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MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W OLSZTYNIE
ul. Erwina Kruka 3, 10-538 Olsztyn, tel. 89 522 13 72 (centrala).

 mok.olsztyn.pl 

19-25 lutego

DNI SEWERYNA PIENIĘŻNEGO NA WARMII I MAZURACH 2018
Współorganizator: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie

Pełen program znajdą Państwo na stronach: sdpolsztynpl.wordpress.com
 

3 marca (sobota) godz. 12

KOLEJKA WRACA DO TARTAKU
Znana i lubiana przez zwiedzających makieta kolejowa w Muzeum Nowoczesności 

przeszła gruntowną renowację. Jej pociągi również. 
Zapraszamy całe rodziny na nowe otwarcie – kolejka ruszy w samo południe! 

Wtedy też wspólnie stworzymy „pociąg marzeń”, a do tego przydadzą nam się 
przyniesione przez dzieci i rodziców… pudełka od zapałek.

 

8 marca (czwartek) godz. 18

NOWOCZESNE KOBIETY
Opowieść o kobietach pracujących w OZOSie – na jakich stanowiskach pracowały, 

ile zarabiały i dlaczego mniej niż mężczyźni, jakie były ich codzienne bolączki, 
kiedy się buntowały? Na te wszystkie pytania spróbuje odpowiedzieć 

Artur Sobiela i jego goście.
 

20 marca (wtorek) godz. 17

PREZENTACJA EKSPONATU MIESIĄCA
Pamiętający czasy II wojny światowej amerykański dalekopis, który trafił do Polski jako dar UNRRA 
i pracował na kolei w Nidzicy, odnalazł swe miejsce na ekspozycji stałej w Muzeum Nowoczesności. 

ZAPRASZAMY DO MUZEUM NOWOCZESNOŚCI
ul. Knosały 3b, 10-015 Olsztyn, tel. 89 521 27 41.

GODZINY ZWIEDZANIA:

PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK: 11:00-17:00

SOBOTA-NIEDZIELA: 11:00-18:00

PIĄTEK: MUZEUM NIECZYNNE

Grupy zorganizowane prosimy o rezerwację: 

tel. (89) 521 27 41, e-mail: muzeum@mok.olsztyn.pl

WSTĘP WOLNY

biuletyn redaguje zespół MUZEUM NOWOCZESNOŚCI

Czcionki pochodzące z dawnej drukarni Pieniężnych ze zbiorów Bogdana Bachmury



W miarę jak Olsztyn rozrastał się, wzrastało również zapotrzebowanie na 

słowo drukowane. Pojawiały się nowe tytuły prasowe i nowe drukarnie, 

zwiększały nakłady tytułów prasowych, ich objętość i częstotliwość 

ukazywania się, zmieniało wyposażenie oficyn. Podczas gdy drukarnia 

A. Haricha w 1876 r. miała 2 prasy ręczne (w tym jedną pospieszną) 

i zatrudniała 4 robotników, oficyna jego następcy przed I wojną światową 

wyposażona już była w 3 linotypy, 1 maszynę rotacyjną, 3 prasy pospieszne, 

3 tyglówki i 1 maszynę litograficzną ręczną, dawała zaś pracę 50 osobom. 

Drukarnia „Gazety Olsztyńskiej” dysponowała wtedy jedną prasą 

mechaniczną, jej zauważalny rozwój nastąpił dopiero w okresie 

międzywojennym. W 1926 r. znajdowały się tu: 1 linotyp, 1 elektryczna 

pospieszna prasa drukarska, 2 tyglówki i 4 maszyny pomocnicze, 

zatrudniano zaś 10 pracowników.                              .

W 1921 r. należąca dotąd do Ernsta Haricha firma stała się własnością 

spółki, a w 1936 r. przeszła na własność „Fundacji Ericha Kocha”, stając się 

wydawnictwem nazistowskim. W 1939 r. przekazano tu wyposażenie 

zamkniętej przez hitlerowców „Gazety Olsztyńskiej”, której dom rozebrano. 

Siedziba dawnej firmy Harichów przetrwała zniszczenia wojenne, całe jej 

wyposażenie zabrali jednak zwycięzcy. W 1945 r. budynki w formie 

rekompensaty przekazane miały zostać Wandzie Pieniężnej, wdowie po 

zamordowanym red. Sewerynie Pieniężnym jun. Nowe władze zajęły je 

jednak, umieszczając w gmachu drukarnię państwową, która otrzymała 

potem nazwę Olsztyńskich Zakładów Graficznych. „Pierwszym zadaniem 

było usunięcie gruzu po dziurze w suficie i wybitej ścianie, którędy to 

wywieziono maszyny i urządzenia – wspominał po latach jeden z pionierów 

organizujących na nowo drukarnię – Po tym zabiegu pomieszczenia nabrały 

innego wyglądu. Ukazały się na posadzce ślady po wywiezionych maszynach 

i urządzeniach, po których można było stwierdzić, ile ich było i jakiego 

formatu”. Dzięki pozostawionym przez Rosjan resztkom wyposażenia we 

wrześniu 1945 r. udało się wypuścić pierwszy druk. „Gazeta Olsztyńska”, 

jako tytuł kojarzący się z sanacyjną Polską, nie została po wojnie 

reaktywowana. Nazwa pojawiła się ponownie dopiero 6 kwietnia 1970 r. po 

przemianowaniu lokalnego organu PZPR, „Głosu Olsztyńskiego”, 

wydawanego przez lata w budynku dawnej drukarni Haricha.  [RB]

[Opracowano na podst.: R. Bętkowski, „Olsztyn, jakiego nie znacie”, Olsztyn 2010; W. Chojnacki, „Sto lat 
wydawnictw w języku polskim (1844-1945)” [w:] J. Jasiński [red.] „Szkice olsztyńskie”, Olsztyn 1967; 
„Drukarze  Olsztyna. Wspomnienia”, Olsztyn 1985; A. Wakar, W. Wrzesiński, „Gazeta Olsztyńska 1886-
1939”, Olsztyn 1986] 

Zorganizowane z inicjatywy SDP „Dni Seweryna Pieniężnego”, których 

główne uroczystości odbywać się będą w lutym 2018 r. w Muzeum 

Nowoczesności, dają okazję do przypomnienia historii olsztyńskiego 

drukarstwa oraz dziejów prasy wydawanej niegdyś w grodzie nad Łyną. Nie 

była to początkowo prasa polskojęzyczna – ta bowiem narodziła się dopiero 

w ostatniej ćwierci XIX w. – stwierdzić jednak należy, że dzieje drukarstwa 

niemieckiego i polskiego były tu ze sobą ściśle splecione. Widać to choćby na 

przykładzie dwóch najważniejszych gazet w tych językach ukazujących się 

dawniej w Olsztynie. 

Za datę ukazania się w Olsztynie pierwszej gazety przyjmowano niegdyś rok 

1844. Karl Heinrich Harich uruchomił tu wówczas ostatnią ze swych 

wschodniopruskich drukarń, aby wydawać w niej urzędowy „Allensteiner 

Kreis-Blatt”. Pierwsza olsztyńska oficyna zmieniała swe położenie: działała 

początkowo w jednej z kamienic przy dzisiejszej ul. Staromiejskiej (Oberstr. 

nr 21) , potem przy Rynku (Markt nr 21). Kiedy w 1855 r. drukarnię przejął 

syn wydawcy, Arthur Harich, przeniósł ją do własnego domu przy ul. Prostej 

(Richtstr. nr 75), gdzie funkcjonować miała przez ponad 40 lat. Oficyna 

tłoczyła również druki polskojęzyczne. Od 1879 r. zaczęto wydawać w niej 

pierwszą „nowoczesną” niemieckojęzyczną gazetę lokalną, „Allensteiner 

Zeitung und Amtliches Kreis-Blatt”.

Nie było chyba przypadkiem, że w wynajętym pomieszczeniu w sąsiedniej 

kamienicy, noszącej potem nr 10 (wówczas: ul. Prosta nr 76), wiosną 1886 r. 

nauczyciel Jan Liszewski uruchomił niewielką drukarnię, w której zaczął 

drukować „Gazetę Olsztyńską”. W czasach, gdy redaktor naczelny pracować 

musiał również jako zecer dobrze było mieć w pobliżu fachową pomoc. 

Pierwsza na Warmii polskojęzyczna gazeta była pismem o charakterze 

politycznym: redagowana w duchu katolickim i antysocjalistycznym, za cel 

stawiała sobie obronę języka ojczystego i budzenie polskiej świadomości 

narodowej. Odbiorców znajdowała głównie wśród mówiącej po polsku 

ludności wiejskiej południowych powiatów Warmii. Drukarnia i redakcja 

„Gazety Olsztyńskiej” kilka razy zmieniała potem swą lokalizację. 

Z ul. Prostej przeniosła się wnet do kamienicy nr 11 przy Rynku (1886-1893), 

kamienicy przy obecnej ul. Staszica 12 (1893-1920), a w końcu do domu przy 

nieistniejącej już ul. Młyńskiej pod nr 2 (1920-1939).

Pod koniec XIX w. swą siedzibę zmieniła również drukarnia Harichów. 

W 1897 r. Artur Harich wraz z wydawnictwem i księgarnią sprzedał ją 

swemu kuzynowi z Morąga, Ernstowi Harichowi, ten zaś przeniósł siedzibę 

firmy do kamienicy przy ówczesnym Górnym Przedmieściu, na rogu 

dzisiejszych ulic 11 Listopada i M. Skłodowskiej-Curie.
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