustrow ał pewien zam knięty już okres historyczny.

Powojenne starania  o przywrócenie historycznego ty tu łu  wychodzącej 
w Olsztynie gazecie codziennej omówił Bohdan Łukaszewicz w  pracy Prasa  
in fo rm a cy jn o -p o l i ty czn a  W a rm i i  i  M a zu r 1945—1975, W arszawa 1982.

W przyjętym  harmonogramie prac  związanych z przygotowaniami do ju 
bileuszu pisma przewidziano m.in.:

— dalsze poszukiwania — w zbiorach krajowych, a w m iarę możliwości 
i zagranicznych — roczników, a naw et pojedynczych egzemplarzy „Gazety 
Olsztyńskiej” i m ikrofilmowanie ich;

— wykonanie fotokopii z mikrofilmu pochodzącego z biblioteki lwowskiej;
— zebranie informacji o „Gazecie Olsztyńskiej” zamieszczonych w k ra 

jowych czasopismach;
— wprowadzenie do „Komunikatów Mazursko-W armińskich” osobnego 

działu poświęconego „Gazecie Olsztyńskiej” ;
— przygotowanie w  roku 1986 sympozjum połączonego z wystawą.
Zadania te  spoczywają na  całym olsztyńskim środowisku humanistycznym,

z którym  współdziałać powinni dziennikarze miejscowi. Koordynacją wspól
nych wysiłków zajmą się Stacja Naukowa Polskiego Towarzystwa Historycz
nego i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.


