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Gazet¹ Olsztyñsk¹ sprzed I i II wojny wiatowej i jej redaktorami zajmowa³em siê przez kilkanacie lat, a i obecnie doæ czêsto wykorzystujê j¹ do
dalszych studiów. Mogê przeto orzec, ¿e znam j¹ stosunkowo niele. Równie¿
nieobce s¹ mi powojenne roczniki pisma ukazuj¹cego siê pod tym samym
tytu³em, zarówno w okresie PRL-u, jak i po roku 1989. Dziêki temu  s¹dzê
 bêdê móg³ w miarê obiektywnie dokonaæ oceny dziedzictwa dawnego
pisma w Gazecie Olsztyñskiej wychodz¹cej od 1970 r.
Gazeta Olsztyñska Jana Liszewskiego (18861891) oraz Seweryna (st.)
i Seweryna (m³.) Pieniê¿nych (18911939) by³a pismem zdecydowanie katolickim, by nie powiedzieæ na wpó³ religijnym i niemal kocielnym. Wszak
drukowa³a wszystkie listy pasterskie biskupów warmiñskich, wszystkie encykliki papieskie lub je dok³adnie streszcza³a, donosi³a o nominacjach proboszczów, o wizytacjach duszpasterskich, o porz¹dku nabo¿eñstw w kocio³ach,
a specjalnie olsztyñskich, o ³osierach, czyli pielgrzymkach do Gietrzwa³du,
wiêtej Lipki, do Bart¹ga, ba, nawet do Dajtek, o konsekracjach nowych lub
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odbudowanych wi¹tyñ i kaplic, o stawianiu kapliczek przydro¿nych, o jubileuszach kap³anów itd. Od 1887 r. ukazywa³ siê tygodniowy dodatek Goæ
Niedzielny, który by³ integralnym, religijnym uzupe³nieniem Gazety Olsztyñskiej. Ju¿ od 1893 r. zamieszcza³a w winiecie tytu³u swoje motto:
Ojców mowy, ojców wiary
Broñmy zgodnie, m³ody, stary
Nie chodzi³o tu tylko o to, ¿e w ten sposób broni³a ojczystego jêzyka, bo
zawsze patriotyzm polski wi¹za³a szczerze, a nie gwoli taktyki, z katolicyzmem. Liszewski ju¿ w 7. numerze z 1886 r. z wielk¹ moc¹ owiadczy³: Nasze
pisemko jest g³osem naszego ludu warmiñskiego arcykatolickiego, a my dla
niego w tym samym duchu katolickim pracowaæ chcemy. Nie inaczej problem
uj¹³ w 1893 r. jego nastêpca Seweryn Pieniê¿ny: naszym zadaniem by³o, jest
i bêdzie broniæ wiary i moralnoci [katolickiej]. Programu tego nie zmieni³
Seweryn Pieniê¿ny-junior. W 1936 r. przypad³a 50. rocznica za³o¿enia pisma.
Z tej racji prymas Polski August kardyna³ Hlond przes³a³ na rêce redaktora
telegram nastêpuj¹cej treci: Uradowa³a mnie wiadomoæ, ¿e »Gazeta Olsztyñska« s t a ³ a z a w s z e n a g r u n c i e z a s a d k a t o l i c k i c h i n i ez ³ o m n i e b r o n i ³ a w i a r y k a t o l i c k i e j wród polskiego ludu w Prusach Wschodnich. Dlatego z okazji tej piêknej uroczystoci, jako duchowy
opiekun Polaków ¿yj¹cych za granicami Pañstwa Polskiego, wyra¿am wydawcom »Gazety Olsztyñskiej« swoje serdeczne podziêkowanie za wzorow¹ pracê
katolick¹ oraz ¿yczê, aby ich dalsze trudy i prace przynios³y najlepsze rezultaty. Zas³u¿onemu wydawnictwu a szczególnie k a t o l i c k i e j r o d z i n i e
P i e n i ê ¿ n y c h, jak równie¿ wszystkim czytelnikom »Gazety Olsztyñskiej«
przesy³am swoje czu³e b³ogos³awieñstwo [podkrel.  J.J.].
Tak wiêc Gazeta Olsztyñska by³a pismem katolickim, i z natury rzeczy
antysocjalistycznym, co tak¿e bardzo czêsto uzewnêtrznia³a. Socjalizmowi
sprzeciwia³a siê z trzech powodów: spo³ecznych, wiatopogl¹dowych (katolickich) oraz narodowych. Udowadnia³a, ¿e socjalizm g³osz¹cy równoæ wszystkich ludzi a tak¿e spo³eczne panowanie rodków produkcji jest utopi¹, nawet
niedorzecznoci¹. Pyta³a retorycznie: jak mo¿na jednakowo oceniaæ pracê robotnika i uczonego, dalej jakby wygl¹da³a chêæ do pracy, gdyby ka¿dy pracuj¹cy mia³ byæ przekonany, ¿e pracuje nie dla zarobku, wreszcie jak to uczyniæ wszystkich równymi, kiedy prace s¹ tysi¹ce razy ró¿ne. Ale  dodawa³a
 na tym nie koniec: czy mo¿na stworzyæ jedn¹ klasê? Nie, bo wspólnotê
stanowi naród, a nañ sk³adaj¹ siê ró¿ne warstwy, z których ka¿da ma wa¿ne
zadanie do spe³nienia. Ich prawa nale¿y sprawiedliwie uwzglêdniaæ; zasadê powy¿sz¹ realizuj¹ ustroje demokratyczne, socjalistyczny tego nie zdo³a uczyniæ.
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Równie¿ bardzo czêsto Gazeta Olsztyñska zabiera³a g³os na temat stanowiska socjalistów wobec religii. S³usznie uwa¿a³a, ¿e socjalizmu (tu socjaldemokracji) pogodziæ z wiar¹ nie mo¿na. Odwo³a³a siê m.in. do wypowiedzi
znanego niemieckiego socjalisty Erdmanna: Je¿eli domagam siê od socjalisty,
aby uzna³ naukowe podstawy naszego programu, muszê w takim razie odpowiedzieæ przecz¹co na pytanie, czy katolik mo¿e byæ socjalist¹. Biblijna wiara
w Boga i kocielny obowi¹zek pos³uszeñstwa nie zgadzaj¹ siê bezwarunkowo
z naszym pogl¹dem. Z tego punktu rzecz wzi¹wszy, ma Koció³ zupe³n¹ racjê,
je¿eli powiada, ¿e katolik nie mo¿e byæ socjalist¹. Tak przeto dawna Gazeta
Olsztyñska ³¹czy³a tradycyjn¹ polskoæ z katolicyzmem i jednoczenie od¿egnywa³a siê od socjalizmu1.
Dlaczego w ogóle o tym piszê? Poniewa¿ organ KW PZPR w Olsztynie
G³os Olsztyñski w 1970 r., nie zmieniwszy swego programu marksistowskiego i antykocielnego, a przyj¹wszy tytu³ pisma Liszewskiego i Pieniê¿nych
a na domiar z³ego bez zgody potomków tych ostatnich, uzna³, ¿e jest spadkobierc¹ ich dziedzictwa. W³anie w ten sposób nale¿y rozumieæ owiadczenie
redakcji partyjnego organu opublikowane w jego pierwszym numerze ze zmienionym tytu³em, a mówi¹ce, ¿e od przedwojennego pisma p r z e j ê ³ a s w o j ¹
n a z w ê [podkrel.  J.J.], czyli uzna³a siebie za jego spadkobiercê2. Jednak¿e
sam tytu³ oraz odwo³ywanie siê do polskoci przy wspomnianych wy¿ej ró¿nicach wiatopogl¹dowych, stanowi³y zbyt nik³e przes³anki do ideowej identyfikacji z pismem sprzed 1939 r. I oto w ten sposób dosz³o do autentycznej
manipulacji, zak³adaj¹cej milcz¹co, ¿e zdecydowana wiêkszoæ aktualnych
czytelników nie zna prawdziwych przymiotów dawnego tytu³u, g³osz¹cego
chocia¿by mi³oæ bliniego, a nie walkê klas. Tak¿e popularyzacja w¹tku antygermanizacyjnego nie mog³a byæ wystarczaj¹cym uzasadnieniem do zmiany
tytu³u, bo nadal pozosta³a pismem komunistycznym.
Nadszed³ rok 1986. Partyjna gazeta, wykorzystuj¹c ówczesny ustrój,
uczyni³a krok nastêpny: w winiecie swego tytu³u zaczê³a zamieszczaæ informacjê, ¿e istnieje od 1886 roku. Czy mo¿na by³o mieæ jeszcze w¹tpliwoci co
do faktu przyw³aszczenia dawnego pisma polskiego w Niemczech? Gazeta
Olsztyñska jednoczenie zwraca³a uwagê w 1986 r. na to, ¿e obchodzi zarazem jubileusz 35-lecia G³osu Olsztyñskiego. Co za paradoks: jubileusz pisma katolickiego i akatolickiego. Przy okazji warto zwróciæ uwagê na zapomniane w ostatnich latach publikacje. Oto w tym¿e roku 1986 Orodek Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego wyda³ obszern¹ monografiê Gazety
1 J. Jasiñski, Gazeta Olsztyñska 18861939 polska, katolicka, antysocjalistyczna, Pos³aniec
Warmiñski (dalej: PW) 18 (1989), z 2728 IX.
2 Gazeta Olsztyñska (dalej: GO) 1 (1970), z 6 IV.
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Olsztyñskiej z lat 18861939 pióra Andrzeja Wakara i Wojciecha Wrzesiñskiego. Ani OBN, ani obaj autorzy nie ulegli pokusie, aby we wstêpie, chocia¿
w minimalny sposób, id¹c za ówczesn¹ poprawnoci¹ polityczn¹, zaznaczyæ,
¿e dzie³o Liszewskiego i Pieniê¿nych jest kontynuowane przez wspó³czesn¹
Gazetê Olsztyñsk¹. Jednoczenie z uznaniem nale¿y przypomnieæ, ¿e to wtedy zrodzi³a siê inicjatywa odbudowania zniszczonego w 1939 r. budynku redakcji, zrealizowana w 1992 r. Ale by³ to rezultat wiadomoci znacznej czêci
polskiej spo³ecznoci regionu.
W roku 1989 odzyskalimy pañstwow¹ suwerennoæ. Ju¿ 25 czerwca
Komitet Za³o¿ycielski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie
og³osi³ swój manifest w sprawie dawnej i obecnej Gazety Olsztyñskiej. Czytamy tam m.in.: [...] w roku 1986, w stulecie za³o¿enia »Gazety Olsztyñskiej«
dziennik PZPR w Olsztynie z a w ³ a s z c z y ³ [podkrel.  J.J.] ca³¹ tradycjê
Gazety pomieszczaj¹c pod winiet¹ tytu³ow¹ k³amliw¹ informacjê, ¿e »Pismo
istnieje od 1886 roku«. By³a to próba podporz¹dkowania tradycji interesom
PZPR, której ideologia nie da siê pogodziæ z obliczem wiatopogl¹dowym
i politycznym »Gazety Olsztyñskiej«. To stalinowskie nadu¿ycie stanowi³o
zarazem naruszenie wszelkich zasad Dziennikarskiego Kodeksu Obyczajowego. Zosta³o ono pope³nione, gdy spo³eczeñstwo obywatelskie mia³o zakneblowane usta, a organizacja twórczo-zawodowa dziennikarzy by³a zakazana. Nastêpnie komitet za¿¹da³: Domagamy siê po³o¿enia kresu temu nadu¿yciu
przez przywrócenie prawdy i zwrotu tytu³u »Gazeta Olsztyñska« historii oraz
spo³eczeñstwu obywatelskiemu, które posiada prawo dziedziczenia historii.
Apel zosta³ podpisany przez Halinê i Bohdana Kurowskich, Erwina Kruka,
Marynê Okêck¹-Bromkow¹, Piotra Piaszczyñskiego, Adama Jerzego Sochê
oraz Zenona Z³akowskiego3. Wkrótce podpisa³o go jeszcze szereg bardziej lub
mniej znanych regionalistów z Warmii i Mazur4. Co wa¿niejsze, pod koniec
czerwca odby³ siê w Warszawie Zjazd Za³o¿ycielski Dziennikarzy Polskich.
Wówczas apel Olsztyna popar³o 140 dziennikarzy z ca³ego kraju, m.in. Stefan
Bratkowski, Dariusz Fiskus, Wojciech Gie³¿yñski, Edmund Osmañczyk, Ernest Skalski, Ryszard Turski5. Kilka tygodni póniej Pos³aniec Warmiñski
zamieci³ obszerny artyku³, w którym analizuj¹c dawn¹ i wspó³czesn¹ Gazetê
Olsztyñsk¹ konkludowa³, ¿e jest wielkim nieporozumieniem odwo³ywanie siê
3
4

Rezonans 15 (1989), z 3 VI.
M.in. profesor Tadeusz Oracki z Gdañska, ks. Jan Ros³an z Ostródy, nauczyciel Dariusz Jarosiñski z Mr¹gowa, pisarz Jerzy Ignaciuk z Olsztyna, nauczyciele Genowefa i Jan Kochanowscy.
5 B. Kurowski, Przeciw aneksji, PW 15 (1989), z 1617 VIII. Jeli chodzi o Turskiego, to
przypomnijmy m³odszym pokoleniom, ¿e by³ on redaktorem naczelnym Polityki w czasie Polskiego
Padziernika.

Z dziejów przywłaszczania przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”

381

Studia Warmińskie 49 (2012)

przez t¹ ostatni¹ do tradycji niepowtarzalnego pisma Liszewskiego i Pieniê¿nych6. Pod wp³ywem wszystkich tych protestów, redaktor Czes³aw Pazera wycofa³ z winiety owo nieszczêsne, bulwersuj¹ce zdanie odwo³uj¹ce siê do stuletniego dziedzictwa.
Ale nie by³ to koniec perypetii z przyw³aszczaniem starego tytu³u. Pocz¹tkowo tradycja pisma redagowanego po roku 1989 zawis³a w pró¿ni. Niemniej stan taki nie trwa³ d³ugo. Ju¿ w II po³owie lat dziewiêædziesi¹tych (mo¿e
i wczeniej), nowe kierownictwo zaczê³o g³osiæ, ¿e wychodz¹ce pismo dziedziczy tradycje starego pisma, chocia¿ na razie nie dodawa³o, ¿e istnieje ponad
sto lat7 . Dyskusja na ten temat zosta³a wznowiona w 1998 r., gdy siê okaza³o,
¿e tytu³ ma przej¹æ w³aciciel niemiecki Franz Hirtreiter z Passawy, do czego
niebawem rzeczywicie dosz³o. Wielu czytelników, równie¿ autor niniejszego
artyku³u, obawia³o siê, ¿e w tak trudnej kwestii, jak stosunki polsko-niemieckie zarówno w przesz³oci, jak i w chwili bie¿¹cej, redakcja nie potrafi zachowaæ wywa¿onego, obiektywnego stanowiska. Oto co napisa³em w tej sprawie:
[...] Na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych  jak wiadomo  problem niemiecki jest nadal delikatny, zarówno jeli chodzi o sprawy historyczne, jak
i wspó³czesne. S³yszymy, ¿e polska redakcja »Gazety Olsztyñskiej« ma zagwarantowan¹ samodzielnoæ. Ale redakcjê, szczególnie redaktora naczelnego, bez
trudu mo¿na zmieniæ; poza tym czy nie zadzia³a tu niejako samoczynnie autocenzura, w³anie z uwagi na niemieckiego w³aciciela? Niew¹tpliwie redakcja
znajdzie siê w sytuacji niezrêcznej. Jeli bowiem nawet w sprawach konfliktowych  a jest ich wci¹¿ sporo  w jakim konkretnym przypadku opowie siê
zgodnie z prawd¹ po stronie niemieckiej, wówczas narazi siê na pos¹dzenie
o zale¿noæ od kapita³u obcego. W dalszym ci¹gu pisa³em: Nie mogê siê
natomiast zgodziæ z czêsto powtarzanym argumentem, i¿ obecna »Gazeta Olsztyñska« [tzn. po 1989 roku] jest kontynuatork¹ przedwojennej »Gazety Olsztyñskiej«8.
Mo¿e kto powiedzieæ, ¿e pos³ugiwanie siê takim samym tytu³em, nie oznacza bynajmniej zaw³aszczenia jego dziedzictwa. Zgadzam siê. W XIXXX w.
istnia³o oko³o 10 czasopism z tytu³em Przyjaciel Ludu, oko³o 67 z tytu³em
Gazeta Ludowa. I nikt nie mia³ pretensji o to, ¿e chronologicznie póniejsze
czasopismo zaw³aszcza tytu³ poprzedników. Zachodzi tu jednak zasadnicza
ró¿nica. Czasopisma te nie traktowa³y siebie za dziedziców, ukazuj¹cych siê
wczeniej czasopism pod takim samym tytu³em, chocia¿ programowo by³y
6
7

Zob. przypis 1.
Ostro ocenia przejêcie tytu³u dawnej Gazety Olsztyñskiej przez Wydawnicz¹ Spó³dzielniê
Prasy B. Bachmura, Gazety Olsztyñskiej sposób na tradycjê, Debata 5 (2011), s. 23.
8 J. Jasiñski, O sprzeda¿y Gazety Olsztyñskiej, Gazeta Warmii i Mazur 195 (1998), z 20 VIII.
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do nich czêsto zbli¿one. Nie dodawa³y sobie gwoli presti¿u d³u¿szych lat swego ¿ywota ni¿ w rzeczywistoci istnia³y. Tymczasem wspó³czesna Gazeta
Olsztyñska pisa³a w 2001 r. o swoim istnieniu ju¿ od 115 lat, a w 2011 r.
od 125 lat. W ten sposób zaliczy³a na swoje konto okres redagowania pisma
przez Liszewskiego i Pieniê¿nych. Ma³o tego, nie usuwaj¹c poza nawias lat
195119701989 mimo woli rehabilitowa³a okres komunistyczny, kiedy to
Gazeta Olsztyñska by³a organem KW PZPR.
Nie mogê uznaæ okresu po 1989 r. za kontynuacjê lat 18861939, tak¿e
z tego powodu, ¿e obecna Gazeta Olsztyñska równie¿ nie jest pismem katolickim. Zrozumia³e, ¿e nikt tego od niej nie ¿¹da, niemniej generalnie odmienny wiatopogl¹dowo charakter obu pism ma w naszym sporze arcywa¿ne znaczenie, które nie pozwala przerzucaæ pomostu pomiêdzy przedwojennym
a wspó³czesnym pismem. Dzisiejsza Gazeta Olsztyñska nie jest nieprzyjazna
Kocio³owi, zamieszcza od czasu do czasu materia³y o treci religijnej, o Janie
Pawle II itp., ale te¿ nigdy nie stara siê broniæ Kocio³a. Natomiast Liszewski
i Pieniê¿ni zawsze twardo odpierali zarzuty stawiane Watykanowi, Kocio³owi
w Polsce, ró¿nym zakonom itp. W³anie z tego powodu doczekali siê tak
wysokiego uznania u kardyna³a Hlonda. Owszem, dzisiejsza Gazeta Olsztyñska pisze o ³osierach do Gietrzwa³du, ale nigdy nie da³a do zrozumienia, ¿e
wierzy w prawdziwoæ objawieñ z 1877 r., jak to czynili Liszewski i Pieniê¿ni.
Powtarzam  nie mam pretensji, ¿e obecna Gazeta Olsztyñska nie jest pismem katolickim, ale z tego powodu, ¿e nie jest  s¹dzê  nie powinna siê
uwa¿aæ za dziedzica dawnego, katolickiego. Nikt jej nie ka¿e rozwi¹zywaæ
kwadratury ko³a. Oczywicie, nale¿y z uznaniem podkreliæ, ¿e przypomina
niektóre fragmenty z historii przedwojennej Gazety, a szczególnie martyrologiê jej ostatniego redaktora Seweryna Pieniê¿nego (1940). Niemniej tego
rodzaju i tym podobne w¹tki nie stanowi¹ wystarczaj¹cego uzasadnienia, przy
argumentach przeciwnych, do przyznania sobie waloru ci¹g³oci tytu³u.
Dochodzi tu jeszcze i inny motyw. Jak wykaza³a niedawna przesz³oæ,
wspó³czesna Gazeta Olsztyñska odnios³a siê przynajmniej niechêtnie, by nie
powiedzieæ nieprzyjanie, do kwestii obrony polskoci, która by³a g³ównym
sensem istnienia dawnej Gazety Olsztyñskiej.
U schy³ku 1999 r. w³adze Olsztyna wyst¹pi³y z niewczesnym pomys³em
zast¹pienia kuranta (czyli Hymnu warmiñskiego) na ratuszowej wie¿y, którego
melodiê skomponowa³ s³awny muzyk Feliks Nowowiejski, now¹ piosenk¹,
mo¿e biesiadn¹. Jak siê odnios³a do tej inicjatywy Gazeta Olsztyñska? Otó¿
piórem Lecha Krysza³owicza wprost entuzjastycznie. Tymczasem olsztyñskie
spo³eczeñstwo zaczê³o protestowaæ i to bardzo energicznie. Pomimo to w³adze
miasta rozpisa³y konkurs na nowy kurant, co zreszt¹ przynios³o ¿a³osne efekty.
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Po d³u¿szych dyskusjach9 Hymn warmiñski (O Warmio moja mi³a) uchwa³¹
Rady Miejskiej sta³ siê jednoczenie hymnem miasta, co tak¿e nie podoba³o siê
Gazecie Olsztyñskiej. Dziêki interwencji Stowarzyszenia wiêta Warmia,
w 2009 r. zosta³ przywrócony w³aciwy jego tekst, zmieniony w okresie PRL-u10.
Tu wracam do g³ównego w¹tku niniejszego tematu. Feliks Nowowiejski by³
prawdziwym bo¿yszcze dla Pieniê¿nych, Gazeta Olsztyñska ledzi³a ka¿dy
jego krok, donosi³a o sukcesach, nagrodach swego rodaka, nieustannie informowa³a o Hymnie warmiñskim, piewanym na ró¿nych uroczystociach polskich organizacji. I oto dzisiejsza Gazeta Olsztyñska, zamiast sprzeciwiaæ siê
próbom pozbycia siê z ratusza wa¿nego elementu warmiñskiego dziedzictwa,
zachowa³a siê odwrotnie.
Niebawem dosz³o do nowego spiêcia dotycz¹cego przesz³oci Olsztyna.
Prezes Towarzystwa Mi³oników Olsztyna, Andrzej Sassyn, id¹c za sugestiami
by³ych niemieckich mieszkañców miasta, postanowi³ uhonorowaæ pami¹tkowym g³azem d³ugoletniego burmistrza, potem nadburmistrza Olsztyna Oskara
Beliana (18771908) za jego zas³ugi dla rozwoju miasta. Ale Towarzystwo
Mi³oników Olsztyna nie przyjrza³o siê dok³adnie innym stronom dzia³alnoci
Beliana, zw³aszcza politycznym. Wówczas uczynili to historycy (m.in. autor
niniejszego tekstu). Okaza³o siê, ¿e Belian by³ wspó³organizatorem olsztyñskiej komórki os³awionej Hakaty i niebawem jej przewodnicz¹cym (1899)11.
Sassyn o tym nie wiedzia³, zatem lojalnie przyzna³: je¿eli by³ hakatyst¹, trzeba go napiêtnowaæ12, ergo zrezygnowaæ z postawienia mu g³azu, mimo to
nadal broni³ Beliana. Podobnie zachowa³a siê Gazeta Olsztyñska, znowu
piórem Lecha Krysza³owicza. Pisa³ zgryliwie: Nadwra¿liwoæ na nadburmi9

Zob. m.in. J. Jasiñski, Przeciwko detronizacji Hymnu Warmiñskiego, PW 1 (2000), z 16 X;
Owiadczenie [Prezydium Komisji Zak³adowej NSZZ Solidarnoæ UWM], PW 8 (2000), z 2324 IV;
M. Korzus, O Warmio moja mi³a-zostawcie Olsztynowi tê pieñ, Super-Express 15 (2000), z 19 I;
A. Mackowicz, Komu przeszkadza hymn warmiñski, Nazaret 12 (2000); Pepe, W obronie hymnu
warmiñskiego, Gazeta Warmii i Mazur 14 (2000). Ponadto zaprotestowali przeciwko propozycji usuniêcia Hymnu Warmiñskiego: Norbert Kasparek (Polskie Towarzystwo-Historycze, Oddzia³ w Olsztynie), prof. Andrzej Hopfer (Towarzystwo Naukowe im. W. Kêtrzyñskiego), prof. Stanis³aw Achremczyk
(Orodek Naukowy im. W. Kêtrzyñskiego), mgr Janusz Cygañski (Muzeum Warmii i Mazur), mgr Józef
Judziñski (Archiwum Pañstwowe w Olsztynie), prof. S³awomir Kalembka (Instytut Historii UWM), mgr
Wiktor Knercer (Wspólnota Kulturowa Borussia), prof. Wojciech Wrzesiñski (Komunikaty Mazursko-Warmiñskie), ks. Jan Ros³an (Pos³aniec Warmiñski), mgr Janusz Lorenz (Wojewoda Warmiñsko-Mazurski), prof. Ryszard Górecki (rektor UWM), dr Jan Ch³osta (Katolickie Stowarzyszenie Civitas-Christiana) i inni.
10 Boga zast¹pi³ lud, a raj zamieni³ siê w maj, GO 2008, z 2021 IX; D. Jarosiñski, Krótka
historia Hymnu Warmiñskiego, Debata 9 (2008), s. 13.
11 J. Jasiñski, Czy w Olsztynie stanie pomnik hakatysty?, PW 15 (2000), z 12 VIII.
12 Profesor kontra prezes. Burmistrz Oskar Belian zlustrowany [wywiad z J. Jasiñskim i A. Sassynem], GO 216 (2000), Magazyn z 1517 IX.

384

Janusz Jasiński
Historia

strza? Lustracja po stu latach, Lustracji po stu latach ci¹g dalszy13. Tak,
nawet Jan Pawe³ II zanim zosta³ beatyfikowany, musia³ przejæ proces lustracyjny. Sk¹d ten ironiczny ton u Krysza³owicza, dlaczego od pro i contra
mia³ byæ wy³¹czony Belian? Osobicie mam pretensjê do Gazety Olsztyñskiej o to, ¿e ostatecznie nie potrafi³a zaj¹æ zdecydowanego stanowiska,
a powinna, chocia¿by z uwagi na przyznawanie siê do dziedzictwa pisma
Pieniê¿nych. Wszak zamieszczali oni bardzo czêsto mocne artyku³y przeciwko
polityce Hakaty, w tym i olsztyñskiej. Czy redaktorzy wspó³czesnej Gazety
Olsztyñskiej, jeli nie wierzyli moim zarzutom stawianym Belianowi, nie mogli ich sami zweryfikowaæ? Mikrofilmy Gazety Olsztyñskiej znajduj¹ siê
w OBN, o czym redakcja bardzo dobrze wie. Przeciwko szowinizmowi Hakaty
wystêpowa³y nawet dwie ideologicznie przeciwstawne partie niemieckie: katolickie Centrum oraz Socjaldemokracja.
Wreszcie przypomnijmy ostatni medialny spór, zreszt¹ podobny do sprawy Beliana. Nakomiady na Mazurach odgrzeba³y obelisk Bismarcka z 1899 r.
i uhonorowa³y go uroczycie na g³ównym placu wsi. Tym razem dosz³o do
afery ogólnokrajowej, poniewa¿ Bismarck to nie lokalny burmistrz. Przeciw
upamiêtnianiu jego postaci, a zw³aszcza wielkoci (napis na obelisku g³osi³,
¿e by³ wielkim kanclerzem) zaprotestowali olsztyñscy historycy, dzia³acze
kultury, tak¿e w zdecydowanej wiêkszoci uczeni spoza regionu. Protestowali
Warmiacy, Mazurzy, Kaszubi, tak¿e polityk, rzeczoznawca od spraw niemieckich W³adys³aw Bartoszewski, wreszcie sekretarz Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa Andrzej Przewonik, a wiêc oficjalny przedstawiciel Pañstwa Polskiego. Na argument, ¿e Bismarck po³o¿y³ spore zas³ugi w dziedzinie
spo³ecznej, odpowiedzia³ krótko: Hitler te¿ zlikwidowa³ bezrobocie. By³a to
w naszym województwie bodaj¿e najzacieklejsza dyskusja po 1989 r., bo równie¿ zg³osi³o siê sporo zwolenników pomnika, chocia¿ znacznie mniej ni¿ ich
przeciwników. W tym sporze, podobnie jak w kwestii Beliana, wa¿ne by³o
stanowisko Gazety Olsztyñskiej. Jako organ mówi¹cy, ¿e reprezentuje tradycje przedwojennej Gazety Olsztyñskiej mia³a obowi¹zek przynajmniej
przedstawiæ punkt widzenia Pieniê¿nych wobec Bismarcka. A ich opinia nie
odbiega³a od powszechnej opinii kraju znajduj¹cego siê pod trzema zaborami:
by³ on najwiêkszym wrogiem niemieckim Polski w XIX w. Nic podobnego siê
nie sta³o. Obecna Gazeta Olsztyñska nie ujawni³a swego pogl¹du, a jedynie
zachêca³a do dyskusji. Gdyby¿ po jej wyganiêciu uzna³a, ¿e odkopanie
i odnowienie pomnika jest przynajmniej nieporozumieniem. Jeden ze wspó³13 L. Krysza³owicz, Nadwra¿liwoæ na nadburmistrza? Lustracja po stu latach, GO 188 (2000),
Magazyn z 1113 VIII; idem, Lustracji po stu latach ci¹g dalszy. Belian niewinnie oskar¿ony?,
GO 204 (2000), Magazyn z 13 IX.
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czesnych najwiêkszych znawców tego zagadnienia Wojciech Wrzesiñski oceni³: To nie jest niewinny kamieñ14.
Konkludujê: dzieje Gazety Olsztyñskiej za³o¿onej w 1886 r. skoñczy³y
siê w 1939 r. S¹ one zamkniête, niepowtarzalne, nie ma ich kontynuacji. Próby
jej odrodzenia s¹ pomy³k¹.
Aneks 1
Hakatyści w Olsztynie

(Gazeta Olsztyñska 131 (1899), z 1 XI)
Zesz³ego pi¹tku za³o¿one zosta³o i w naszym miecie towarzystwo H. K. T.,
które ma niby broniæ niemczyzny przed uciskiem ze strony Polaków. W tym
celu zjecha³ tudot¹d p³atny sekretarz hakatystyczny pan dr Bovenschen z Berlina i wyg³osi³ zesz³ego pi¹tku wieczorem na sali hotelu Deutsches Haus
wyk³ad na temat Sprawa polska a usi³owania Towarzystwa ku wspieraniu
niemczyzny na kresach wschodnich. Wyk³ad ten zgromadzi³ ma³o s³uchaczy,
gdy¿ by³o ledwo ze 40 osób, w tem kilka kobiet. Po czêci zgromadzili siê
tylko urzêdnicy s¹dowi, podobno na wyrane ¿yczenie prezydenta s¹du. By³
te¿ pan landrat, burmistrz [B e l i a n  J.J.] i trzech katolickich duchownych
z ciekawoci. Przed wyk³adem zabra³ g³os tutejszy pastor ewangelicki pan
Hassenstein i wzniós³ okrzyk na czeæ cesarza. Nastêpnie pan Bovenschen
rozpocz¹³ swój wyk³ad, a raczej ca³¹ porcjê grubych i najgrubszych wycieczek
przeciwko Polakom, usi³uj¹c przekonaæ zebranych, jacy to Polacy s¹ niebezpieczni dla niemczyzny. Szkoda czasu i at³asu na zbijanie kosza³ek  opa³ek
pana Bovenschena, kilka tylko s³ów wa¿niejszych ustêpów z jego wyk³adu
podajemy. Polaków przedstawi³ jako rozbójników, podpalaczy, którzy nic nie
robili, tylko rozbijali, mordowali, palili i pustoszyli kraj. Niemcy musieli Polaków uczyæ nawet, jak siê p³ug prowadzi (!), bo Polacy do niczego nie byli
zdatni. Zakony niemieckie wprowadzi³y do Polski kulturê, owiatê, pobudowali zamki i klasztory. Upadek Krzy¿aków zada³ cios niemczynie. Polacy rz¹dziæ siê nie umieli, a nadto szlachta i panowie nie dbali o ch³opa, który [przeto]
niewiele sobie robi³, gdy siê dosta³ pod obce panowanie. Dopiero teraz rozbudzi³ siê stan redni ; i lud poczyna byæ grony dla niemczyzny. W Poznañskiem na gwa³t polskoæ siê wzmaga. Polacy maj¹ swoich adwokatów, lekarzy,
aptekarzy itd. Przemys³ polski kwitnie a rozliczne towarzystwa polskie pracuj¹
14 Orzeka m.in. profesor W. Wrzesiñski: Ten pomnik zosta³ ju¿ zapomniany. Wydobywaj¹c go
teraz, daj¹c nowe otoczenie, jakoby stawiamy go na nowo. Wiêcej, w³¹czamy siê w kultywowanie
tradycji Bismarckowskiej (GO z 9 XII 2005 r.).
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dla sprawy polskiej i maj¹ charakter polityczny, choæ w ustawach tego siê
wypieraj¹. Cz³onkowie polskich towarzystw gimnastycznych Sokoli nosz¹
ubrania podobne do mundurów polskiej piechoty (!!). Arcybiskup Stablewski
jedzi niby król po kraju.
Mówca z ró¿nych gazet, jak z Orêdownika, Goñca [Wielkopolskiego], Dziennika Poznañskiego, Gazety Grudzi¹dzkiej t³umaczy ró¿ne pieprzne ustêpy, na mocy których usi³uje dowieæ, ¿e polszczyzna siê wzmaga i ¿e
Polacy marz¹ o odbudowie Polski. Wspomina mówca o panu Kocielskim [...]
z Poznania, który mia³ powiedzieæ na wystawie we Lwowie, ¿e kto tu z nas
mieszka i ¿yje, musi rychlej czy póniej zostaæ Polakiem. Zaprzecza mówca,
jakoby hakatyci mieli szerzyæ protestantyzm. Przeciwnie, pomagaj¹ oni
Niemcom katolikom tam, gdzie doznaj¹ niesprawiedliwego traktowania ze
strony polskiego duchowieñstwa. W Poznañskiem w pewnej parafii Niemcy
katolicy nie mogli dostaæ ksiêdza Niemca, choæ siê o to zg³aszali do ks. Arcybiskupa Stablewskiego. Dopiero jak siê do hakatystów zg³osili (!!), otrzymali
ksiêdza. W ksiê¿y polskich uderza mówca w ogóle bardzo. Opowiada, ¿e jeden
z tych ksiê¿y mia³ powiedzieæ, ¿e Pan Jezus, Matka Boska i Ojciec w. s¹
Polakami (!!). W ogóle zauwa¿yæ mo¿na by³o, ¿e mówcy zale¿a³o na tym, aby
jak najwiêcej bajaæ przeciw Polakom, bez wzglêdu na to, czy jedne jego twierdzenia z drugimi siê zgadzaj¹. Powiedzia³ na przyk³ad na pocz¹tku, ¿e Polacy
do niczego nie s¹ zdatni, a w koñcu znowu stwierdzi³, ¿e rzemielnicy i przemys³owcy polscy s¹ sprytniejsi od niemieckich, ¿e kupiec Polak grzeczniejszy
od Niemca itd.
Wyk³ad pana Bovenschena nie bardzo zachwyci³ s³uchaczy, mimo to dla
zwyczaju klaniêto mu na koñcu brawo. Wezwa³ teraz p. dr B. tych panów,
którzy chc¹ przyst¹piæ do Ortsgruppe [lokalna komórka] hakatystów, aby siê
podpisali. Podpisa³o siê te¿ zaraz 36 panów i stworzy³o Ortsgruppe pod
przewodnictwem radcy budowlanego Ehrharda. Z katolików widzielimy jak
siê podpisywali panowie profesor gimnazjalny Dolega i lekarz, dr Kornalewski, syn polskiego gospodarza. My s¹dzimy, ¿e po wywodach p. B[ovenschena] nie bêdzie nikogo w sali, któryby móg³ uznaæ, ¿e Polacy w ogóle zagra¿aj¹
niemczynie, lub ¿e potrzeba tu przeciw Polakom zak³adaæ Ortsgruppe hakatystów. P. B[ovenschen] powiedzia³ bowiem, ¿e hakatyci nie zamierzaj¹ uciskaæ Polaków ani ich mowy odbieraæ [ale te¿], nie mog¹ siê przed Polakami
broniæ, bo ci maj¹ swoje Towarzystwa, lekarzy i adwokatów polskich itd. Toæ
je¿eli w szkole po polsku nie ucz¹, a jêzyk polski ma byæ zachwalany, to
trzeba go pielêgnowaæ w rodzinie, w Towarzystwach itd. A co siê tyczy
lekarzy i adwokatów polskich, to, czy pañstwo ¿¹da, aby ci ukoñczywszy
gimnazjum i uniwersytet, poszli na szosê kamienie t³uc? Niemieccy i ¿ydow-
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scy adwokaci i lekarze, gdy szko³y pokoñcz¹ i egzaminy przypisane zdadz¹,
osiedlaj¹ siê, gdzie siê im podoba. Z tego jasno wynika, o co hakatystom
chodzi. O zniszczenie stanów wy¿szych i inteligencjê. Polak jest dobry na
parobka, do t³uczenia kamieni, lub do pracy w polu, za pó³ darmo niemieckim
panom. Mo¿na by go wzi¹æ jako urzêdnika do smarowania wozów, ale jako
wy¿szego urzêdnika? Lekarzem, adwokatem itd. byæ on nie powinien, bo
wszystko co lepsze i wygodne nale¿y siê Niemcom. To¿ w takim razie nie
powinno siê wcale Polaków do gimnazjów przyjmowaæ, boæ w Prusach do
t³uczenia kamieni jeszcze abiturienckiego egzaminu nie trzeba. Smutne to, ale
¿yjemy w czasach przewrotu, wiêc i przewrotnoci musi siê dope³niæ miara.
Aneks 2
Belian przewodniczącym Hakaty w Olsztynie

(Gazeta Olsztyñska 137 (1899), z 18 XI)
Tutejsza grupa hakatystów mia³a w rodê wieczorem swe walne zebranie
w ma³ej sali Deutsches Haus. W miejsce opuszczaj¹cego miasto prezydenta
S¹du Ziemskiego p[ana] Emmel, wybrany zosta³ przewodnicz¹cym tego¿ towarzystwa b u r m i s t r z , p [ a n ] B e l i a n [podkrel.  J.J.]. W przysz³ym
roku 3 stycznia jaka kompetentna (?) osobistoæ ma mieæ w Towarzystwie
tym odczyt O polszczynie. Bêdzie zapewne znowu heca.

HISTORY OF APPROPRIATION OF THE PRE-WAR “OLSZTYN DAILY”
(SUMMARY)

In this article, the author discusses the problem of the unjustified seizure of the pre-war
heritage of this daily by post-war editors. Founded in 1886, the Olsztyn Daily was a magazine
with a strong Catholic character until the outbreak of the World War II in 1939. In the years 18861939
it always also presented a strongly pro-Polish stance. In communist Poland, the Olsztyn Daily,
as the paper of the Provincial Committee of the Polish United Workers Party, frequently attacked
(more or less directly) the Catholic Church and Catholic heritage and denied the heritage of the
Polish nation. After 1989, the Olsztyn Daily could hardly be considered as strongly Catholic or
pro-Polish magazine. Therefore, according to the author, the history of Olsztyn Daily founded in
1886, ended in 1939. The attempts of the following post-war editors to rewrite the pre-war
tradition of the magazine are a mistake. The article contains two fragments of texts which were
published in the Olsztyn Daily in 1899. They illustrate the strongly Catholic and pro-Polish
position which the editors of this magazine presented at that time.
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AUS DER GESCHICHTE DER ETABLIERUNG
DER „ALLENSTEINER ZEITUNG” IN DER VORKRIEGSZEIT
(ZUSAMMENFASSUNG)

In dem Artikel wird die Geschichte der Etablierung der Allensteiner Zeitung in der
Vorkriegszeit besprochen. Der Autor zeigt die ungerechtfertigten Versuche mehrerer Herausgeber
nach dem Zweiten Weltkrieg auf, sich das Vorkriegserbe der Zeitung anzueignen. Gegründet im
Jahr 1886 war die Allensteiner Zeitung bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 eine
Zeitung mit einem betont katholischen Charakter. In den Jahren 18861939 präsentierte sie immer
auch eine ausgeprägte pro-polnische Haltung. Im kommunistischen Polen wardie Allensteiner
Zeitung ein Blatt dess Wojewodschaftskomitees der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. In
dieser Zeit war sie sehr häufig mehr oder weniger direkten Angriffen auf die katholische Kirche
und das katholische Erbe der polnischen Nation ausgesetzt. Auch die nach 1989 verlegte Allensteiner Zeitung ist kein streng katholisches und pro-polnisches Blatt. Nach Ansicht des Autors
endete daher die Geschichte der Allensteiner Zeitung, die 1886 gegründet worden war, im Jahre
1939. Diese Geschichte ist abgeschlossen, einzigartig und nicht mehr wieder zu beleben. Die
Versuche der Herausgeber nach dem Zweiten Weltkrieg an die Vorkriegstradition der Zeitung
anzuknüpfen, sind ein Fehler. Der Artikel enthält zwei Textausschnitte, die 1899 in der Allensteiner
Zeitung veröffentlicht wurden. Sie zeigen die stark katholische und pro-polnische Position, die zu
diesem Zeitpunkt die Redaktion der Zeitung repräsentierte.

