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Czasopisma dla kobiet na Śląsku w latach 1876–1939

Część I: Prasa w okresie zaboru pruskiego (1876–1918)

STRESZCZENIE       
Prezentowana pierwsza część pracy dotyczy powstania i  rozwoju czasopism dla kobiet na Śląsku, 
wydawanych w zaborze pruskim w latach 1876–1918. Obejmuje czasopisma samoistne, jak również 
dodatki do prasy lokalnej, dotyczące rodziny, wychowania dzieci, a przede wszystkim organizacji 
domowego nauczania języka polskiego, religii katolickiej i historii Polski, usuniętych z programów 
szkolnych w okresie „Kulturkampfu”. Wobec zagrożenia wynarodowienia młodego pokolenia Po-
laków na Śląsku wytworzyła się opozycja w obronie polskiej tożsamości narodowej, języka i mowy 
polskiej, religii katolickiej, kultury i obyczajów. Naukę przeniesiono do domów rodzinnych, gdzie 
matki – mające największy wpływ na wychowanie dzieci, realizowały domowe wychowanie dzieci 
w duchu patriotyczno-narodowym. Do tego były potrzebne czasopisma dla kobiet, które przejęły 
rolę podręczników. Władze pruskie prześladowały wydawców i redaktorów, nakładały na nich kary 
pieniężne i wyroki pozbawienia  wolności, a czasopisma zawieszano na okres stały lub czasowy, co 
było jednoznaczne z ich likwidacją, a mimo to ciągle się odradzały.    

SŁOWA KLUCZOWE: prasa kobieca,  tożsamość narodowa, rola i funkcje czasopism,  Karol Miarka 
– ojciec i syn,  świadomość narodowa

Prezentowana pierwsza część pracy dotyczy powstania i rozwoju czasopism dla kobiet 
na Śląsku wydawanych w czasie zaboru pruskiego w latach 1876–19181. Obejmuje czaso-
pisma samoistne, jak również dodatki do prasy lokalnej, dotyczące rodziny, wychowania 
dzieci, a przede wszystkim organizacji domowego nauczania języka polskiego, religii kato-
lickiej i historii Polski w okresie największego prześladowania Polaków na Śląsku. Dotyczy 
również wydawnictw organizacji kobiecych, którym władze pruskie zezwoliły na ograni-
czoną działalność. 

Chronologia pierwszej części pracy obejmuje lata 1876–1918, od ukazania się pierwsze-
go czasopisma dla kobiet pt. „Monika”, dodatku do miesięcznika „Katolik” w 1876 r., wy-
dawanego przez Karola Miarkę w Mikołowie. Końcowa data: 1918, to rok powstania Polski 
Niepodległej, wtedy to znaczna część Górnego Śląska została przyłączona do Polski. Na-
stąpił wówczas rozwój nowego systemu prasowego i nowej prasy według prawa polskiego. 
W pruskim zaborze czasopisma dla kobiet wychodziły w formie samoistnych wydawniczo 
dodatków do lokalnej prasy ogólnej, co było podyktowane oszczędnościami przy kolporta-
żu i jego organizacji. Prasa dla kobiet powstała i rozwinęła się na Śląsku w okresie najwięk-
szego prześladowania Polaków, po objęciu funkcji pierwszego kanclerza Rzeszy i premiera 
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1 Część II obejmować będzie dzieje prasy dla kobiet na Śląsku w niepodległej Polsce w latach 1918–1939.  
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pruskiego przez Ottona Bismarcka (1815–1898), zwanego „żelaznym kanclerzem”2. W tym 
czasie władze pruskie zaostrzyły politykę germanizacyjną w związku z rozpoczęciem poli-
tyki antykościelnej na Śląsku, zwaną „Kulturkampf ”, czyli wojną kulturalną3. Ruch ten był 
skierowany przeciwko polskiej ludności wyznania katolickiego zamieszkałej na Górnym 
Śląsku, która według spisu ludności z1890 r. liczyła jeden milion 577 tys. mieszkańców, 
stanowiącej wówczas jedną trzecią ogółu ludności Prus4. Głównym celem polityki rządu O. 
Bismarcka była germanizacja Śląska i utworzenie jednolitego narodowościowo cesarstwa 
niemieckiego. Za jego rządów wydalono około 30 tys. Polaków, niemających obywatelstwa 
pruskiego; były to tzw. „rugi bismarckowskie”. W 1886 r. utworzono Komisję Kolonizacyj-
ną, zwaną „Hakata”, dla wykupu z rąk Polaków gospodarstw rolnych i osadzania na nich 
kolonistów niemieckich5. Szkolnictwo zostało zgermanizowane, język polski wyrugowany 
z  administracji i  sądownictwa, niemczono nazwy miejscowości, nazwiska mieszkańców, 
szczególnie represjonowano polską prasę i stowarzyszenia6. W zaostrzającej się sytuacji po-
litycznej polska ludność na Śląsku utworzyła samoobronę, ruch przeciw germanizacyjnej 
i terrorystycznej polityce wobec Polaków. W tym ruchu wzięły udział także kobiety śląskie 
i do nich były adresowane rodzinne czasopisma dla kobiet. 

Wobec narastającego ucisku władzy pruskiej w stosunku do ludności polskiej wyznania 
katolickiego wytworzyła się na Śląsku opozycja w obronie polskiej tożsamości narodowej: 
języka i mowy polskiej, obyczajów, kultury, religii katolickiej oraz prześladowanych księży 
katolickich. W tym ruchu wzięły udział kobiety śląskie. Polska ludność na Śląsku przez dom 
rodzinny, matkę-Polkę, mającą największy wpływ na domowe wychowanie dzieci w duchu 
patriotycznym, utożsamiane z religią katolicką, starała się zachować odrębność i tożsamość 
narodową, zgodnie z tradycją przodków. Procesy zachodzące w rodzinie wpływały na ca-
łokształt życia społecznego ludności polskiej, a wydawnictwa prasowe stały się ogniwem 
łączącym teraźniejszość z przeszłością i wyznacznikiem przyszłości. Pierwszymi czasopi-
smami adresowanymi do kobiet były: „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim 
wychowaniu dziatek”, „Rodzina” oraz inne czasopisma o tematyce domowego wychowywa-
nia dzieci, dodawane do prasy śląskiej.  W tym czasie w trzech polskich dzielnicach rozbio-
2  Otto Bismarck (1815-1898), książę, polityk, pierwszy kanclerz zjednoczonego cesarstwa niemieckiego, poseł 
pruski przy sejmie związkowym we Frankfurcie, poseł pruski w Rosji, ambasador we Francji. W 1862 r. po 
mianowaniu pruskim prezesem ministrów i ministrem spraw zagranicznych rozpoczął ostrą walkę z liberalną 
większością sejmową. W 1867 r. został kanclerzem Związku Północno-Niemieckiego pod hegemonią Prus, a w 
1871 r. po zjednoczeniu Niemiec – pierwszym kanclerzem I Rzeszy Niemieckiej. W polityce międzynarodowej 
wyrobił sobie olbrzymi autorytet i tytuł „żelaznego kanclerza”, zaś w polityce wewnętrznej miano „polityka 
krwi i żelaza”. Podjął walkę z katolikami, w których upatrywał przeciwników zjednoczenia Niemiec. Szcze-
gólnie wrogie stanowisko zajął wobec ludności polskiej na Śląsku, duchowieństwa katolickiego i Watykanu. 
W 1890 r. otrzymał dymisję udzieloną przez króla Wilhelma II (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 1, 
Warszawa 1962, s. 821-822).    
3  Kulturkampf  (skrót od „Kampf für die Kultur”) – walka ideologiczna i polityczna rządu O. Bismarcka w latach 
1871-1887, której celem było zahamowanie wpływów papieskich, Kościoła katolickiego i podporządkowanie 
państwu wyznania katolickiego. W 1890 r. O. Bismarck otrzymał dymisję od króla pruskiego Wilhelma II, co 
zakończyło sprawę „Kulturkampfu”.
4  W. Janota, Wstęp, [w:] Górny Śląsk przed stu laty. Jak o nim gazety owoczesne pisały, Katowice 1984, s. 8.
5  „Hakata” – organizacja (nazwa pochodząca od pierwszych liter nazwisk założycieli: Hensenmanna, Ken-
nemanna i Tiedemanna) powstała w celu wykupu ziemi i germanizacji ludności polskiej w zaborze pruskim. 
Popierała politykę rugów ludności polskiej, zwalczała język polski w szkołach i urzędach. W 1896 r. „Hakatę” 
przeniesiono do Berlina, a w 1900 zmieniono nazwę na: Niemiecki Związek Kresów Wschodnich.   
6  W. Janota, Wstęp, [w:] Górny Śląsk przed stu laty…, s. 6.
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rowych: pruskiej, austriackiej, rosyjskiej oraz Królestwie Polskim, gdzie polityczna sytuacja 
polskiej ludności była podobna, powstały czasopisma rodzinne zwane familiarnymi lub famil-
listycznymi, adresowane do kobiet, poświęcone problematyce życia rodzinnego i domowego 
wychowywania dzieci. Wobec zagrożenia wynarodowienia młodego pokolenia Polaków stały 
się sposobem na zachowanie polskiej odrębności narodowej w trzech dzielnicach rozbioro-
wych. Ten sam rodzaj czasopism powstał na Śląsku, w części pruskiej i austriackiej. Katolic-
kie czasopisma dla kobiet na Śląsku były w opozycji wobec protestantyzmu, podobnie jak 
w zaborze rosyjskim i Królestwie wobec prawosławia. Religijność kobiet śląskich była żarliwa, 
nasycona wątkami narodowo-patriotycznymi; matki były przekonane, że wiara pomoże dzie-
ciom pokonywać trudności w ich dorosłym życiu. W okresie „Kulturkampfu” prasa w języku 
polskim stała się przedmiotem ostrych ataków i prześladowania ze strony pruskiej władzy. Na 
wydawców i redaktorów „posypały się kary pieniężne i wyroki pozbawienia wolności” oraz 
zawieszania tytułów prasowych na okres czasowy, trwały, bądź pozbawienia prenumeraty (de-
bitu prasowego) na zabór austriacki, Królestwa Polskiego, gdzie rozchodziła się znaczna część 
nakładu7.

Odrębnych publikacji na temat prasy kobiecej na Śląsku jest niewiele, gdyż kobiety nie 
brały udziału w życiu społecznym i politycznym. Zabraniało im tego zarządzenie z 1850 
r., zakazujące kobietom „zrzeszania się w organizacje polityczne, zwoływanie wieców i ze-
brań publicznych, a nawet zabaw z udziałem kobiet”8. Zezwalano jedynie na istnienie chrze-
ścijańskich kobiecych bractw religijnych. W 1878 r. z  inicjatywy Karola Miarki powstało 
w  Bytomiu pierwsze na Śląsku Stowarzyszenie Matek Chrześcijańskich, a  po ukazaniu 
się miesięcznika „Monika”, zachęcającego do zakładania takich organizacji, powstały one 
w Katowicach, Bytomiu, Lipinach, Piekarach, Mysłowicach, Bogucicach. Założono też licz-
ne towarzystwa charytatywne, których zadaniem było budzenie świadomości polskiej, jak 
również rozwijanie inicjatywy i opieki społecznej. Pierwsza organizacja kobieca o charak-
terze społeczno-politycznym „Towarzystwo Kobiet” powstała 25 lutego 1900 r. w Bytomiu 
z inicjatywy i starań Teodory Dombkowej. Celem tej organizacji było „budzenie i pogłę-
bianie świadomości narodowej, zaznajomienie z  kulturą i  literaturą polską, zamiłowanie 
do mowy polskiej i ziemi ojczystej, przeciwstawienie się nawałnicy germanizacyjnej”. Obok 
tego celem Towarzystwa było wzajemne kształcenie i doskonalenie się w sprawach gospo-
darstwa domowego, „zakładanie czytelni, udzielanie pomocy naukowej, wreszcie prowa-
dzenie działalności dobroczynnej” – jak to ujęto w  statucie organizacji9. Podobną orga-
nizację zorganizowała w Zabrzu w 1903 Karolina Hagerowa, gromadząc żony górników. 
W 1890 r. powstało pierwsze na Śląsku Towarzystwo Kobiet Polskich Towarzystwa Szkół 
Ludowych oraz szereg innych organizacji katolickich i oświatowych10. Najwięcej organizacji 
kobiecych powstało po 1902 r., gdy wybudowano w Cieszynie pierwsze polskie gimnazjum, 
a w Orłowej gimnazjum realne. Wówczas na Śląsku „napływ polskiej inteligencji był silniej-
szy, toteż i poczuła ona potrzebę skupiania się w jakąś organizację”11. Kobiece organizacje 
7  T. Cieślak, Prasa w zaborze pruskim (Śląsk, Pomorze, Warmia, Mazury) w latach 1871-1918, [w:] Prasa 
polska w latach 1864-1918. Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 210.   
8  S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Śląsku Górnym, Opole 1969, s. 20.
9  Tamże, s. 20-28.
10  O pracy kobiet polskich katolickich w Cieszynie, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w dniach 11-12 
maja 1913 roku, Kraków 1913, s. 154-160.
11  Działalność Koła Pań TSL na Śląsku, [w:] Pamiętnik Zjazdu Kobiet…,  s. 161-163.
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były prześladowane przez władzę pruską, rozpędzano zebrania i wiece, wymierzano wy-
sokie kary pieniężne. Mimo to Towarzystwa Kobiet powstawały coraz liczniej w różnych 
miastach Górnego Śląska. Hasłem Towarzystwa Kobiet stało się zawołanie: „Bóg, Rodzina, 
Ojczyzna”. W 1903 r. na Śląsk przybyła Janina Omańkowska, zjednoczyła istniejące Towa-
rzystwa Kobiet w Związek Towarzystw Kobiecych, którego kierownictwo przejęła i rozwija-
ła12. Miała z tym wiele problemów ze strony pruskiej władzy, która kilkakrotnie skazywała ją 
na więzienie lub kary pieniężne, przez co zyskiwała coraz większy szacunek wśród ludności 
śląskiej. „Wszystkie jej wyjścia z więzienia były kwitowane triumfalnymi owacjami, organi-
zowanymi przez redakcje polskich dzienników. W prasie pojawiły się artykuły przydające 
jej miano <Męczennicy sprawy polskiej>”13.   

Pierwszą wzmiankę o prasie dla kobiet na Śląsku zamieściła Zofia Zaleska w monogra-
fii „Czasopisma kobiece w Polsce”, przy charakterystyce dodatków skierowanych do kobiet 
w prasie dla mężczyzn14. Drugą była rozprawa Adama Bara poświęcona Karolowi Miarce 
i  jego działalności wydawniczej, zwłaszcza historii czasopisma „Monika” (1876–1878)15. 
W licznych współczesnych opracowaniach prasy śląskiej nie ma osobnej monografii prasy 
dla kobiet, mimo ważnej roli, jaką odegrały w budzeniu ducha polskiego i rozwijaniu toż-
samości narodowej oraz łączności z ziemiami polskimi. Jedyna wzmianka o czasopiśmie 
„Monika” znajduje się w kontekście prasy religijnej w rozprawie Tadeusza Cieślaka Prasa 
w zaborze pruskim, Śląsk, Pomorze, Warmia i Mazury w latach 1871–1919, zamieszczonej 
w Historii prasy polskiej w latach 1864–1918 pod redakcją Jerzego Łojka16. Inne monogra-
fie prasy śląskiej pomijały temat prasy dla kobiet jako mało istotny. Najwięcej informacji 
o prasie śląskiej, w tym także dla kobiet, dostarczają katalogi i bibliografie prasoznawcze 
opracowane przez: Józefa Londzina, Andrzeja Pilcha, Jadwigę Ignatowicz, Marię Przywec-
ką-Samecką i  Jana Reitera, Klarę Meixner i  Janusza Możdżyńskiego, Joachima Glenska 
oraz Aleksandrę Garlicką17. Na osobną uwagę zasługują rozprawy dotyczące prasy śląskiej, 
12  Janina Omańkowska (1859-1927), urodzona na Pomorzu, nauczycielka, dziennikarka i publicystka, dzia-
łaczka społeczna i polityczna, uczestniczka trzech powstań śląskich, brała udział w plebiscycie, posłanka na 
Sejm Śląski. Wniosła ogromny wkład w rozwój prasy polskiej i rozwój ruchu kobiecego na Śląsku. Jako dzien-
nikarka zadebiutowała w redakcji „Gońca Wielkopolskiego” w Poznaniu. Na Śląsk przybyła w 1903 r., do 
Bytomia, gdzie zorganizowała Towarzystwo Młodych Polek „Sobótka” i była jego pierwszą przewodniczą-
cą. Jednocześnie podjęła pracę dziennikarską w redakcji dziennika „Głos Śląski” w Gliwicach, w tygodniku 
„Gwiazda” w Bytomiu, oraz w „Rodzinie” – dodatku do „Katolika”. Pracowała również w redakcji czasopisma  
dla dzieci „Dzwonek”, dod. do „Katolika” w Bytomiu oraz w redakcji miesięcznika „Zdrój”, organie Związ-
ku Młodzieży Katolickiej w Opolu. Władze pruskie i polskie uważały ją za jedną z najbardziej radykalnych 
politycznie kobiet. W Polsce odrodzonej była pierwszą kobietą na Śląsku odznaczoną Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Polonia Restituta. Zmarła w Chorzowie w 1927 roku. (Z. Bednorz, Wokół spraw wydawniczych na 
Opolszczyźnie, „Katolik” 1957, nr 4; B. Malec-Masnyk, Janina Omańkowska (1859-1927), [w:] Tobie Polsko. 
Szkice biograficzne działaczy ruchu niepodległościowego na Górnym Śląsku, red. W. Lesiuk, W. Zieliński, 
Opole – Katowice 1981, s. 348- 349; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do 
„Prasy Polskiej” 1984, s. CIX; Chorzowski słownik biograficzny, red. R. Hanke, Chorzów 1997, s. 126).
13  B. Malec-Masmyk, Janina Omańkowska (1859- 1927, [w:] Tobie Polsko…, s. 349.
14  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce. Materiały do historii czasopism. Rok 1818-1937, Warszawa 
1937.   
15  A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938, s. 157- 160, tegoż, Prasa 
górnośląska w okresie plebiscytu i powstań, Katowice 1935; „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na 
Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912, s. 28, 36.
16  Historia prasy polskiej. Prasa Polska w latach 1864-1918, red. J. Łojek, Warszawa 1976, s. 208.
17  J. Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim (od r. 1716  do r. 1904), Cieszyn 1904; J. 
Ignatowicz , Katalog czasopism śląskich, t. 1-2, Wrocław 1960; M. Przywecka-Samecka, J. Reiter, Bibliografia 
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w których czasami wymienia się, ale nie charakteryzuje, pojedyncze tytuły prasy dla kobiet, 
najczęściej „Monikę”, „Rodzinę”, „Przyjaciela Rodzinnego” lub „Przyjaciela Domowego” 
w publikacjach Zdzisława Hierowskiego, Stanisława Rosponda, Zbyszka Bednarza, Jerzego 
Ratajewskiego, Stanisława Wilczka oraz Stefanii Mazurek i innych autorów przytaczanych 
w tej pracy18.

Warunki powstania prasy na Śląsku

Czasopiśmiennictwo na Śląsku w języku polskim narodziło się w czasie Wiosny Ludów 
w 1848 r., i jak pisał o tym Władysław Floryan, „przyczyniło się do obudzenia narodowego 
Ślązaków i poczucia przynależności do narodu polskiego”19. Po Wiośnie Ludów powstały 
warunki dla rozwoju prasy: w Austrii i Prusach zniesiono cenzurę prewencyjną, zastępując 
ją kontrolą represyjną po wydaniu druku20. Pierwszym polskim pismem był „Dziennik Gór-
nośląski” pod redakcją Aleksandra Mierosławskiego, Józefa Lompy oraz nieznanych z imie-
nia Smołki i Łepkowskiego, utrzymany w duchu patriotycznym i uświadamiającym Śląza-
ków o ich łączności z innymi dzielnicami polskimi oraz historycznym rodowodem Śląska 
z państwem polskim. „Dziennik” był początkowo wydawany w Piekarach w 1848 r., potem 
przeniesiony do Bytomia, który obok Katowic stał się głównym ośrodkiem prasowo-wy-
dawniczym. Ośrodkami wydawniczymi polskiej prasy dla kobiet na Śląsku stały się także: 
Bielsko-Biała, Bielsko Cieszyńskie, Cieszyn, Gliwice, Głogów, Huta Królewska (Chorzów), 
Mikołów, Olesno, Opole, Piekary Śląskie, Racibórz i Rybnik. Do tych miejscowości prze-
noszono na pewien czas polskie tytuły prasowe, których druk lub kolportaż zostały przez 
władze pruskie wstrzymane za karę, w  przypadku aresztowania redaktora lub wydawcy. 
Przenoszenie redakcji do innej miejscowości łączyło się również z przeniesieniem dodat-
ków, jednocześnie często pod zmienionymi tytułami, podtytułami lub datami wydawniczy-
mi. Prasa w języku polskim na Śląsku powstała w opozycji do germanizacji polskiej ludno-
ści, rozpoczętej od czasu rządów króla pruskiego Fryderyka Wielkiego II Hohenzollerna 
(1712–1786), który przyłączył Śląsk do Prus w 1763 roku21. Następcy Fryderyka II, królowie 

polskich czasopism śląskich (do 1939 r.), Wrocław 1960; A. Pilch, Czasopisma na Śląsku Cieszyńskim w latach 
1848-1920. „Studia i Materiały do Dziejów Śląska”, t. 3, Wrocław 1960; I. Turowska-Bar, Polskie czasopisma 
o wsi i dla wsi, Warszawa 1963; K. Meixner, J. Możdżyński, Katalog polskiej prasy na Śląsku do 1939 roku, 
Chorzów 1968; J. Glensk, Bibliografia opracowań prasy śląskiej, t. 1: do 1945 roku; t. 2: 1945-1975, Opole 
1976; A. Garlicka, Spis tytułów prasy polskiej 1865-1918, Warszawa, PAN Instytut Badań Literackich XIX 
i XX wieku, 1978. 
18  Z. Hierowski, S. Rospond, Język i piśmiennictwo na Śląsku, Katowice – Wrocław 1948; Tegoż, Karol Mi-
arka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, z. 3; Z. Bednorz, Wokół spraw wydawniczych 
na Opolszczyźnie, „Katolik” 1957, nr 4; J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich od końca XIX w. 
do1939 roku. Szkic informacyjny, „Zaranie Śląskie” 1965 z. 4; Tegoż, Zarys dziejów dodatków do „Gazety 
Opolskiej”, Opole 1968, s. 26-30; S. Wilczek, Rozwój prasy na Śląsku do roku 1922 (próba syntetycznego 
spojrzenia), „Zaranie Śląskie” 1962, z. 3; S. Mazurek, Z dziejów polskiego ruchu kobiecego na Śląsku Górnym, 
Opole 1969, s. 20-31.
19  W. Floryan, W stulecie prasy polskiej na Śląsku, „Polska Zachodnia” 1948, nr 15/16, nr 18; Tegoż, 
Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich w okresie walki o narodowość (1845-1921), [w:] Oblicze 
Ziem Odzyskanych. Dolny Śląsk, t. 2, Wrocław – Warszawa 1948, s. 619-706.
20  S. Wilczek, Rozwój prasy na Śląsku…
21  Fryderyk II Hohenzollern, zwany Wielkim (1712-1786), utalentowany w wielu dziedzinach, był starannie 
wykształcony; jako król wprowadził system rządów w duchu oświeconego absolutyzmu. Brał udział w I roz-
biorze Polski w 1772 r., i oprócz Śląska przyłączył do Prus znaczny obszar ziem polskich: Pomorze bez Gdańska 
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pruscy: Fryderyk Wilhelm II, Fryderyk Wilhelm III i Fryderyk Wilhelm IV, byli w różnym 
stopniu kontynuatorami polityki poprzednika. Na Śląsku żyły zwarte grupy ludności pol-
skiej, najczęściej zamieszkałej na wsiach lub w małych miastach.  Jak pisze Kazimierz Pi-
warski, „brak było trwalszych związków z macierzą, a poczucie łączności z całym narodem 
polskim mocno przytłumione (…) Polak śląski – to przede wszystkim chłop i robotnik, któ-
ry był w antagonistycznych stosunkach do ziemianina, fabrykanta, kupca i przemysłowca, 
Niemca”22. Systematyczną germanizację mniejszości polskiej na Śląsku prowadzono przez 
niemiecką szkołę, planowe osadnictwo niemieckie, szykanowanie przy zatrudnianiu osób 
nieznających języka niemieckiego. Polska ludność na Śląsku pragnęła zachować mowę, 
tradycję, obyczaj i wiarę katolicką swoich przodków, podczas gdy „szkoły były wyłącznie 
niemieckie, których celem było przerabianie Polaków na Niemców, zabijając w nich duszę 
polską”23. Budzenie świadomości narodowej na Śląsku dokonywało się stopniowo od czasu 
Wiosny Ludów, która wywołała wśród ludności polskiej falę wystąpień, domagając się rów-
nouprawnienia polskiej mniejszości narodowościowej, wprowadzenia języka polskiego do 
szkół i urzędów oraz swobodnego wyznania rzymsko-katolickiego. Pionierami odrodzenia 
narodowego na Śląsku byli: Karol Kosicki, Antoni Stabik, Emanuel Smołka, Józef Łepkow-
ski, Andrzej Cinciała i wielu innych zaangażowanych działaczy społecznych i oświatowych. 
W dziedzinie oświaty i szkolnictwa zasłużył się ks. biskup Józef Bernard Bogedain, długolet-
ni radca szkolny regencji opolskiej, późniejszy sufragan wrocławskiej diecezji oraz wydawca 
„Gazety Wiejskiej dla Górnego Śląska”, potem „Gazety Polskiej dla Ludu Wiejskiego”, w któ-
rych walczył o prawo ludności polskiej do mowy ojczystej w szkołach i urzędach. Dużą rolę 
w tej akcji odegrali nauczyciele po odkryciu swojej polskiej tożsamości: Józef Lompa, Paweł 
Stalmach, Józef Ligoń, Karol Fiedler i wielu innych, a przede wszystkim wydawcy prasy: 
Karol Miarka (starszy) i jego syn – Karol Miarka (młodszy), oraz kontynuatorzy ich działal-
ności: Adam Napieralski i Wojciech Korfanty. Wydawane przez nich czasopisma w języku 
polskim, czyli „swojskim – śląskim”, były dla wszystkich zrozumiałe i docierały do umysłów 
prostych mieszkańców. Do obudzenia narodowego Polaków na Śląsku przyczynili się na-
uczyciele, literaci, księża katoliccy, działacze oświatowi, dziennikarze, także światli uczeni 
niemieccy, którzy rozpoczęli publiczną dyskusję o warunkach życia mniejszości narodowo-
ściowych w Prusach. Uważano, że warunkiem podniesienia poziomu kulturalnego i eko-
nomicznego jest rozwój języków narodowych, w  tym języka polskiego. Sprawy te szcze-
gólnie nasiliły się w  okresie „Kulturkampfu”, kiedy rozpoczęły się prześladowania księży 
katolickich, co na kobiety śląskie wpłynęło aktywizująco i zmobilizowało do udzielania im 
pomocy. Kobiety mocno zaangażowały się w obronę wyznania i religii katolickiej w języku 
polskim, wychowania religijnego dzieci i zachowania tożsamości narodowej, gdyż kobiety 
na Śląsku były katoliczkami i jednocześnie patriotkami, dla których rodzina i religia miały 
najwyższą wartość. Na Śląsku Górnym, a zwłaszcza Śląsku Cieszyńskim był wyższy stopień 

i Torunia oraz część Wielkopolski. Zreorganizował autokratyczny system kierowania państwem, wprowadził 
centralną administrację, opierając się na zawodowej biurokracji. Popierał rozwój manufaktur, które za jego 
rządów przekształciły się w ośrodki przemysłowe. Zniósł wolność podatkową szlachty i ograniczył jej władzę 
nad chłopami.  Prowadził kolonizację niemiecką przez sprowadzanie osadników i rzemieślników z Niemiec na 
Śląsk. Starostwa i dobra kościelne poddał pod zarząd państwowy (Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 
4, Warszawa 1964, s. 42-42). 
22  K. Piwarski, Historia Śląska w zarysie, Katowice – Wrocław 1947, s. 299-305.
23  Tamże, s. 305.
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rozwoju umiejętności czytania i pisania niż w innych dzielnicach rozbiorowych. Sztuka czy-
tania, nie tylko po polsku, była rozwinięta także wśród prostych kobiet wiejskich. 

Po dymisji O. Bismarcka w 1890 r., nastąpiła na Śląsku częściowa liberalizacja stosun-
ków politycznych, kulturalnych i oświatowych, a polska ludność od 1906 r. wybierała już 
swoich przedstawicieli do Sejmu niemieckiego – Reichstagu. Te wydarzenia miały duży 
wpływ na kształtowanie się organizacji rodziny na Śląsku. Innymi ważnymi wydarzeniami, 
obok religijnych, mającymi wpływ na rozwój rodziny, były zmiany ekonomiczno-społecz-
ne, spowodowane przez tworzący się kapitalizm. W XIX wieku na Śląsku rozpoczął się in-
tensywny rozwój górnictwa i hutnictwa, tworzyły się ośrodki przemysłowe, które wpłynęły 
na zmiany w życiu ekonomiczno-społecznym mieszkańców Śląska. Jednym z wielu zjawisk 
było powstanie produkcji przemysłowej, przy jednoczesnym upadku rzemiosła, zwłaszcza 
włókiennictwa, spowodowane zamknięciem w 1821 r. polskich i rosyjskich rynków zbytu 
dla śląskiego sukiennictwa. Ginęło rzemiosło lniane i bawełniane, wykonywane dotąd przez 
polską ludność. Spowodowało to bezrobocie, obniżenie poziomu życia i wpłynęło na zmia-
ny w życiu polskiej rodziny, która jednocześnie przeżywała zmiany strukturalne i funkcjo-
nalne, wrastając w „nową, inną strukturę, klasowo-warstwową. Rodzina przeobrażała się 
przez zachodzące w niej procesy, wywołane przez zewnętrzne przyczyny”24. 

To wszystko wpłynęło na zmiany w organizacji rodziny, gospodarstwa domowego i na 
wychowywanie dzieci. Dotąd produkcję rzemieślniczą wykonywano w domu rodzinnym, 
pod kierunkiem ojca, który jednocześnie był głową rodziny i kierownikiem warsztatu. „Wy-
tworzyło to system patriarchalnej rodziny (…) spójnej, wielkiej, wielopokoleniowej, gdyż 
wpływały na nią stosunki materialno-rzeczowe, wyżej stawiane niż emocjonalno-osobi-
ste”25. W tym systemie mężczyźni dostarczali środków do życia, a kobiety zajmowały się do-
mem i rodziną. Dzieci były podwójnie podporządkowane ojcu, który był równocześnie gło-
wą rodziny i szefem warsztatu. Rodzący się kapitalizm odłączył produkcję przemysłową od 
domu i rodziny. Dotychczasowy szef i głowa rodziny – ojciec został zredukowany do pozycji 
najemnego robotnika. Dzieci, które podrastały, również wynajmowały się do pracy, szybko 
stawały się samodzielnymi pracownikami, niezależnymi od woli ojca. Dotychczasowy kie-
rownik produkcji domowej, szef i głowa rodziny – ojciec, kierujący wychowaniem dzieci, 
stracił autorytet „jedynego i  szanowanego kierownika”. Te zjawiska, z  różną intensywno-
ścią, wystąpiły w całej Europie, jak również na ziemiach polskich, w trzech dzielnicach roz-
biorowych, ale najwyraźniej są widoczne na Śląsku. Rodzina, dotąd powiązana wspólnotą 
mieszkania, produkcji i majątku, zaczęła funkcjonować własnym życiem. Zjawisko to przy-
brało na sile, gdy do pracy poza domem poszły również kobiety: żony, matki i córki, które 
w okresie bezrobocia mężczyzn stanowiły tańszą siłę roboczą, były chętniej zatrudniane. 
Kobiety stopniowo przejmowały rolę mężczyzn, stając się jedynymi żywicielkami rodzi-
ny. Zatrudnianie kobiet w hutach, kopalniach i  fabrykach szczególnie zwalczał „Katolik” 
w latach 1883–1885 ze względów zdrowotnych i  licznych nieszczęśliwych wypadków, jak 
również z powodu spraw społecznych, gdyż „praca kobiet w fabrykach nie tylko szkodzi 
duszom, nie przynosi korzyści pieniężnych, lecz ujmuje zarobku mężczyznom. Gdyby nie 
było wolno przyjmować kobiet do prac fabrycznych, toby na ich miejsce musiano przyjmo-
24   Z. Tyszka, Rodzina w ustroju kapitalistycznym i socjalistycznym, [w:] Przemiany rodziny polskiej, red. J. 
Komorowska, Warszawa 1975, s. 362-379.
25   Tamże. 
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wać mężczyzn i musiano by im więcej zapłacić” i nie byłoby wśród mężczyzn bezrobocia 
– czytamy w nr 42 „Katolika” z 1887 roku.  

Rodzaje prasy dla kobiet na Śląsku

Wychodzące na Śląsku od 1876 r. czasopisma dla kobiet pod względem formy wydawniczej były 
dodatkami do prasy ogólnej, skierowanej do mężczyzn. Podyktowane to było patriarchalnym oby-
czajem głowy rodziny: męża i ojca, jak również kosztami kolportażu. Mężczyzna – głowa rodziny 
na Śląsku – miał obowiązek znać, jakie treści zawierały te dodatki, ponieważ był odpowiedzialny za 
moralność i poziom umysłowy kobiet w swojej rodzinie: żony, matki, córki. Miał również obowiązek 
zachęcać je do podnoszenia świadomości polskiej i ogólnej orientacji kobiet w sytuacji polityczno-
-społecznej w okresie prześladowania Polaków. Do tego dochodziły trudności z kolportażem i sprze-
dażą prasy, gdyż „ulicznych sprzedawców ośmieszano, gdy sprzedawali babską gazetę”26. Dodatki do 
prasy ogólnej, tak bujnie rozwinięte na Śląsku, podzielały losy tytułu głównego, gdy zawieszano lub 
likwidowano pismo macierzyste, zawieszaniu ulegały także dodatki, które wraz z tytułem macierzy-
stym były przenoszone do innej miejscowości. W nowym miejscu kontynuowano wydawanie dodat-
ku, często pod nieco zmienionym tytułem, podtytułem, częstotliwością, co utrudniało pruskiej policji 
kontrolę polskiej prasy. Trudno było urzędnikom pruskim, nieznającym języka polskiego, odróżniać 
takie tytuły, jak: „Przyjaciel Rodziny”, od „Przyjaciela Rodzinnego”, czy „Przyjaciela Domowego” od 
„Opiekuna Domowego”, na dodatek wydawanych coraz to w innych miejscowościach, co sugerowa-
ło, że są to nowe pisma, podczas gdy były kontynuacją zawieszonego tytułu. Stąd też powstała duża 
liczba tytułów dodatków kobiecych do prasy ogólnej, wykazanych w cytowanych bibliografiach prasy 
śląskiej. Treść dodatków mimo różnych tytułów była identyczna, zmieniał się tylko tytuł, jak pisał 
o tym Jerzy Ratajewski, badający ich zawartość treściową. Ustalił się schemat budowy treści tych do-
datków: na początku „zamieszczano lekcję lub ewangelię, potem szedł kolejny odcinek powieści czy 
opowiadania, nowelka, wiersze o treści umoralniającej, ciekawostki ze świata nauki i techniki, treści 
rozrywkowe: fraszki, zagadki, rebusy itp.”27. Tematyka dodatków dotyczyła głównie wychowywania 
dzieci w domu, w języku polskim, także wychowania religijnego w duchu katolickim, toteż często są 
zaliczane do czasopism religijnych. Były one adresowane do obojga rodziców jako wychowawców 
następnego pokolenia, ale jak wykazały badania listów do redakcji, czytane były głównie przez kobie-
ty. Treść dodatków dotyczyła rodziny w kontekście ogólnej historii narodu, jego tradycji, religii, oby-
czajów i przemian społecznych. Duże znaczenie dla kobiet miały zamieszczane porady praktyczne: 
kulinarne, dotyczące organizacji i funkcjonowania gospodarstwa domowego, które przydały Ślązacz-
kom opinii zaradnych, pracowitych i oszczędnych gospodyń oraz dobrych matek, a Śląsk zyskał mia-
no regionu „pracowitości i rodziny”. Dodatki kobiece zostały wynalezione i wprowadzone na Śląsku 
Górnym w okresie „Kulturkampfu”, natomiast w Królestwie Polskim zaczęły wychodzić dopiero po 
I wojnie światowej28.

Czasopisma rodzinne to rodzaj prasy dla kobiet, powstały w Królestwie w czasie manifestacji 
patriotycznych przed wybuchem powstania styczniowego w Warszawie, a rozwinięty jednocześnie 
26  D. Kłuszyńska, Przed 30-ma laty, „Głos Kobiet” 1937, nr 1, s. 1.
27  J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich od końca XIX wieku do roku 1939. Szkic informacyjny, 
„Zaranie Śląskie” 1965, z. 3, s. 881-888; Tegoż, Dodatki do czasopisma „Nowiny”(Opole 1911-1939),
„Kwartalnik Opolski”, 1966, nr 1, s. 23-43; Tegoż, Zarys dziejów dodatków do „Gazety Opolskiej”, Opole 
1968, Instytut Śląski, s. 24 i nast.
28  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce,  s. 217.
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w trzech dzielnicach rozbiorowych po jego stłumieniu. Najwięcej powstało ich w Warszawie, stoli-
cy Królestwa Polskiego, jak również w głównych ośrodkach dzielnic rozbiorowych: w austriackiej – 
w Krakowie i Lwowie, w pruskiej – w Poznaniu, Wrocławiu, Bytomiu i Katowicach. Po stłumieniu 
powstania styczniowego zlikwidowano autonomię Królestwa, wprowadzono rusyfikację admini-
stracji i szkolnictwa, nasiliły się prześladowania wobec uczestników powstania i ich rodzin, zsyłki 
na Sybir, wywłaszczania z majątków i inne dotkliwe represje, co wpłynęło na szukanie nowego 
sposobu na istnienie społeczeństwa bez państwa. W Królestwie ludność polska straciła nadzieję 
na odzyskanie niepodległości drogą zbrojną, dlatego szukała innej możliwości zachowania tożsa-
mości narodowej. Znaleziono ją w domu polskim i w rodzinie, która stała się twierdzą polskości, 
szkołą patriotycznego i narodowego wychowania nowego pokolenia. W domu rodzinnym, kobie-
cie-matce, mającej największy wpływ na wychowanie dzieci, w kultywowaniu pracy organicznej, 
nauce religii katolickiej zaczęto pokładać nadzieje na odbudowanie państwa. Zadaniem czasopism 
rodzinnych było budowanie historii własnej rodziny w kontekście historii ojczystej, a rolą budzenie 
patriotyzmu i poczucia dumy narodowej. Po ten wypróbowany wzór sięgnęli również działacze 
oświatowi na Śląsku, gdy w okresie prześladowań powstały podobne warunki polityczne i społecz-
ne. Czasopisma rodzinne wyodrębniły się z czasopism kobiecych jako osobny gatunek i tak zostały 
potraktowane w publikacjach Zofii Zaleskiej, Marii Zawialskiej, Zenona Kmiecika, Krystyny Lu-
tyńskiej i innych autorów, przytaczanych w pracy29. 

Okresy rozwojowe prasy dla kobiet na Śląsku w czasie zaboru pruskiego

Wraz z rozwojem ogólnej prasy na Śląsku w okresie prześladowania ludności polskiej 
powstała prasa dla kobiet śląskich. Zadaniem tej prasy było uświadomienie zagrożenia pol-
skiej tożsamości narodowej na Śląsku. Kobiety uświadamiano i zachęcano do oporu, wyja-
śniano ich rolę i zadania w przeciwstawianiu się zarządzeniom zaborcy.

 W dziejach prasy dla kobiet na Śląsku można wyodrębnić trzy okresy rozwojowe, wynika-
jące z ważnych wydarzeń organizacyjnych i politycznych. Pierwszy obejmuje lata 1876–1882, od 
ukazania się czasopisma „Monika”, które rozpoczęło ciąg wydawniczy prasy dla kobiet, do czasu 
śmierci Karola Miarki (st.) w roku 1882 i sprzedaży pisma „Katolik” wraz z dodatkiem „Monika”. 
Drugi okres obejmuje lata 1883–1912, od przejęcia firmy wydawniczej przez syna Karola Miarki, 
również Karola i utworzenia nowoczesnego koncernu wydawniczo-księgarskiego oraz rozszerze-
nia oddziaływania na cały Śląsk. W 1890 r. po dymisji O. Bismarcka z urzędu kanclerza  nastąpi-
ła pewna liberalizacja polityczna i od 1906 r. mniejszość polska miała już swoich przedstawicieli 
w Reichstagu, co wpłynęło na rozwój i swobodniejsze funkcjonowanie polskiej prasy. Trzeci okres 
obejmuje lata 1912–1918, od zakupu „Katolika” przez ks. Stanisława Radziejewskiego, do powsta-
29  Z. Zaleska, Czasopisma kobiece w Polsce…; Z. Kmiecik, Prasa warszawska w okresie pozytywizmu (1864-1885), 
Warszawa 1971; Tegoż, Prasa polska w Królestwie Polskim i Imperium rosyjskim 1865-1904, [w:] Prasa polska 
w latach 1864-1918, Warszawa 1976; Z. Lewartowska, Prasa kobieca i rodzinna, „Zeszyty Prasoznawcze” 1975, nr 
4, s. 65-70; M. Zawialska, „Świt” Marii Konopnickiej. Zarys monograficzny tygodnika dla kobiet, Wrocław 1978; 
tejże, Prasa kobieca, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, red. J. Maślanka, Wrocław 1976, s. 172-173; K. Lutyńska, 
Ideologia czasopism rodzinnych Królestwa Polskiego 1860-1880, „Przegląd Nauk Historycznych i Społecznych”, t. 
7, Warszawa 1956, s. 305-310; Rozprawy w dziełach zbiorowych: A. Smołalski, Kobiety jako działaczki socjalisty-
czne w Polsce, [w:] Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, red. 
K. Jakubiak, Bydgoszcz 2000; Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, red. W. Jamrożek i D. Żołądź-
Strzelczyk, t. 1-2, Poznań 2001; Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze eu-
ropejskiej i amerykańskiej,  red. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska, Warszawa 2007.
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nia niepodległego Państwa Polskiego. W pierwszym podokresie wychodziło 8 tytułów dla kobiet 
w postaci dodatków do prasy ogólnej, w tym jeden zatytułowany „Anioł Stróż”, skierowany do 
dzieci i przeznaczony do głośnego czytania przez matki małym dzieciom lub do samodzielnego 
czytania przez starsze dzieci.

Pierwszy okres: lata 1876–1882    

Lata 1876–1882 to szczytowy okres działalności „Kulturkampfu”, najtrudniejszy dla polskiej 
prasy na Śląsku. Władze pruskie przeprowadzały u wydawców polskiej prasy częste rewizje, pod 
pretekstem „objawiania wrogich dla rządu dążności”, bądź za „wzniecanie nienawiści narodo-
wej” zawieszano wychodzące tytuły na okres czasowy, odbierano debit pocztowy, wymierzano 
wysokie kary pieniężne, a  częste aresztowania wydawców-nakładców lub odpowiedzialnych 
redaktorów powodowały przerwy w działalności wydawniczej i kolporterskiej. W tym okresie 
rozpoczęło się wydawanie dodatków rodzinnych o życiu społecznym, politycznym i religijnym 
Polaków na Śląsku, które dostarczały również „informacji o świecie, Polsce, kościele i jego uro-
czystościach i tych, które najbardziej ludowi są potrzebne” – jak ocenił je Henryk Syska w swojej 
monografii30. Dodatki dla kobiet były czasopismami samoistnymi wydawniczo, dotyczyły do-
mowego wychowywania dzieci, organizacji życia rodzinnego, jak również porad praktycznych 
z zakresu gospodarstwa domowego, kulinarnego i racjonalnego odżywiania dzieci. Dołączane 
do prasy ogólnej nosiły podtytuły: „Pismo poświęcone oświacie religijnej, umoralnieniu i roz-
rywce umysłowej”, „Pismo religijne obrazkowe dla oświaty ludu”, „Pismo z obrazkami dla kato-
lickich rodzin polskich”, lub „Ilustrowany tygodnik dla ludu poświęcony nauce, rozrywce i zaba-
wie”. Szczegółowa analiza treści wskazuje, że było to jedno, to samo czasopismo, wydawane pod 
zmienionym tytułem lub podtytułem, zmienioną częstotliwością i układem treści, dodawane do 
innego pisma macierzystego. Przyczyną takiego postępowania były obostrzenia władz pruskich, 
jakie wprowadzono wobec prasy polskiej w okresie „Kulturkampfu”. Z dokumentacji bibliogra-
ficznej wynika, że tych tytułów dodatków było dużo, co wprowadza w błąd dokumentalistów 
i badaczy prasy śląskiej. Jan Ratajewski, na podstawie Bibliografii polskich czasopism śląskich (do 
1939 r.) M. Przyweckiej-Sameckiej i J. Reitera, ustalił 74 dodatki, ale spostrzegł, że jeżeli chodzi 
o treść, były to te same pisma, różniące się „tylko określeniem, do jakiej gazety były dołączane”. 
Natomiast Aleksandra Garlicka w Spisie tytułów prasy polskiej 1865–1918 potwierdziła to spo-
strzeżenie. Dodatki te wychodziły pod zmienionymi tytułami, ale z taką samą treścią, dołączane 
do coraz innych czasopism macierzystych, też zmieniających tytuły, ukazujących się w coraz in-
nych miejscowościach. Utrudniało to administracji pruskiej kontrolę polskiej produkcji wydaw-
niczej na Śląsku31. Żadna z dużych bibliotek w Polsce nie ma kompletu dodatków do prasy, nie 
tylko dla kobiet, co utrudnia badanie zawartości prasy śląskiej okresu prześladowania Polaków.

Działalność wydawnicza Karola Miarki (ojca i syna)

Wydawanie czasopism dla kobiet na Śląsku w 1876 r. rozpoczął Karol Miarka (starszy) i konty-
nuował jego syn i spadkobierca – Karol Miarka (młodszy). Działalność wydawnicza Karola Miarki 
(st.), jego talent literacki, dziennikarski, wydawniczy i organizacyjny oraz autorytet, jaki zdobył 

30  H. Syska, Od <Kmiotka> do <Zarania>, Warszawa 1949, s. 76. 
31 J. Ratajewski, O dodatkach do czasopism śląskich…, przypis 27.  
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na Śląsku, waga, jaką przywiązywał do roli kobiet-matek w procesie wychowania domowego jako 
wyrazu oporu przeciwko germanizacji ludności polskiej, wpłynęły na rozwój prasy dla kobiet na 
Śląsku32. Pierwszym czasopismem dla kobiet, jak już wspomniano, była „Monika. Tygodnik dla 
rodziców o chrześcijańskim wychowaniu dziatek”, dodatek do „Katolika”, wydawanego przez firmę 
Karola Miarki33. W tym czasie było to największe polskie wydawnictwo na Śląsku, które wydawało 
i upowszechniało w języku polskim książki, prasę i czasopisma. K. Miarka poprzez druk książek 
i czasopism obudził i podtrzymywał polską świadomość i tożsamość narodową. 

Działalność wydawniczą rozpoczął w 1869 r. w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzowie), 
gdzie utworzył prężny ośrodek drukarsko-wydawniczy i księgarski. W 1869 r. w Królewskiej 
Hucie założył Kasyno Katolickie – stowarzyszenie kulturalno-oświatowe i rozpoczął starania 
o zezwolenie na wydawanie czasopisma. Prawdopodobnie nie otrzymał od władz pruskich 
zgody na pismo w języku polskim, toteż nabył od Józefa Chociszewskiego z Chełmna koło 
Bydgoszczy, już istniejące, ilustrowane czasopismo „Katolik” i  przeniósł je do Królewskiej 
Huty. Była to dość często stosowana forma wydawania nowego czasopisma w zaborze pru-
skim – zakup już istniejącego tytułu. Wydawca K. Miarka powiązał prawa ludności polskiej 
z obroną katolicyzmu i prawami Kościoła. Wobec braku nauki języka polskiego i religii w ję-
zyku polskim w niemieckich szkołach zadanie to przeniósł do domów rodzinnych, podobnie 
jak to uczyniono w Królestwie Polskim. W okresie nasilającego się „Kulturkampfu” wydawca 
tworzył różne dodatki do pisma macierzystego – „Katolika” i zyskał przeszło 6 tysięcy prenu-
meratorów, przez co „naraził się na procesy sądowe i kary aresztu”34. 

Dużą wagę K. Miarka ojciec, a potem syn, przywiązywali do rodziny, jako „bastionu 
polskości”, ośrodka wychowania religijnego, utożsamianego z wychowaniem patriotycznym 
i narodowym. Dom rodzinny stawał się twierdzą walczącą z germanizacją. Karol Miarka 
(st.) poprzez książki i czasopisma skierowane do kobiet wskazywał im kierunek i sposób 
obrony polskiej mowy, religii i tożsamości narodowej, jak również prześladowanych w tym 
czasie księży i duchowieństwa katolickiego. Narzędziem oddziaływania stał się dodatek dla 
kobiet w „Katoliku” pt. „Monika. Tygodnik dla rodziców o chrześcijańskim wychowaniu 
dziatek”, wydawany w Mikołowie, w każdy czwartek od 5 kwietnia 1876 do jesieni 1880 
roku. O tym piśmie ks. Jan Kudera napisał, że celem „Moniki” było „niewiasty polskie za-
32  Karol Miarka (st.) ur. 22 października 1885 r. w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882 r. w Cieszynie. 
Działacz społeczny odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku, zwany „Apostołem znad Odry”. Z wykształcenia 
i zawodu: nauczyciel, wydawca, publicysta, literat, autor powieści „Górka Klemensowa”, sztuki scenicznej 
„Kultura” i opowiadań drukowanych w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. Po odkryciu swojej polskiej tożsamości 
narodowej rozpoczął działalność polityczną – obronę śląskich Polaków. W 1865 r. rozprawą Głos wołającego 
na puszczy górnośląskiej, czyli o stosunkach ludu polskiego na Śląsku poddał ostrej krytyce politykę rządu 
pruskiego wobec Polaków. Publikował w „Gwiazdce Cieszyńskiej”, Katoliku”, „Monice” i „Zwiastunie 
Górnośląskim”. Wielokrotnie był aresztowany i więziony, stracił zdrowie. Po ostatnim uwięzieniu w 1880 
sprzedał pismo „Katolik” wraz z dodatkami ks. Stanisławowi Radziejewskiemu, a sam przeniósł się do Cieszy-
na, gdzie schorowany wkrótce zmarł (A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 
1938; J. Maciszewski, Poglądy społeczne Karola Miarki, [w:] Szkice z dziejów Śląska, t. 2, Katowice, 1956; Z. 
Hierowski, Karol Miarka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, nr 3, s. 383-404; Pisarze 
śląscy XIX i XX wieku, red. Z. Hierowski, Wrocław 1963, s. 8; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 7, 
Warszawa 1966, s. 249; I. Homola, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, Kraków 1975, s. 529-531; Słownik 
Śląski, t. 1, Katowice 1977.
33  Tytuł pisma zaczerpnięto od imienia świętej Moniki (332-387), patronki rodzin, która urodziła się 
i wychowała w środowisku chrześcijańskim. Była matką św. Augustyna, który poświęcił jej w swoich Wyzna-
niach wiele miejsca, uznania, synowskiej miłości i wspomnień. Została patronką matek.
34  T. Cieślak, Prasa w zaborze pruskim…, s. 208. 
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interesować dla życia narodowego i  społecznego”35. Pismo wychodziło nakładem Karola 
Miarki (st.), pod odpowiedzialną redakcją Adolfa Hytreka, bo wydawca był zajęty „kon-
trowersją z Bismarckiem”, czyli „procesami prasowymi”, „odsiadywaniem kar więziennych” 
oraz licznymi obowiązkami społecznymi36. 

Ukazanie się „Moniki” K. Miarka poprzedził artykułem w  nr 13 „Katolika”(1876 r.), 
w którym wyjaśnił program i cel czasopisma dla rodziców, a zwłaszcza matek. Do nich też 
zwracał się z apelem: „Matki polskie czuwajcie nad tym, aby dzieci wasze nie zapominały 
swej mowy ojczystej”. W czasie prześladowania katolików wyjaśniał, że „walka kulturalna 
ma również swoje dobre strony, bowiem obudziła lud z gnuśnego snu i nauczyła go bro-
nić swoich praw. Ona także przypomniała, jak wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach 
w wychowaniu dzieci”. Dobre wychowanie wymaga jednak znajomości pedagogiki, historii 
ojczystej, literatury i wielu innych dziedzin wiedzy, dlatego „powziąłem myśl założenia pi-
sma, w którym będę starał się pouczyć rodziców, jak mają własne dzieci wychowywać na 
Polaków, bo kto ma młodzież, tego jest przyszłość”. 

Wydawca już w pierwszym numerze „Moniki” rozpoczął druk swojego wieloodcinko-
wego popularnego pedagogicznego opowiadania pt. „Piotr Korzeń, przestroga dla rodzi-
ców”, napisanego językiem zrozumiałym dla prostych kobiet, posłużył się „najprostszymi 
środkami technicznymi”, przy zaniedbaniu „potrzeby artystycznej” – jak ocenił to opowia-
danie Adam Bar37. Oprócz tego zamieszczał informacje o  działalności nowo założonego 
w Bytomiu „Towarzystwa Matek Chrześcijańskich”, „Listy <Moniki> do Matek Chrześcijań-
skich”, „Rady lekarskie i domowe”, „Fundamenty wychowania”, „Dla rodziców o domowej 
nauce religii” i inne z tego zakresu. 

Wydawca unikał tematów politycznych, mimo to w nr 46 „Moniki” (1877) zamieścił pod 
pseudonimem <Władysław Ostrokolski> odezwę „Do matek polskich górnośląskich”, gdzie po-
ruszył pilną sprawę udzielania pomocy prześladowanym księżom katolickim, którzy, jak pisał 
W. Floryan, „po drakońskich ustawach antykościelnych Bismarcka, przewiezieni byli w  głąb 
Niemiec”38. Księża przyjeżdżali nielegalnie na Śląsk, konspiracyjnie odprawiali nabożeństwa ka-
tolickie, udzielali posług religijnych, toteż chodziło o udzielanie im opieki w czasie pobytu na 
Śląsku. Apelował również o nauczanie dzieci w domu czytania, bo „skoro zaginie w Górnym 
Śląsku umiejętność czytania po polsku, wtenczas nastąpi smutny czas dla ludu; stracą się z ludu 
obyczaje starodawne, kolędy i pastorałki, a polski lud sam sobie będzie obcym”. Obok tematyki 
wychowawczej tygodnik zamieszczał powieści, opowiadania K. Miarki, także przedruki książek 
innych autorów: Klementyny z Tańskich Hoffmanowej „Pamiątki po dobrej matce”, „Żywoty 
świętych niewiast” i „Wykład apostolski”. Obok tego drukowano w „Monice” poezje, modlitwy, 
wiersze dotyczące rozwoju dzieci i wychowania, nauki moralne, religijne, przykłady wzorowej 
rodziny katolickiej i inne z tego zakresu. Ponieważ pismo było skierowane do kobiet, zawierało 
również wskazówki praktyczne dotyczące porad kulinarnych, przyrządzania potraw, zwłaszcza 
regionalnych, racjonalnego odżywiania, czystości osobistej, w rodzinie i w obejściu, organizacji 
gospodarstwa domowego, budżetu domowego i zasad oszczędzania oraz  artykuły obyczajowe, 
korespondencje, rozmaitości, humor i rozrywki. 

35  „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1912, s. 35-36. 
36  Z. Hierowski, Karol Miarka – sylwetka polityczna i literacka, „Zaranie Śląskie” 1960, nr 3, s. 389.
37  A. Bar, Karol Miarka. Studium z dziejów Górnego Śląska, Katowice 1938, s. 157.
38  W. Floryan, Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich…, t. 2, s. 660. 
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Czasopismo, jak pisał K. Miarka, zostało przyjęte przez kobiety „ze łzą radości w oku”, 
pierwsze numery rozchodziły się w nakładzie kilkuset, potem tysiąca egzemplarzy, ale to 
nie zadowoliło wydawcy, gdyż na rynku wydawniczym niemiecka „Monika” wydawana 
przez Auera w Donauwörth w Bawarii wychodziła w nakładzie 40 tys. egzemplarzy39. Licz-
ba prenumeratorów polskiej „Moniki” wzrastała stopniowo i w czerwcu 1877 r. liczyła 2300 
prenumeratorów, zaś M. Patera podał, że 4000 abonamentów40. Karol Miarka, podsumo-
wując rok 1877, w numerze 52 „Moniki” napisał, że „liczne grono przyjaciół sobie zjedna-
ła i gościnnego przyjęcia doznała nie tylko na Górnym Śląsku, ale i w innych dzielnicach 
wspólnej ojczyzny naszej”, chociaż była pod kontrolą władzy pruskiej. 

W  ciągu niespełna pięciu lat, ukazywania się „Moniki”, kilka razy zmieniał się skład 
redakcji, jak to odnotował ks. Rufin Słabek, kolejno w redakcji „Moniki” byli zatrudnieni: 
ks. Wawrzyniec Szajkowski, Adolf Hytrek, Jan Borówka, K. Madałkiewicz, W. Dałkowski, 
J.N. Białoszyński, F. Suchy, W. Jasik41. Roczna prenumerata „Moniki” wynosiła 2 marki, dla 
mieszkańców Austrii 40 centów, dla abonentów „Katolika” – 1 złoty. 

Tygodnik wraz z  rosnącą popularnością stał się niewygodny dla pruskiej policji, był 
konkurencją dla niemieckiej „Moniki”, toteż był zwalczany. K. Miarka w swoich wydawnic-
twach wyznaczył kobietom śląskim zadanie wychowywania dzieci w duchu patriotycznym, 
katolickim i wiele razy przypominał, że Ślązaczka to „Matka-Polka, kocha swój kraj ojczy-
sty – Śląsk i winna tego samego nauczyć swoich dzieci”, a przede wszystkim zalecał czytanie 
w  domu polskich książek i  czasopism. Kobieta-Matka powinna też „wychowywać swoje 
dzieci po polsku i wpajać im miłość do ojczystego kraju i rodaków”, jak czytamy w wielu 
artykułach zamieszczonych w „Monice”. 

Wydawca K. Miarka zauważył, że w czasie „Kulturkampfu” rozszerzyła się bezbożność 
i przestępczość wśród młodzieży, a nawet dzieci, toteż apelował do rodziców, żeby dokłada-
li wszelkich starań, aby „domowe wychowanie było religijne, utożsamiane z wychowaniem 
patriotycznym i narodowym”. Ponieważ duchowieństwu katolickiemu zamknięto dostęp do 
szkół, rodzice nie mogli polegać na szkole pozbawionej nadzoru kościelnego i nauczania reli-
gii katolickiej. Polskie dzieci były nauczane religii w obcym i niezrozumiałym dla nich języku 
niemieckim. Oprócz publikowania tekstów dotyczących wychowania dzieci pismo zalecało 
i popierało zakładanie kobiecych organizacji charytatywnych, bo tylko takie mogły funkcjo-
nować w zaborze pruskim. W „Monice” drukowano wzorcowe statuty organizacji religijnych 
i charytatywnych, informowano, jak i gdzie należy je rejestrować, jak organizować zebrania, 
aby uniknąć kłopotów z administracją pruską. Wydawca K. Miarka prosił również organiza-
torów o nadsyłanie do druku w „Monice” sprawozdań z działalności istniejących organizacji. 

W czasie redagowania przez K. Miarkę treść „Moniki” była bogata, żywa, urozmaicona i wie-
lotematyczna. Wydawca był jednak zajęty sprawami wydawniczymi, walką z „Kulturkampfem”, 
a  zwłaszcza licznymi sprawami sądowymi, aresztowaniami i  odsiadywaniem wyroków, które 
podkopały jego zdrowie; nie miał czasu ani sił na osobiste kierowanie pismem. Dlatego też od-
dał redakcję „Moniki” zespołowi w składzie: Adolf Hytrek, Jan Borówka Franciszek Gylnek, Karol 
Madałkiewicz i ks. Wawrzyniec Szajkowski, którzy stopniowo zmieniali zakres tematyczny i treść 
39  K. Miarka, Odezwa <Moniki>, „Monika” 1876, nr 2, s. 1.
40  Ks. R. Słabek, Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej wg tygodnika „Monika”(1876-1880), „Śląskie Studia 
Historyczno-Teologiczne” 1982 (1988), s. 103-123. Według M. Patera „Monika” miała około 4000 abonamentów, 
M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1879-1893, Wrocław 1969, s. 108.
41  W. Ogrodziński, Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Katowice 1946, s. l64.
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„Moniki” według własnych upodobań i przeświadczenia, czym powinny interesować się kobiety. 
Był okres, za czasu redakcji A. Hytreka, że pismo dla kobiet było wręcz adresowane do mężczyzn. 
Usunięto z niego wszystkie porady praktyczne: kulinarne, lekarskie, pedagogiczne i wychowawcze, 
a zastąpiono je artykułami umoralniającymi, napisanymi zawiłym, hermetycznym językiem. Miej-
sce porad praktycznych zajęła publicystyka polityczna niezrozumiała dla prostych kobiet. W tym 
samym czasie zaczęła być rozpowszechniana na Śląsku niemiecka „Monika” wydawana przez 
Auera w Donauwört42. Niemieckojęzyczna „Monika” wychodziła w nakładzie 40 tysięcy egzem-
plarzy, pod względem doboru tematyki i opracowania ustępowała polskiej, ale zawierała porady 
praktyczne, kulinarne i gospodarskie, usunięte z polskiej „Moniki”, toteż prenumerata polskiego 
pisma spadała z każdym numerem, a gdy obniżyła się do tysiąca egzemplarzy – granicy kosztów 
własnych, wydawca postanowił pismo zawiesić. W numerze z 28 marca 1878 r. K. Miarka zamie-
ścił artykuł „Ostatni głos <Moniki>”, informując, że od 1 kwietnia 1878 r. zamyka czasopismo. Ale 
idea i treść poradnika była kontynuowana przez czasopismo „Katolik”, do którego odsyłał ostatni 
numer „Moniki”. Był to dział zatytułowany „Rodzina”, wychodził z przerwami, do 1880 roku. K. 
Miarka udręczony procesami, wyrokami sądowymi, karami więziennymi, stracił zdrowie i w 1882 
r., sprzedał „Katolika” wraz z dodatkami ks. Stanisławowi Radziejewskiemu.

Karol Miarka (st.) zmarł w Cieszynie w 1882 roku. Po jego śmierci przedsiębiorstwo 
prasowo-wydawnicze przejął syn – Karol Miarka (mł.)43. Działalność syna przypadła na lata 
szczególnie ostrej antypolskiej polityki rządu pruskiego w stosunku do ludności polskiej: 
rugów bismarckowskich, działalności Komisji kolonizacyjnej i Hakaty. Niemniej, odziedzi-
czone po ojcu przedsiębiorstwo wydawnicze K. Miarka (mł.) przekształcił w nowoczesny 
koncern prasowo-wydawniczy. W 1894 wybudował nowe zakłady drukarskie, z maszynami 
o napędzie elektrycznym, z kanalizacją wodną i centralnym ogrzewaniem. W koncernie za-
trudnionych było ponad 90 osób, różnych specjalności, związanych z procesami drukarsko-
-wydawniczymi książek, prasy i czasopism. Koncern oddziaływał na cały Górny Śląsk, jak 
również na Wielkopolskę i Galicję. Obok prasy wydawał kalendarze, śpiewniki, katechizmy 
i powieści w języku polskim, które znajdowały swoich czytelników. 

Reaktywowaniem „Moniki” zajął się proboszcz z Mysłowic, potem z Kórnicy – ks. Antoni Sar-
nes, który powołał skład redakcyjny złożony z ks. Franza, ks. Phillipiego i ks. Widery oraz Wiktora 
Lessa i w listopadzie 1885 r. zaczęto wydawać „Monikę”(II). Wznowiona „Monika. Pismo poświę-
cone chrześcijańskiemu wychowaniu dziatek” i dodatek „Anioł Stróż. Tygodnik dla dzieci” wycho-
dziły pod redakcją ks. Antoniego Sarnesa jako dodatki do „Kuriera Górnośląskiego”, początkowo 
w Katowicach, a potem w Raciborzu w latach 1885–1888. Nowy wydawca wyciągnął wnioski z za-
wieszenia poprzedniej „Moniki”, toteż starał się pozyskać duchowieństwo dla propagowania pisma 
polskiego w duchu katolickim. Postarał się o aprobatę biskupa wrocławskiego – Herzoga, który wy-
stosował list polecający do odczytania z ambony w kościołach w czasie nabożeństwa. List ten został 
opublikowany w listopadowych numerach „Katolika” i „Moniki” w 1885 r. i zaczynał się od słów: 
42  Z. Sokół, Karol Miarka i jego „Monika”, „Moja Rodzina” 1996, nr 11, s. 46. 
43  Karol Miarka (młodszy) (1856-1919), drukarz i wydawca. Ur. 11 czerwca 1856 r. w Pielgrzymowicach, zm. 
12 maja 1919 r. w Raciborzu. Po ukończeniu gimnazjum w Cieszynie praktykował w drukarni i wydawnictwie 
ojca w Mikołowie. Odbył praktyki drukarskie w wydawnictwach w Lipsku, Pradze i Szwajcarii. W 1882 r. 
przejął po ojcu drukarnię i księgarnię. W 1910 r. sprzedał swój koncern prasowy A. Napieralskiemu, następnie 
przeniósł się do Wrocławia, potem do Raciborza, gdzie przebywał do końca życia (WEP PWN, t. 13, Suple-
ment, Warszawa 1970, s. 284; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy 
Polskiej” 1984, s. CIII; M. Pater, Polski Słownik Biograficzny, t. 20, s. 531-2; Z. Sokół, Karol Miarka młodszy, 
„Moja Rodzina” 1996, nr 12, s. 46).



25CZASOPISMA DLA KOBIET NA ŚLĄSKU (W LATACH 1876 – 1939)

„Na doniesienie z dnia 4 bm. odpowiadam Wielebnemu księdzu Antoniemu Sarnesowi i księżom 
wespół podpisanym: ks. Franzowi, ks. Phillipi i ks. Widera, że założenie obu pism familijnych (tj. 
„Moniki” i „Anioła Stróża”) napełnia mnie żywą radością. Proszę Boga, żeby to przedsięwzięcie 
błogosławić raczył. Nie omieszkam je polecić Wielebnemu Duchowieństwu mojej diecezji. Wie-
lebnego księdza proszę, wyrazić moje podziękowanie i moje uznanie tym Księżom, którzy wniosek 
podpisali, również, jak wszystkim tym, którzy to przedsięwzięcie popierają”. 

Okoliczności powstania wznowionej „Moniki”(II) opisał Jan Kasprowicz – wówczas 
student Uniwersytetu Wrocławskiego i  jako korespondent lwowskiej prasy opublikował 
w „Przeglądzie Społecznym” w 1886 roku44. Autor pisał, że wraz z ukazaniem się pierw-
szego numeru podjęto „agitację na wszystkie strony, na przykład, że księża na kolędę nie 
przyjdą, jeśli ktoś <Moniki> nie zaabonuje, o  czym informował <Dziennik Poznański>”. 
Także „ks. Sarnes redaktor < Moniki> napisał list do Towarzystwa Górnośląskiego przy 
Uniwersytecie Wrocławskim, polecając swoje wydawnictwo”. Wydrukowano „Prospekt” 
wydawniczy, gdzie nie ukrywano, że polska „Monika” będzie rywalizować z niemieckim 
tygodnikiem o tej samej nazwie, wydawanym w Donanwőrth w Bawarii, „który katolikom 
mówiącym po niemiecku, jak najbardziej polecamy. Nasza <Monika> ma zawierać nauki 
dla wszystkich wychowawców, na pierwszym zaś miejscu dla rodziców ludu śląskiego, po 
polsku mówiącego, omijając wszelkich spraw publicznych, szczególnie zaś politycznych”, 
czytamy w „Prospekcie”, załączonym do „Przeglądu Społecznego”. Nie znamy efektu popar-
cia biskupa i „jego agitacji”, ponieważ biskup wkrótce zmarł. 

Mieczysław Pater w  swojej pracy Ruch polski na Górnym Śląsku w  latach 1879-1893 
pisał, żeby tego pisma nie mylić z „Moniką” wydawaną przez Karola Miarkę w latach 1876–
1880. Wydawcą „Moniki”(II) z lat 1886–1888 był A. Kraus zamieszkały w Katowicach, a re-
daktorem – Antoni Sarnes z Mysłowic. M. Pater ostrzegał, że zadaniem „Moniki”(II) z lat 
1886-1888, było popieranie działalności germanizacyjnej, zwalczanie polskiego ruchu opo-
ru i wpływów „Katolika”. Oskarżał wręcz „Monikę”(II) o dywersję ideologiczną, uznając to 
pismo za „antypolskie i <gadzinowe>, popierające politykę germanizacyjną rządu pruskie-
go”, tym samym działające na szkodę Polaków na Śląsku45. 

W piśmiennictwie historycznym można spotkać opinie, jakoby „Monika”(II) stanowiła 
przeciwwagę dla „Katolika” ks. Stanisława Radziejewskiego i zwalczała jego wpływy, o czym 
wspominał również J. Kasprowicz. Niewykluczone, że nastąpiła pomyłka i być może cho-
dziło tu o niemieckie pismo pod takim samym tytułem „Monika”, wydawane w Bawarii, 
która faktycznie zwalczała wpływy „Katolika” i rywalizowała z polską „Moniką”(II). 

Inne okoliczności zawieszenia podał ks. Jan Kudera, który upadku polskiego pisma do-
patrywał się w słabym poparciu przez duchowieństwo katolickie. „Brakowało dla <Moniki> 
krzewienia i zachęty ze strony duchowieństwa, chociaż sam książę – biskup Herzog w osob-
nym okólniku polecał to pismo – <Monikę> i <Anioła Stróża>. Ale Herzog wkrótce zmarł, 
a Sarnes przeszkadzał w Mysłowicach swojemu konfratrowi, ks. Klaszce, który postarał się 
u władzy, że Sarnesa uznano za chorego i przeniesiono na odległe probostwo w Kórnicy 
pod Głogówkiem. Redagowanie <Moniki> stało się uciążliwe z powodu wielkiej odległości 
i dlatego też po 2 latach pismo upadło”46. 
44 Szyba Fr.”(J. Kasprowicz) Kronika Śląska, „Przegląd Społeczny” 1886, s. 392.
45 M. Pater, Ruch polski na Górnym Śląsku w latach 1873-1893, Wrocław 1969, s. 176.
46  „Ksiądz”(J. Kudera), Dziennikarstwo polskie na Śląsku. Zarys historyczny, Bytom 1919, s. 36.
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Kontynuacji wydawniczej tygodnika „Monika. Pisma religijno-wychowawczego”, dodatku 
do „Kuriera Górnośląskiego” w Raciborzu, podjął się w 1894 r. ks. Wiktor Less – proboszcz 
w Dziergowicach, ale wobec małej liczby prenumeratorów zamiar nie doszedł do skutku.

Drugi okres: lata 1883–1912 

Nowy okres rozwoju prasy dla kobiet rozpoczął się, gdy Karol Miarka (mł.) w 1883 r. objął 
kierownictwo wydawnictwa po ojcu i przekształcił je w nowoczesny koncernu wydawniczo-pra-
sowy, gdzie obok książek i prasy codziennej wydawał ilustrowane czasopisma, co wówczas było 
nowością. Do takich wydawnictw należy zaliczyć tygodnik „Rodzina”, bezpłatny dodatek do „Ka-
tolika” pod redakcją Wiktora Nowakowskiego oraz Adolfa Ligonia. „Rodzina” była wydawana 
w Bytomiu, o częstotliwości: tygodniowej, dwutygodniowej lub miesięcznej i zmieniającymi się 
podtytułami, jako: „Pismo religijne, obrazkowe, dla oświaty ludu” lub „Pismo poświęcone wycho-
waniu i nauce domowej”. Nowe pismo było wydawane także w Królewskiej Hucie, kolportowane 
w Bytomiu, Mikołowie i Rozbarku. Dodawano je do wielu czasopism śląskich, a mianowicie do 
„Katolika” i „Dziennika Śląskiego” wydawanych w Bytomiu (1898–1918), do „Głosu Śląskiego” 
w Gliwicach (1903–1916 i dalej), do „Górnoślązaka” w Katowicach (1907–1916), do „Kuriera Ślą-
skiego” i „Polaka” w Katowicach (1911–1916), do „Gazety Opolskiej” (1890–1916) oraz do „Nowin 
Codziennych” (1911–1918) w Opolu. „Rodzina” stała się najbardziej poczytnym i najdłużej wy-
chodzącym magazynem rodzinnym na Śląsku: ukazywała się od 1883 do 1933 r., z przerwą wo-
jenną od 15 sierpnia 1914 do grudnia 1917 roku. W latach 1906–1914 „Rodzinę” redagował sam 
Wojciech Korfanty47.  W ostatnich latach XIX wieku, obok „Rodziny”, K. Miarka (mł.) wydawał 
w Mikołowie tygodnik pt. „Przyjaciel Rodzinny. Ilustrowany tygodnik dla ludu poświęcony nauce, 
rozrywce i zabawie” (1894–1896), dodatek do „Kroniki Tygodniowej”. W. Floryan wysoko ocenił 
„Przyjaciela Rodzinnego”, jako pismo „redagowane starannie i bogato ilustrowane, ale było zbyt 
drogie dla ubogiej ludności śląskiej”48. Był to prawdopodobnie ten sam tekst, co „Przyjaciela Do-
mowego”, „Ogniska Domowego” i „Opiekuna Domowego”, dołączanych do „Nowin Raciborskich”. 
Obok „Rodziny” wychodziły inne czasopisma dla kobiet: „Ognisko Domowe. Miesięcznik ilustro-
wany poświęcony ludowi polskiemu”, dodatek do „Nowin Raciborskich” – ukazywał się z przerwa-
mi w latach 1894–1903 pod red. D. Kowalika. Wydawcą i redaktorem „Ogniska Domowego” oraz 
„Rodziny Chrześcijańskiej” (1902–1905) dod. do „Dzwonu Polskiego”, „Górnoślązaka” i „Straży 
47  Wojciech Korfanty (1873-1939), polityk, radykalny działacz śląski, dziennikarz, senator, publicysta. Urodzony 20 kwi-
etnia 1873r. w Siemianowicach, zm. 17 sierpnia 1939 r. w Warszawie. Studiował w Berlinie i Wrocławiu nauki prawno-
ekonomiczne. W czasie studiów działał w organizacji „Zet”, następnie w Lidze Narodowej. Za swoje radykalne wystąpienia 
i publikacje prasowe był wielokrotnie aresztowany i więziony. Pełnił wiele ważnych funkcji politycznych: poseł do Reich-
stagu i pruskiego Landtagu, 25 października 1918 r. wystąpił z żądaniem przyłączenia do tworzącej się Polski Śląska Gór-
nego, Średniego oraz innych, historycznych ziem polskich. Od 1919 r. był komisarzem plebiscytowym i jednym z przy-
wódców powstań śląskich. W latach 1919-1930 poseł do Sejmu RP, jak również do Sejmu Śląskiego (1922-1935), a w 1923 
– wicepremier rządu RP. Od 1922 związany z Chrześcijańską Demokracją, stał się jednym z czołowych jej przywódców. 
Wydawał prasę codzienną: „Rzeczpospolita” (Warszawa) i „Polonię” (Katowice). Na Śląsku pracował w redakcji „Kuriera 
Śląskiego” i „Polaka”. Od 1901 r. redaktor „Górnoślązaka” w Katowicach. Zwalczał J. Piłsudskiego po zamachu 1926 roku. 
W 1934 r., wobec groźby aresztowania, wyjechał do Czechosłowacji, potem do Francji. W 1939 r. potajemnie wrócił do 
Polski, został aresztowany, a w kilka dni po zwolnieniu zmarł w Warszawie (M. Tobiasz, Wojciech Korfanty. Odrodzenie nar-
odowe i polityczne Śląska, Katowice 1947; WEP PWN, t. 6, Warszawa 1963, s. 54; Śląski Słownik Biograficzny, red. J. Kantyka 
i W. Zieliński, t. 3, Katowice 1981, s. 124-131; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy 
Polskiej” 1983, s. LXV; Polski Słownik Biograficzny, t. XIV/1, s. 67-70. Bogatą bibliografię osobową W. Korfantego zamieścił 
J.F. Lewandowski [w:] Wojciech Korfanty, Warszawa 2013, w serii Biografie Sławnych Ludzi).  
48  W. Floryan, Czasopiśmiennictwo polskie na ziemiach śląskich, t. 2, s. 680.
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nad Odrą” był Adolf Ligoń49. „Ognisko Domowe” było dodatkiem także do „Dzwonu Polskiego” 
w Cieszynie (1902), zaś w Katowicach był dodawany do „Górnoślązaka”, a w Opolu do „Straży 
nad Odrą”(1903). W 1891 wydano zeszyt poświęcony Juliuszowi Ligoniowi, dlatego też w biblio-
grafiach jest oznaczony rok 1891, jako początek ukazywania się tego tytułu. Prawdopodobnie 
ten sam tekst był wydawany pod tytułem „Opiekun Domowy” w Raciborzu i Piekarach w latach 
1894–1895. W latach 1888–1900 wychodził dwutygodnik „Przyjaciel Domowy. Pismo poświę-
cone oświacie religijnej, umoralnieniu i rozrywce umysłowej”, dodatek do „Gwiazdy Piekarskiej”, 
wydawanej w latach 1888–1891. Wznowiony pod redakcją Jana Hupy i Józefa Bednorza w 1907 r. 
„Przyjaciel Domowy” zawierał dział „Porady dla gospodyń domowych”, był dodatkiem do „Gazety 
Opolskiej”. Dodatek ten wychodził również w Bytomiu i Królewskiej Hucie pod redakcją Stanisła-
wa Czerniejewskiego. Na początku XX wieku ukazało się kilka nowych czasopism adresowanych 
do kobiet. Najważniejszym pismem był „Poradnik dla Kobiet”, następnie pod zmienionym tytu-
łem, jako „Dodatek dla Kobiet”, wydawany w Opolu razem z „Gazetą Opolską” i „Tygodnikiem 
Polskim” w latach 1912–1916. Obok tego wydawano również „Rodzinę Chrześcijańską. Pisemko 
tygodniowe, poświęcone sprawom religijnym, nauce i zabawie” pod redakcją Wojciecha Korfante-
go, w Katowicach i Lublińcu, w latach 1902–1916/1918, dodawane do „Dzwonu Polskiego”, „Gońca 
Śląskiego, „Górnoślązaka”, Katolika Śląskiego”, „Katolika Polskiego” i „Straży nad Odrą” w Opolu. 

W ostatnich latach XIX wieku wychodził „Przyjaciel Rodzinny. Ilustrowany tygodnik 
dla ludu poświęcony nauce, rozrywce, zabawie” (1894–1896), dodatek do „Kroniki Tygo-
dniowej” w Mikołowie, wydawanej przez K. Miarkę (mł.) Tytuł ten wysoko ocenił ks. Jan 
Kudera, pisząc, że „było to pismo pożyteczne i dobrze redagowane”, ale po dwóch latach 
przez władze pruskie zostało zawieszone50. Na przełomie wieków obok „Rodziny” wycho-
dziły inne, nowe pisma dla kobiet: w Królewskiej Hucie „Gospodarz i Gospodyni” (1903–
1904) i dodatek do „Gazety Katolickiej” w Bytomiu (1903–1906).

 Nowy okres prasy dla kobiet na Śląsku zaczął się w 1903 r., gdy przybyła tam Janina 
Omańkowska, działaczka społeczna i oświatowa, z wykształcenia nauczycielka, z zawodu 
literatka i  pierwsza kobieta dziennikarka na Śląsku. Nadała ona nowy kierunek rozwoju 
ruchowi kobiecemu i prasy dla kobiet na Śląsku. W 1906 r. objęła redakcję samodzielnego 
tygodnika „Rodzina. Czasopismo ilustrowane dla ludu” i razem z Józefem Ujejskim, od-
powiedzialnym redaktorem tego pisma, opracowała nowy program i  tematykę, a  przede 
wszystkim rozpowszechnianie „Rodziny”. W Krakowie utworzono ośrodek kolportażu na 
Austrię i Królestwo Polskie, gdzie rozchodziło się najwięcej egzemplarzy tego czasopisma.

W pierwszym numerze z 1906 r., w odezwie „Do szanownych Czytelników <Rodziny>” 
redakcja zapowiedziała: „W każdym numerze znajdą, Szanowni Czytelnicy, bogatą treść 
pouczającą, historyczną, beletrystyczną, nie braknie też humoresek wesołych, a wszystko 
– w duchu czysto katolicko-narodowym (…). Pismo ma służyć za dobrego doradcę i przy-
jaciela, lecz również za pożyteczną po pracy rozrywkę”. 

Pismo dla rodzin stoi „na straży ogniska rodzinnego, broniąc go przed napływem wszel-
kiego zła, które pod jakąkolwiek bądź formą wdziera się doń i czyni moralne spustoszenie”. 
49  Adolf Ligoń (1855-1931) ur. w Zawadzkiem pow. Strzelce (Opolskie). Pisarz ludowy, redaktor. Po osiedleniu się 
na Śląsku zamieszkał w Królewskiej Hucie, gdzie zajął się działalnością społeczną, wydawniczą i pisarską. Wydawał 
„Gazetę Katolicką”, „Rodzinę Chrześcijańską”, Straż znad Odry”, „Opiekuna Katolickiego” i „Ognisko Domowe”. Brał 
udział w pracach Polskiego Komisariatu Plebiscytowego w Bytomiu. Zmarł w 1931 r. w Katowicach (Słownik dzien-
nikarzy polskich 1661-1945, pod red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy Polskiej” 1983, s. LXXXII.
50  „Ksiądz” (J. Kudera), Dziennikarstwo polskie…, s. 42. 
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Zmodernizowana ilustrowana „Rodzina” miała charakter magazynu kulturalnego, nowe-
go rodzaju periodyku, które w tym czasie weszły na rynki prasowe, zamieszczała powieści 
w odcinkach, a także „opisy i obrazy krajów, miast i  ludów, artykuły z czasów współcze-
snych i naukowe, ciekawe i wesołe opowiadania”. 

Nowa „Rodzina” zawierała kilka działów. Dział I „Powieści historyczne i obyczajowe”, 
gdzie publikowano w odcinkach „Quo vadis” H. Sienkiewicza, „Zaklęty dwór” W. Łoziń-
skiego, „Pojatę, córkę Lezdejki” F. Bernatowicza, „Wierność nagrodzoną” K. Miarki (st.) 
i inne, oraz nowości literackie. Dział II obejmował opisy i obrazy krajów, miast i ludów, jak 
na przykład: „Wyprawa naukowa odbyta w głąb Tybetu”, „Muzeum Narodowe w Rapper-
svilu”, „Albania i jej mieszkańcy” i inne. W dziale III: „Artykuły z czasów współczesnych 
i naukowych” publikowano w odcinkach: „O stanowisku kobiety w społeczeństwie”, „Żona 
– Pani – Małżonka”, „Królowe polskie z domu Habsburskiego”, „Socjalizm i wojna” itp. Nie 
brakowało informacji o najnowszych wynalazkach: „Telefon bez druku”, „Poczta pneuma-
tyczna”, „Złoto jako lekarstwo”, „O elektryczności” i wiele innych z zakresu nowości tech-
nicznych. Dział IV obejmował „opowiadania związane z obrzędowością” świąt katolickich: 
„Adwent”, „Boże Narodzenie”, „Wielki Post”, „Wielkanoc” – jak są obchodzone na Śląsku i w 
innych regionach Polski. Nie brakowało poezji, tekstów pieśni i wierszy religijnych, okolicz-
nościowych i związanych z porami roku, do wykorzystania w nauczaniu domowym. 

Magazyn „Rodzina” miał zastąpić „Monikę”, był jakby jej kontynuacją dostosowaną do 
zmieniających się czasów i tak był postrzegany przez niektórych ówczesnych historyków51. „Ro-
dzinę” już wcześniej dodawano do „Prawdy” ukazującej się w Krakowie – Mikołowie w 1905 
roku. W latach 1906–1910 „Rodzina” wychodziła jako samodzielny tygodnik pod red. J. Omań-
kowskiej w Mikołowie, Krakowie, Katowicach i Lublińcu. Ukazywała się też jako dodatek i była 
dołączana do innych czasopism, wydawanych na Śląsku w różnych miejscowościach. 

Ostatnimi tytułami prasowymi końca XIX wieku był „Poradnik dla Kobiet”, dodatek do 
„Gazety Opolskiej”, wydawany w 1890 r., następnie wznowiony w latach 1912–1914 i jako 
„Dodatek dla Kobiet” był dołączany do „Gazety Opolskiej”. W latach 1910–1911, gdy nieco 
zelżała cenzura, wznowiono kilka zawieszonych tytułów: „Przyjaciela Domowego”, dodat-
ku do „Gazety Opolskiej” i „Tygodnika Polskiego” (1912-1914), jak również wydawanego 
wspólnie z czasopismem „Robotnik” pod redakcją Stefana Globisza pisemka pt. „Dla Domu 
i Gospodarstwa”, dodatku do Prawdy” wydawanego w Oleśnie (1911–1913). 

 Na przełomie XIX i XX wieku rynkiem prasowym na Śląsku zainteresował się ks. Stani-
sław Stojałowski, który wyszedł ze swoimi czasopismami dla ludu: „Wieniec” i „Pszczółka”, 
z dodatkiem  „Niewiasta”52. Pisma ks. S. Stojałowskiego wychodziły na Śląsku z przerwami 
w latach 1885–1910, początkowo w Cieszynie, a od 1898 w Bielsku-Białej53. „Niewiasta” była 
adresowana do kobiet wiejskich, napisana gwarą przyjętą w Galicji, mało zrozumiałą dla Ślą-
zaczek, toteż pismo nie przyjęło się na Śląsku, zwłaszcza że redaktor i wydawca był bardziej 
pochłonięty działalnością polityczną, odsiadywaniem wyroków sądowych niż redakcją prasy. 
51  Tamże, s. 36-42.
52  Stanisław Stojałowski (1845-1911), jezuita, publicysta, redaktor, poseł na Sejm Krajowy w zaborze austriac-
kim, inicjator ruchu ludowego w Galicji. Działał również na Śląsku w Bielsku i Cieszynie. W 1875 r.
53 Nabył dwa pisma: „Wieniec” i „Pszczółkę”, do których dodawał nieregularny miesięcznik – „Niewiastę” 
dla kobiet. Głosił solidaryzm społeczny, organizował wiece chłopskie, kółka rolnicze, czytelnie. Założył Stron-
nictwo Chrześcijańsko-Ludowe. Był wielokrotnie więziony (Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. 
Zuchniewicz, „Prasa Polska” 1983, s. CXL, oraz WEP PWN,  t. 11, Warszawa 1968, s. 22). 
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W tym okresie na śląski rynek prasowy wszedł nowy miesięcznik pt. „Głos Kobiet. Pi-
smo Organizacji Kobiet Pracujących”, wydawany przez Polską Partię Socjalno-Demokra-
tyczną Galicji i Śląska. Numer okazowy ukazał się 27 grudnia 1907 roku. Było to pierwsze 
polityczne pismo skierowane do kobiet polskich wszystkich trzech dzielnic rozbiorowych, 
wydawany pod redakcją Tadeusza Regera i Piotra Cingera54. Miesięcznik był dodatkiem do 
„Robotnika Śląskiego” wychodzącego kolejno w Cieszynie, Boguminie i Krakowie. 

Na Śląsku Cieszyńskim, wchodzącym w skład Galicji, która od 1867 r. rządziła się własną kon-
stytucją, ruch robotniczy działał swobodnie. Tam też powstała Socjalistyczna Organizacja Kobiet, 
która firmowała „Głos Kobiet”, zaś działaczka tego ruchu – Dorota Kłuszyńska kierowała tym pi-
smem55.  „Głos Kobiet” był kolportowany w całej Galicji, na Śląsku Cieszyńskim oraz nielegalnie 
w Królestwie Polskim, gdzie również powstawały komitety i sekcje kobiece. Jeżeli chodzi o dobór 
tematyki i treści, „Głos Kobiet” niewiele odbiegał od zreformowanej „Rodziny”, ale zawierał mate-
riały adresowane do kobiet na wyższym poziomie wykształcenia i świadomości społecznej, pierw-
szych absolwentek studiów wyższych zamieszkałych nie tylko na Śląsku. Pismo zawierało dział 
literacki, wychowawczy, higieny, zdrowia i życia kobiety i dziecka, oraz dział gospodarczy – porady 
praktyczne i kulinarne. Na Śląsku „Głos Kobiet” wychodził do roku 1910, potem został przeniesio-
ny do Krakowa, a następnie w 1919 r. do Warszawy, gdzie stał się centralnym organem Wydziału 
Kobiecego PPS  i kobiecego ruchu socjalistycznego w Polsce do 1939 roku.

Trzeci okres: lata 1912–1918 

Nowy okres dziejów koncernu prasowo-wydawniczego zaczął się w 1912 r., kiedy K. 
Miarka sprzedał wydawnictwo ks. Stanisławowi Radziejewskiemu, od niego zaś nabył je 
młody i zdolny dziennikarz poznański, wydawca i redaktor – Adam Napieralski56.
54  E. Chobot, Wspomnienia sprzed 25 laty. Powstanie i rozwój Organizacji Kobiet i „Głosu Kobiet” na Śląsku 
Cieszyńskim, „Głos Kobiet” 1933, styczeń-luty, s. 3-4; T. Reger, Dwudziestolecie „Głosu Kobiet”, tamże 1927, 
grudzień, s. 2-3.
55  Dorota Kłuszyńska (1876-1952), urodzona w Tarnowie, zmarła w Warszawie. Działaczka ruchu robot-
niczego, członkini PPSD Galicji i Śląska, wchodziła w skład Zarządu Partii oraz Komitetu Wykonawczego 
1918-1919. Od 1919 r. wchodziła w skład Rady Naczelnej PPS. Od 1919 r. w Warszawie kierowała Centralnym 
Wydziałem Kobiecym PPS. W czasie pobytu na Śląsku redagowała „Głos Kobiet”. W latach 1928-1935 była 
senatorką. Działała w Lidze Prawa Człowieka i Obywatela, Robotniczym Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, 
Towarzystwie Uniwersytetów Robotniczych, jak również w społecznym ruchu walki z alkoholizmem.  Po II 
wojnie sprawowała wiele funkcji społecznych i politycznych: prezeska Zarządu Głównego TPD, posłanka do 
Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy (WEP PWN, t. 5, Warszawa 1965, s. 669).
56  Adam Napieralski (1861-1928), ur. w Kluczewie (Poznańskie), działacz polityczny, narodowy i społeczny, 
publicysta, redaktor, wydawca. Od 1887 prowadził księgarnię w Barczewie na Warmii. Potem, jako dzienni-
karz  publicysta, pracował w prasie na Pomorzu i w Poznaniu. Młody i zdolny dziennikarz przybył na Śląsk do 
Bytomia, gdzie objął redakcję „Katolika”, którą zreorganizował, unowocześnił i wkrótce został współwłaści-
cielem tytułu. Przedsiębiorczy organizator, wykupił lub podporządkował sobie prawie całą prasę na Górnym 
Śląsku, toteż otrzymał przydomek „króla prasy śląskiej”. Związany z katolicką partią Centrum prowadził walkę 
polityczną z W. Korfantym i prasą socjalistyczną. Jako działacz polityczny był posłem do sejmu pruskiego, 
jako społecznik założył Związek Wzajemnej Pomocy, odpowiednik związku zawodowego. Rozwijał wśród 
ludności śląskiej poczucie przynależności do narodu polskiego. Brał aktywny udział w akcji przyłączenia Ślą-
ska do Polski. Okres powstań, plebiscytu i mediacji, w latach 1919-1922, odbił się niekorzystnie na działalno-
ści koncernu prasowego, którego po podziale Śląska część pozostała w Niemczech, a część polską zniszczyły 
niemieckie bojówki. W 1925 r. właściciel sprzedał „Katolika” Związkowi Polaków w Niemczech. Koncern 
stopniowo rozpadał się i w 1927 r. przestał istnieć.  Zmarł 24 października 1928 r. w Karlovych Varach, dokąd 
udał się na kurację (WEP PWN, t. 7, Warszawa 1966, s. 610; Słownik Śląski, t. 1, Katowice 1977, s. 192-197; 
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Odmiennym rodzajem pisma dla kobiet, o  charakterze poradnikowym, był wydawa-
ny w  Oleśnie w  latach 1911–1913 tygodniowy dodatek do „Prawdy”, zatytułowany „Dla 
Domu i Gospodarstwa”, adresowany do wiejskich kobiet. Podobny charakter popularnego 
poradnika, ale dla kobiet na wyższym poziomie wiedzy, miał „Skarbiec Domowy. Czasopi-
smo popularne dla rodzin polskich”, dwutygodnik wydawany od 1912 r. w Cieszynie przez 
Towarzystwo Domu Narodowego pod kierunkiem P. Mitręgi, pod redakcją Bolesława Lon-
dyńskiego, przy współpracy Edwarda Święcickiego – redaktora odpowiedzialnego i współ-
wydawcy57. „Skarbiec Domowy” wydawniczo był pismem samoistnym, załączał dodatek 
„Skarbiec Powieści i Nowin”, ale wychodził tylko od 15 stycznia do 31 sierpnia 1912 r. Został 
zawieszony przez władze pruskie i ogółem wyszło 16 numerów58. 

Wraz z wybuchem wojny w lipcu 1914 r. władze pruskie zawiesiły działalność wszystkich 
polskich organizacji społeczno-oświatowych, zlikwidowały wszystkie czasopisma dla kobiet 
i dzieci, gdyż reglamentowany papier był i przeznaczony na potrzeby wojenne.  Wprowadzono 
cenzurę wojskową, prewencyjną kontrolę druków59. Utworzono Zarząd Prasowy, początkowo 
pod kierownictwem Georga von Cleinowa, potem dra Martina Mohra. W tym czasie maszyny 
drukarskie, farby, papier itp. zostały zarekwirowane na potrzeby wojny, a wydawcy, dziennika-
rze i drukarze znaleźli się na trzech frontach wojennych w wyniku powszechnego poboru do 
wojska. Ukazujące się w tym czasie tytuły prasowe – biuletyny wojenne, zawierały wyłącznie 
informacje z frontów wojennych oraz zalecenia i rozkazy władz wojskowych skierowane do 
ludności cywilnej. Po zakończeniu działań wojennych na Śląsku nadal działała administracja, 
policja i sądy pruskie, do czasu, gdy kontrolę nad obszarem plebiscytowym objęła Międzyso-
jusznicza Komisja Rządząca i Plebiscytowa w lutym 1920 roku.

Zamykając epokę zaboru pruskiego, okres prześladowania Polaków na Śląsku, należy 
przedstawić opinię Otto von Bismarcka o kobietach na Śląsku. „Żelazny kanclerz”, ustępując 
z funkcji politycznych, oświadczył, że „walkę kulturalną podjąłem nie tyle przeciw kościoło-
wi, ile przeciw panoszącym się coraz bardziej żywiołom polskim”. Po klęsce polityki „Kultur-
kampfu” wyraził się, „że dawno już dałbym sobie radę z eksterminacją Polaków, gdyby nie ich 
kobiety (…), które ze swoich domów uczyniły twierdze narodowe”60. Jest to oddanie hołdu 
polskim kobietom na Śląsku przez najbardziej zaciętego wroga Polaków i polskości. Ważną 
rolę w budzeniu się świadomości narodowej odegrały czytane przez nie czasopisma rodzinne.                                 

A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939. Historia prasy polskiej, red. J. Łojek, Warszawa 1980, s. 
50-59, s. 371-372; Słownik dziennikarzy polskich 1661-1945, red. W. Zuchniewicz, dod. do „Prasy Polskiej” 
1984, s. CIII).    
57   A. Pilch, Czasopisma na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1920. „Studia i Materiały do Dziejów Śląska”, 
t. 3, Wrocław 1960, s. 477.
58  J. Londzin, Bibliografia druków polskich w Księstwie Cieszyńskim, Cieszyn 1904.
59  R. Godlewska, Prasa warszawska w pierwszym roku I wojny światowej (1. VIII 1914-5. VIII 1915), „Rocznik 
Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1961, t. 1, s. 246-168; A. Garlicka, Prasa w Królestwie Polskim pod oku-
pacją niemiecką i austriacką (1915-1918), [w:] Prasa polska w latach 1864-1918, Warszawa 1976, s. 272-291.
60  A. Winiarz, Wpływ kobiety – matki na życie polskiej rodziny ziemiańskiej doby niewoli narodowej (1795-
1918), [w:] Partnerka, matka, opiekunka… Podobną opinię o Polkach wyraził car Mikołaj I po stłumieniu 
powstania listopadowego: „Lękam się kobiet, ten szatański naród zawsze działał przez nie”, tamże, s. 151.
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WOMEN’S MAGAZINES IN SILESIA (YEARS 1876-1939)
Part I: Press during the Prussian domination (1876-1918)

SUMMARY
The article is related to the establishment and the development of women’s magazines which were 
published in Silesia during the Prussian regime (years 1876-1918). Author shows the  independent 
titles of the women’s magazines as well as the supplements to the local press that were focused on 
cases of family, education of children, home teaching of Polish language, Roman Catholic faith and 
affairs of Polish history, which was banned by the Prussian government during the persecution called 
‘Kulturkampf ’.
The author presents the women’s magazines as unofficial handbooks of Polish language and national 
identity. She shows that at the historical moment of the threat of denationalization of young gene-
ration the most important part of the transfer of the Polish national identity were on the one hand 
the Silesian press editors (repressed by the Prussian government), on the other hand  the Silesian 
mothers with their usage of women magazines.

KEY WORDS: women’s press, national identity, functions of the  magazines,  Karol Miarka – father 
and son, national consciousness


