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MAREK CZAPL!l'ISKI 

POWSTANIE I ROZWÖJ KONCERNU „KATOLIKA" W BYTOMIU 

W LATACH 1898-1914 

Szybki wzrost wydawnictwa „Katolik" w Bytomiu w pierwszych 
Jatach XX w. do dzis nie znalazl wytlumaczenia w naszej historiografii, 
mimo ze pod pewnymi wzgl�dami przypomina on burzliwy rozwcij wyda
wnictwa Kulerskiego w Grudzi&dzu, ktciremu poswi�cono juz par� odr�
bnych studiciw. Warto zwrcicic uwag�. ze tuz przed I wojn& swiatowq pis
ma „Katolika" pod wzgl�dem Jiczby abonentciw zajmowaly drugie miejsce 
wsrcid wszystkich gazet polskich trzech zaborciw, bezposrednio po „Gazecie 
Grudzüidzkiej". Wyrastanie tego typu koncern6w prasowych na terenach 
mie�zanych narodowo, moina s&dzic, malo chlonnych dla prasy polskiej, 
do dzis kryje w sobie szereg zagadek. Gdy zas chodzi o „Katolika", to 
przeciez juz wyst&pienie Narodowej Demokracji na Gcirnym Sl&sku 
w 1901 r. wydawalo si� stawiac pod znakiem zapytania popularnosc kon
cepcji reprezentowanych przez jego wydawc�. Tymczasem z tworzeniem 
si� wlasciwego koncernu prasy bytomskiej mamy do czynienia dopiero 
w Jatach pcizniejszych. ,,Katolika" r6znil od „Gazety Grudzi&dzkiej" przede 
wszystkim spos6b redagowania. Pisma bytomskie nie zdobywaly sobie 
czytelnik6w radykaln& demagogi'I, nie ulegaly tak bardzo aktualnie panu
j&cym prqdom, zachowaly stosunkowo {jak na gazety polskie w Prusach) 
spokojny, ostrozny, malo porywaj>1cy ton. Sk<1d wi�c to powodzenie u czy
telnik6w, sk&d ta pot�ga gl6wnego udzialowca i kierownika spcilki Aclama 
Napieralskiego, ktcirego cz�sto nazywano „sl&skim Scherlem"? 

Aby znalezc odpowiedz na to pytanie, musimy przesleclzic rozwcij „Ka
tolika" od chwili zalozenia sp6lki tej nazwy, a cz�sciowo i wczesniej. 
Pismo zostalo zalozone przez J 6zefa Chociszewskiego w Chelmnie na Po
morzu. Odkupione w 1869 r. przez Karola Miark�, bylo wydawane na 
Gcirnym Sl&sku. Znana jest rola, jakq pismo to odegralo w czasie Kultur
kampfu, kiedy to „Katolik" walcz<1c z rz<1dem stal si� ludowym pismem 
politycznym o duzej poczytnosci. Z tych tez lat pochodzila tradycja popie
rania niemieckiej katolickiej partii Centrum, jedynej burzuazyjnej partii 
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Prus, kt6ra gotowa byla brnnic j,;zykowych praw Polak6w. Pod koniec 
tego „bohaterskiego" okresu gazeta miala juz 8 tys. abonentow, przy czym 
w nast,;pnych latach liczba ta stale rosla 1• Na popularnosc „Katolika" 
obok tradycji z czas6w Kulturkampfu (,,Katolikiem" nazywano potem 
kazd& RDlsk& gazeL,:) wplywaly takze: dostosowanie do malo wyrobionego 
czytelnika, cena prenumeraty 1 mk kwartalnie, a wi,;c nizsza od prenu
meraty gazet niemieckich, a takze poparcie moralne i finansowe kleru. 
Juz w6wczas podstaw11 rozprowadzania pisma byli tzw. agenci, kt6rzy 
odplatnie lub nieodplatnie rozdzielali gazet,; w swojej miejscowosci '· Ten 
spos6b dystrybucji utrzymal si,; przez wiele nast,;pnych lat. 

Dose trudno zorientowac si,; w rozkladzie terytorialnym rozpowszech
niania „Katolika" zar6wno w tym okresie, jak i p6zniej. Dane wladz 
pruskich z 1880 r. wskazuj'l, ze najwi,;cej czytelnik6w mial „Katolik" 
w pow. bytomskim, strzeleckim, katowickim, tarnog6rskim, zabrskim, ryb
nickim, raciborskim i opolskim. W 1902 r., jesli s,idzic z niepewnych i nie
pelnych danych prenumeraty pocztowej, za pomoc& kt6rej rozprowadzano 
stosunkowo maly procent naktadu, pismo to bylo czytane przede wszy
stkim w powiatach miejskich, tradycyjnie przyznaj,icych si,; do polskosci 
(opolski, psz�zynski, rybnicki), a stosunkowo malo w zniemczonych mia
stach 3• Jednak z drugiej strony wiadomo, ze kasjerzy dosc rozpowszech
nionego w wi,;kszych osrodkach przemyslowych i powiqzanego z „ Katoli
kiem" Zwi,izku Wzajemnej Pomocy byli bardzo cz,;sto r6wnoc,esnie 
agentami wydawnictwa bytomskiego •. Tym wi,;c latwo wytlumaczyc, ze 
rozpowszechnianie pisma w srodowisku robotniczym unikalo kontroll 
wladz. Liczne drukowane w „Katoliku" korespondencje z zachodnich 
cz,;sd Niemiec swiadcz,i o niew<1Lpliwej popularnosci pisma wsr6d tamtej
szej Polonii, zwlaszcza w Westfalii. Jednak i tu brak,jest danych, kt6re 
wskazywalyby na rozmiary tego czytelnictwa. 

W latach 1880-1886 wlascicielem pisma bytomskiego byt ks .. Stanislaw 
Radziejewski, kt6ry redagowal t,; gazet,; faktycznie az do 1888 r. W 1886 r. 
,,Katolik" przeszedl na wlasnosc jego siostry Ludwiki Radziejewskiej, 
a redaktorem naczelnym i kierownikiem przedsi,;biorstwa byl od maja 
1889 r. Adam Napieralski. Jeszcze Radziejewski zacz,il w 1887 r. wydawac 
obok „Katolika" ilustrowany miesi,:cznik spaleczno-oswiatowy „Swiatlo". 
Czasopismo to cieszyto si,; duzq popularnoscüi s. 

1 M. Pater, Ruch polski na G6rnym SLqsku w latach 1879-1893, Wroclaw 1969, 

s. 108, 111. 

2 Tamie, s. 108--114. 

3 Tam:Z.e, s. 112i M. O r z e c h o w s k i, Narodowa Demokracja na G6rnym Slqsku 

(do 1918 r.), Wroclaw-Warszawa-KrakOw 1965, s. 137. 
4 „Oberschlesischer Wanderer", 30 VII 1902. 
5 Pater, 01J. cit., s. 116-119, 172. 
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Sztandarowe pismo firmy do lat dziewi<,cdziesüitych utrzymywalo do
tychczasow,i lini" polityczrn\, mimo ze koniec Kulturkampfu w pocz,itku 
lat osiemdziesi,i tych calkowicie zmienil sytuacj", w jakiej dzia!al ruch 
polski, a Centrum powoli zacz"lo przechodzic na pozycje germanizatorskie. 
Fakt ten musiat w koncu doprowadzic do starcia z parti,i niemieckq. 
W 1893 r. Polacy po raz pierwszy przeforsowali na Slqsku innego kandy
data do parlarn,entu, niz zalecal komitet wyborczy Centrum, a gl6wm1 
rol" w tej akcji odegral „Katolik". Jak p6zniej pisal Napieralski, gazeta 
polska przez noc stata si" parti,i politycznq, kt6rej przyw6dc,i byl on sam •. 
Ta i inne podobne akcje przeprowadzone w latach p6zniejszych spowodo
waly kampani" duchowienstwa niemieckiego przeciw polskiemu pismu, 
kt6re przej"lo „rz,id dusz" wiernego dotychczas ludu. Jednak mimo nie
przebierania w srodkach kampania kleru przyniosla „Katolikowi" jedynie 
nowych prenumerator6w. W koncu lat dziewi"cdziesi,itych popularnosc 
jego si"gala szczytu, gdy wydawana przez kler konkurencyjna „Gazeta 
Katolicka" wegetowala maj,ic zaledwie 1000 abonent6w. W tym to wlasnie 
czasie komisarz graniczny Maedler konstatowal ze zdziwieniem, iZ na 

robotnikach argument, ze „Katolik" ma charakter antypanstwowy, nie robi 
Zadnego wraZenia. ,,Die Leute sterben für ihren »Katolik«" - pisal w ra

porcie do prezydenta rejencji 7• Jak widac z powyzszego, r6wniez po Kul
turkampfie mimo umiaz·kowanej linii politycznej gazeta bytomska umiala 
zdobyc sobie nowych czytelnik6w nie trac,ic starych. Wydaje si", ze obok 
wspomnianych wyzej akcji decyduj,icymi czynnikami dla podtrzymania 
popularnosci „Katolika" w tym okresie bylo zaj"cie si,; kwestiq robotniczq 
zar6wno przez po.Swi�canie jej obszernie 1niejsca na lamach prasy, jak 

i poprzez utworzenie pierwszego powazniejszego zwiqzku robotniczego 
w 1889 r. w postaci Zwiqzku Wzajemnej Pomocy. Posuni"cia organizacyj
ne w wydawnictwie i nowe inwestycje, jakie obserwujemy w tych latach. 
to raczej skutek wzrostu popularnosci i koniecznosci powi"kszenia nakladu 
pisma niz ich przyczyna. 

Oi:ywienie polityczne, wzrost znaczeni?- ,,Katolika" wymagaly rozbu

dowy przedsi"biorstwa. Perspektywy dalszego rozwoju zalezaly ad wzmoc
nienia w tym momencie bazy technicznej i finansowej, od powi�kszenia 

personelu. Dotychczasowa wlascicielka firmy Radziejewska i kierownik 
przedsi"biorstwa Adam Napieralski czynili wiele w tym kierunku. Juz 
w pazdzierniku 1889 r. oddano do uzytku now'l introligalorni", bez kt6rej 
nie mozna byto myslec ·o powi<,kszeniu produkcji ksi,izkowej. Od 1 IV 
1890 r. wydawano przeznaczony specjalnie dla robotnik6w tygodnik „Pra-

r. A. Na pi er als k i, Der „Katolik" und das schlesische Centrum 1889-1903, 

Bytom 1903, s. 16. 
7 Raport z 14 IV 1898, Deutsches Zentralarchiv Mersebur-g (dalej skr6t: DZAM), 

Rep. 77, 'l'it. 987, Nr 4, s. 198-199. 



318 Marek Czaplillski 

ca", r6wnoczesnie organ Zwi11zku Wzajemnej Pomocy. W 1892 r. ,,Katolik" 
przy nie zmienionej cenie zacz&l wychodzic 3 zamiast 2 razy w tygodniu. 
W 1897 r. cale przedsi'lbiorstwo przeniesiono do nowego budynku, gdzie 
znalazly pomieszczenie zar6wno biura re<lakcyjne, jak i drukarnia. Dla tej 
ostatniej zakupiono r6wnoczesnie nowoczesn11 maszyn'l rotacyjrn\, kt6ra 
w ci11gu p6ltorej godziny drukowa!a 20 tys. nakladu „Katolika", oraz nowe 
urz11dzenia stereotypii i zecerni. W nowym budynku ulokowano tez firmo
w11 ksi'lgarni'l 8

• W momencie przenosin do nowego gmachu pismo zatrud
nia!o juz 4 stalych redaktor6w, 15 zecer6w, 12 robotnic drukarni oraz 
licznych pracownik6w ekspedycji i innych dzial6w. Dob6r redaktor6w 
lezal w gestii Napieralskiego, kt6ry sprowadzal sobie najcz'lsciej bylych 
koleg6w z gazet poznariskich. W 1891 r. prac'l w „Katoliku" rozpoczql 
Jan Eckert, szkolny kolega szefa Iirmy, kt6ry w 1894 r. przejmie redago
wanie i wydawanie „Nowin Raciborskich". W 1899 r. stalym ·redaktorem 
wydawnictwa zostal wybitny publicysta i dzialacz „ruchu ludowego" 
z Wi�lkopolski J6zef Siemianowski. W 1903 r. opusci on „Katolika", aby 
wydawac zblizony do endecji „Glos Shiski". Lokalnym „odkryciem" Na
pieralskiego byl Pawel Dombek, dawny redaktor gazet niemieckich i g6r
nik, kt6ry w 1896 r. przeszedl do „Katolika" zrywaj11c ostatecznie 
z niemczyzn11 9• 

Rokiem wielkich zmian w „Katoliku" byl 1898 r. Od 1 stycznia zacz'lto 
wydawac pierwsze polskie pismo codzienne na S!&sku - ,,Dziennik 81&
ski". Mial on w swym zalozeniu zdobyc tych czytelnik6w, kt6rzy dotych
czas ze wzgl'ldu na poziom i obfitosc informacji prenumerowali gazety 
niemieckie. Zapewniono mu wi'lc korespondeni6w we wszystkich miastach 
g6rnosl11skich oraz wlasne pol11czeoia telegraficzne i telefoniczne z Berli
nern i Wroclawiem. ,,Dziennik" juz w polowie 1898 r. mial 3100 abonen
t6w, eo swiadczylo, ze pismo tego typu bylo potrzebne i wypelnia!o istotn'l 
luk'l w prasie polskiej. 'oczywiscie w dalszym ci11gu wydawano tez „Kato
lika" czytanego dla swej ceny przez mniej zarabiaj&cych G6rnosl&zak6w. 
R6wnoczesnie z wypuszczeniem „Dziennika" otworzono przy redakcji biu
ro ochrony prawnej przeznaczone dla prenumerator6w pism wydawnictwa. 
W pierwszym roku ·dzialania biuro zalatwilo przeszlo 2 tys. spraw, z czego 
mozna s11dzic, ze nie tylko wypelnialo ono spoleczne zapotrzebowanie, ale 
moglo stanowic prawdziwy magnes przyci11gaj&cy nowych abonent6w to. 

8 Notatki chronologiczne 11Katolika" z material6w Konstantego Prusa (nie pagino
wane), Archiwum Diecezjalne w Katowicach; ,.Kurier Codzienny", 2 (14) XII 1897. 

9 Tamie; ,,Or�downik", 1 III 1899. 
10 „Katolik, 11, 30 XII 1897, 9 II 1899; ,,Glos", 25 (13) XII 1897; prezydent rejen

cji opolskiej do nadprezydenta prowincji Slqskiej 28 VII 1898, Archiwum Paii.stwowe 
Miasta Wroclawia i Woj. Wroclawskiego {dalej skr6t: AP Wroclaw), zesp61 Rejencji 
Opolskiej (dalej skr6t: RO), Biuro Prezydialne (dalej skr6t: BP), t. 22, s. 69-96. 
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Zasadnicz11 zmian� w stosunkach wlasnosciowych firmy przynioslo 
przeksztalcenie jej w sp6lk� wydawnicz11. Przyczym\ byla prawdopodobnie 
ch�c oparcia przyszlosci przedsi�biorstwa na mocniejszych podstawach 
finansowych oraz d11zenie do zainteresowania materialnego wsp6lpracowni
k6w w jego rozwoju. Zgodnie z kontraktem z 25 IV 1898 r. la,czny bpital 
,,Katolika" - sp<ilki wydawniczej z ograniczona, odpowiedzialnosci11 -
ustalono na 175 tys. mk. Z powyzszej sumy Ludwika Radziejewska posia
dala 110 udzial6w wartosci 1 tys. mk kazdy, Napieralski 25 (w tym 10 po
darowanych przez Radziejewsk<1), Dombek 20, Maria Radziejewska 10 
i Robert Gajda 10 udzial6w "· 

W 1898 r. wydawnictwo publikowalo juz nast�puj<1ce tytuly: ,,Kato
lik" - trzy razy w iygodniu, ,,Dziennik Sia,ski" - codziennie. Do kazdego 
eo miesia..c bezplatnie dodawano „Rodzinf' i „Dzwonek". Jako osobne 

pisma tygodniowe lub platne dodatki „Katolika" i „Dziennika" wychodzily 
przeznaczona dla robotnik6w „Praca" oraz dla wsi „Rolnik". Poza nimi 

juz jako dwutygodnik wydawano „Swiatlo". W redakcji wszystkich "tych 
pisrn panowal scisly podzial pracy. Napieralski zajmowal si� ,,Katolikiem", 
Siemianowski redagowal „Dziennik Sia,ski", ,,Praca" byla polem dzialania 
niedawnego g6rnika Dombka, ,,Rolnikiem" zajmowal si� pochodzqcy ze wsi 
.-,ielkopolskiej Tadeusz Palacz "· Tego typu specjalizacja dawala dobre 
wyniki, umozliwiala przede wszystkim scisle zwü1zanie redaktora z odpo
wiednim kr�giem czytelnik6w. Nie byl to jedyny srodek maj<1cy zwi�kszyc 
poczytnosc gazet wydawnictwa. 

W pazdzierniku 1900 r. Napieralski na wz6r innych gazet niemieckich 
i polskich wprowadzil za podwyzszonq o '/5 cen� prenumeraty ubezpiecze
nie swoi:ch czytelnik6w. W wypadku smierci abonenta, ,,Katolika" jego 
rodzina miala otrzymac 150 mk, a w wypadku prenumeratora wi�kszej 
liczby gazet bytomskich - odpowiednio az do 170 mk. W rok pM.niej 
ubezpieczenie rozszerzono na czytelnik6w „Dziennika Sla,skiego". Brak 
danych nie pozwala nam stwierdzic dokladniej, w jakim stopniu krok 
powyzszy wplymil na liczb� prenumerator6w pism „Katolika", jednak 
nalezy przypuszczac, ze w warw1kach sl<1skich, gdzie robotnicy, a zwla
szcza g6rnicy, byli narazeni na cz�ste wypadki przy pracy, ubezpieczenie 
musialo byc reklama, gazety. Nie bez przyczyny wladze rejencji opolskiej 
informowaly si� w prokuratui-ze, czy z powodu 'tego ubezpieczenia nie 
mozna sp6lce „Katolika" wytoczyc procesu, a p6zniejsi konkurenci Napie
ralskiego uwazali za konieczne stworzyc swoim abonentom identyczne 
warunki, nawet jesli ich zasoby finansowe byly o. wiele mniejsze niz 

11 Wspomnienia Wladyslawa Berkana, Biblioteka RaczyDskich, rkps 410, s. 190. 

" .,Kraj", 27 VIII (8 IX) 1899. 
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„Katolika" "· Dla podniesienia atrakcyjnosci „Dziennika S1'1skiego'' od 
stycznia 1901 r. zamiast wieczorem pismo to wydawano rano. Dzi"ki temu 
wczesniej docieralo ono do czytelnik6w zamiejscowych i przynosilo swie
zsze informacje, uzyskiwane poprzedniego wieczora. Uwazano, :i:e dzi"ki 
tej jnnowacji „Dziennik" b"dzie latwiej m6gl zwalczac konkurencj� wro
clawskich gazet niemieckich, kt6re docieraly »a G6rny Slqsk wieczorem "· 
Dochodowosc sp6lki zwi"kszano wykorzystujf\c drukarni� ,,Katolika" r6w
nie:i: do prac uslugowych. M. in. w latach 1903-1906 drukowano tygodnik 
ilustrowany „Gwiazda", kt6ry na wlasny rachunek wydawal byly redaktor 
pism bytomskich Zygmunt Marweg. Wykonywano te:i: cz"sto naply
wajf!ce z Galicji zam6wienia na ulotki, broszury czy ksif!Zki do na
bo:i:enstwa 15• 

Rozpocz�ta w 1901 r. kampania Narodowej Demokrac.ji pod haslem 
,,Precz z Centrum" wobec nieprzejednanej postawy Napieralskiegb wply
n�la niekorzystnie na poczytnosc pism „Katolika". Wyrainie mozna 
zaobserwowac w6wczas pewien regres w wydawnictwie, a sam glowny 
redaktor przyznal'si� p6iniej do utraty 3 tys. prenumerator6w "- Z szacun
kowych i przyblizonych danych niemieckich (przytoczonych ponizej w oso
bnej tabelce) widac wyra:i.nie, ze decyzja Napieralskiego otwartego opowie

dzenia si� w 1903 r. po stronie obozu polskiego zahamowala spadek 
popularnosci jego gazet. Powolna ewolucja „G6rnosl<1zaka", kt6ry coraz 
bardziej lagodzil sw6j ton, zmniejszyla niebezpieczenstwo endeckiej kon
kurencji, slabosc ekonomiczna Koriantego miala p6zniej zlikwidowac re
sztki niebezpieczenstwa. W ostatecznym rozrachunku pierwsze lata XX w. 
nie przyniosly „Katolikowi" uszczerbku, a podsycane walkq mlodych 
narodowc6w ozywienie polityczne wplywalo pozytywnie na czytelnictwo 
polskich gazet. Naturalnym rezultatem takiego rozwoju wypadk6w byl 
wi"c fakt, ze korzystala najwi"cej firma najsilniejsza ekonomicznie i naj
trwalsza. Jak widac z tabeli, mimo ze liczba abonent6w samego „Katolika" 
w poszczeg6lnych latach wykazuje stagnacj�, liczba prenumerator6w wszy
stkich gazet bytomskich az do 1911 r. stale rosnie. Latwo zorientowac si", 
ze przyczym1 jest przede wszystkim zakup nowych gazet. Regres widac 
dopiero w 1914 r., ale gl6wnf! jego przyczynf! bylo zamkni"cie w 1912-

1a „Katolik", 11 IX 1900, 7 XII 1901; komisarz graniczny Maedler do prezydenta 
rejencji opolskiej 2 II 1902, AP Wroclaw, RO, BP, t. 19, s. 495-496; prezydent rejen
cji opolskiej do prokuratury 6 III 1902, tamie, s. 503. 

u „Dziennik SI::iski, 12 I 1901. 
1s Maedler do prEizydenla rejencji opolskiej 2 V 1903, AP Wroclaw, RO, BP, 

t. 75, s. 9; teni.e do tegoi. 24 VI 1903, tam:Ze, s. 17; tenie do tegoi. 19 II 1906, tamZe, 
s. 323; tenZe do tegoZ 8 X 1906, tami.e, t. 252, s. 75-80; tenZ.e da tegoi. 9 XI 1906, 
tami.e, s. 111-112. 

ir. Na pi er a I s k i, op. cit., s. 34. 



Koncern „K::i.tolika" w Bytomiu 321 
- - - ----- -- - - - -

1913 r. obliczonych na kr6tkie wydawanie takich tytul6w, jak „Straz nad 
Odnf' i „Prawda". Natomiast w oczy rzuca si�, ze kapitulacja Korfantego 
powoduje juz w 1911 r. wyrazne zalamanie si� wplywciw prasy endeckiej. 
Widac tym samym, ze w znacznie wyzszym stopniu byla ona zalezna od 
osobistej popularnosci swego przyw6dcy. 

Aboncnci gazet ,.Katolika" i Narodowej Demokracji 11 

(w tysüt,cach) • 

Gazeta 

,,Katolik" 
,,Dziennik Slctski" 
,,Praca" 
,,Nowiny Raciborskie" 
,,G6rnoS1<l23k" 
,,Glas Sl<t,Ski'' 
„Strai: nad Odr.1/1 

,,Polak" 

,,Kurier Sh1ski" 
,,Prawda" 

,,Gazeta Ludowa" 

,,Nowiny Opolskie" 

1898 r.[�� 

21 (23) 
3,1 (4) 
4 
2 

12 (24) 
7 (4) 

IO (26) 
2,5 

8 

10 (26) 
7 
2 

4 
2 
9 
8 (1,5) 

1911 r. 

10 (22) 
4,5 

9,2 
4,5 
3 
7 
3,8 (6) 
3 

1,5 

1914 r. 

. IO 
4,5 

9,2 
4,5 

3,8 

44 l.ijczn ie gaz ety bytomski� 

1 

28 

1 · 
29 

-1 

38 

·1-;---
t.i

_ c_ z_n
i
_e _g_az_ e_ty-en_d_ec_k _

ie _ __ - ------=--� -;;-- 4,5 - -1
-
1,-2-,.-

• Dane policji bytomskiej jako mniej wiarogodne podano w nawiasach. 
•• W 1914 r. obok ,,Gazety Ludowej" i „Nowin'' wychodzily jeszcze: ,,Niwa 

Szlijska" i „Dziennik Narodowy", ale Zadne z tych pism nie przekraczalo liczby 
1000 abonent6w. 

Akcja wykupu innych gazet, kt6rej rezultatem byi tak wielki wzrost 
liczby abonentciw gazet bytomskich, zacz�la si� na szersz,i skal� do'piero 
w latach 1905-1906. W perspektywie miala ona doprowadzic „Katolika" 

11 Tabelka oparta jest zasadniczo na danych Maedlera i rejencji opalskiej wc
dlug nast�pujqcych ir6del: Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 14 IV 1898, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 987, �r 4, s. 198-199; uwagi Maedlera a memoriale Hakaty 
z 20 III 1903, AP Wroclaw, RO, BP, t. 73, s. 67--102; prezydent rejencji opolskiej da 
mlnistra spraw wewn�trznych 29 XII 1909, tami:e, s. 181- 203; wykaz gazet polskich 
z jesieni 1911, tami:e, t. 11, vol. 4, s. 147-161; wykaz gazet palskich 
z 1914 r., tami:e, t. 62, s. · 48 - 62. Dane policji' bytomskiej cytowano za raportami 
kierowanymi da prezydenta policji paznal1.skiej w latach 1898-1911, Archiwum 
Pal1.stwowe Miasta Poznania i Woj. Poznal1.skiego, zesp6l Prezydium Policji Poznaii, 
t. 4937, s. 2-75. Korespondent petersburskiego „Kraju" podawal opierajqc si� na 
informacjach Napieralskiego, i:e w 1899 r. poszczeg6lne gazety bytomskie mialy; 
„Katolik" 22 tys., ,.Praca" 7 -8 tys., ,,Rolnik" 2 tys., ,,Swiatlo" 2 tys., ,,D2:iennik 
Slcl,ski" 5 tys. abonentOw. Lqcznie wi�c gazety wydawnictwa mialy w takim wy
padku eo najmniej 38 tys. abonent6w. Par. ,,Kraj" 27 VIII (8 IX) 1899. 
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da pozycji najwi�kszego koncernu prasowego Sl&ska. Warto bowiem wspo
mniec, ze przed I wojn& swiatow& najwi�ksza niemiecka gazeta na G6rnym 
Sl&sku mogla miec 40 tys. abonent6w, choc Sq historycy, kt6rzy liczb� t� 
uwazajq za przesadzon& 18• Metody, jakie stosowal Napie�alski na drodze 
da tworzenia koncern:u, byly podobne jak wydawcy „Gazety Grudzi&dz
kiej" - wykupywanie bankrutujqcych lub nie mog&cych utrzymac si� 
samodzielnie pism. Ta eo przekraczalo mozliwosci finansowe niezamoznego 
wydawcy, takiego jak Siemianowski czy nawet Korfanty, nie przedstawialo 
zadnego problemu dla „Katolika". Napieralski mial juz ad dawna trudn& 
do utrzymania, a zwlaszcza da zmontowania, siec agent6w i kolporter6w. 
Koszty redakcyjne zmniejszal wykorzystujqc redaktor6w i material innych 
swoich gazet, ujednolicajqc tresc kupionych pism ze swoimi, cz�sto nawet 
wlqczaj<1c cale strony swoich gazet, tak ze odr�bnosc danego pisma bylo 
widac tylko w kronice lokalnej. 

Pierwsze kroki na tym polu lrudno uznac za celow'l akcj�. Jeszcze 
w 1901 r. przeszly formalnie na wlasnosc „Katolika" ,,Nowiny Racibor, 
skie", na kt6rych hipotece mial juz an ad 1891 r. powa:i:n& kwot�. Ta zaslu
zone dla polskosci pismo bylo az da I wojny swiatowej permanentnie 
deficytowe, bez wzgl�du na to, czy kierowal nim radykalny Rostek, zdecy
dowany Mackowski czy umiarkowany Eckert. Utrzymac si� moglo jeilynie 
w polqczeniu z wi�kszq gazetq. Juz Mackowski kupujqc „Nowiny" w 1891 r. 
korzystal z funduszy „Katolika". Eckert, kt6ry wydawal gazet� ad listopa
da 1894 r., z dniem 1 1 1901 r. oddal j'l firmie bytomskiej. ,,Nowiny" 
w p6zniejszym czasie b�d'l periodycznie dzierzawione r6znym redaktorom 
„Katolika", ale kazdy z nich po stosunkowo kr6tkim czasie odda je firmie 
bytomskiej "· 

Zupelnie inne znaczenie mialo przej�cie „G6rnoslqzaka''. Zalozone 
przez ligowc6w w 1901 r., pismo tej nazwy po wystqpieniu z niego Korfan
tego i ucieczce za granic� Kowalczyka przezywalo powazne klopoty finan
sowe, tym bardziej ze daleko mu juz bylo da pierwotnej ostrej linii, kt6ra 
mogla sobie pozyskac czytelnik6w niezadowolonych z kierunku „Katolika". 
W latach 1905-1906 dochodzito da tego, ze personel drukarni przez dluz
szy czas nie otrzymywal pensji. Pozostali wsp6!n'l'cy, m. in. Tomasz Kowal
czyk, Jan Piechulek i Piotr Reszka, zdecydowali si� w kor\cu zaproponowac 
kupno gazety Napieralskiemu. W kwietniu 1906 r. sp6lka „Katolika" 
formalnie kupila 40 z 67 udzial6w „G6rnoslqzaka". W chwili tej „Gorno-

18 R. V o g e 1, Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in 

Oberschlesien, Bytom 1931, s. 30, 34-35. 
19 „Nowiny Raciborskie''i 1 I 1901; ,,Or�downik", 8 IX 1895; prospekt spOlki 

„Katolika" z 1912 r. ze zbior6w rodzinnych Napieralskiego, fotokopia w posiadaniu 

autora. 
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,H„zak" mial 6 tys. abonent6w, a wii,c liczbi, nie do pogardzenia. Podobnie 
jak w poprzednim wypadku, i tym razem drukarnii, pisma zlikwidowano, 
a druk przeniesiono do „Katolika" w Bytomiu. Pracownicy dawnej ·sp_6lki 
czi,sciowo zostali zatrudnieni w „Katoliku" i w nowej sp61ce, a czi,sciowo 
odeszli. Razem z „G6rnoslqzakiem" firma bytomska zdobyla r6wniez nale
Zl\C'l do niego ksii,garnii, w Katowicach i wydawanq od 1903 r. gazeti, 
„Stra:i: nad Odrq", kt6r'l pozniej zamknii,to. Reaktywowal i'l Napieralski 
w 1911 r. ze wzgli,du na potrzeby prop�gandowe kampanii wyborczej do 
Reichstagu w 1912 r. i wychodzila w Rybniku przez jeden rok, podobnie 
jak w Olesnie nowo utworzona „Prawda". Trzeba jednak podkreslic, :i:e 
i ten zakup, aczkolwiek powaznie zwii,kszajqcy poti,gi, Napieralskiego, byl 
z punktu widzenia ekonomicznego nieoplacalny. W 1912 r. liczono, · :i:e 
dopiero za trzy lata splaci si" dlugi dawnej sp6lki „G6rnos]ljzaka", a po
przednio pismo :i:adnych dochod6w realnych nie przynosilo '"· Dalszemu 
wzmocnieniu ulegla pozycja koncernu w 1908 r. wobec politycznej kapi
tulacji J6zefa Siemianowskiego. Z dniem 1 maja tego roku druk „Glosu 
8lqskiego" przej'll „Katolik" i choc formalnie pismo to bylo nadal wla
snosciq Siemianowskiego, faktycznie stalo si" odbitk'l gazet bytomskich 
f bylo podpisywane przez ich redaktora "· 

Najwi<,kszym sukcesem „Katolika" stalo sii, zlikwidowanie w 1910 r. 
konkurencji pism Korfantego. Wszystkie udzialy sp6lki „Polaka" war
tosci 60 tys. mk przeszly na wlasnosc firmy bytomskiej. Gazety „Polak" 
i „Kurier Sl'lski" mialy w6wczas 9 tys. abonent6w i przynosily powainy 
zysk (12 \ys. mk rocznie), ale i tu korzysci nalezalo sii, spodziewac dopiero 
w przyszlosci, gdyz do wojny trzeba bylo splacac dawne dlugi Korfantego, 
wynoszljce wedlug ,oswiadczenia Napieralskiego 85 tys. mk 22. O sile 
i wplywach koncernu w kor\cu 1910 r. swiadczy fakt, ze wydawa! on 
w6wczas aZ trzy pisma codzienne (,,Dziennik Slqski", ,,G6rnoS1qzak" i „Ku

rier 8lqski") i trzy gazety wychodzqce 3 razy tygodniowo, a maj&ce za
zasi<,g og6lnoslqski (,,Katolik", ,,Polak", ,,Glos 8lqski"), nie liczqc pism 
o charakterze lokalnym. W warunkach shiskich byl fo wypadek bez pre
cedensu. Prawda, ze pod wzgl<,dem tresci poszczeg6lne pisma prawie 
nie r6:i:nily sii, od sie):,ie poza tytulami. Byla to niew,itpliwa wada kon-

20 E. \V i ch u r  a - Z a j d e  I, ,,G6rn0Slqzak" we wsponinieniach Tomasza J{owal

czyka (Zaranie Sl(}.skie, R. XXVI, 1963, z. 2, s. 277-278; T. B e r n  a t t, Die poWische 

Polenpresse Oberschlesiens, Leipzig 192-l (maszynopis), s. 90, 95; ,,Der Osten", 21 IX 
1911; ,,Katolik", 24 IV 1906; prospekt spOlki „Katolika"; policja katowicka do prezy
denta rejencji opolskiej 27 IV 1906 AP Wroclaw, RO, BP, t. 67, s. 493-497. 

21 "Schlesische Zeitung•·, 24 IV 1908; ,,Glos $Ictski", 26 IV, 6 V 1908. 
22 Prospekt sp6lki „KatoJika''; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 17 XI 

1910, AP Wroclaw, RO, BP, t. 120, s. 91-94. 
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centracji prasy w jednym r�ku, ale przynajmniej w cz�sci r6wnowazyl 
i'I fakt, ze gazety upadajqce nie przesZ!y w r�ce niemieckie. 

Wiadomo powszechnie, ze wydawnictwo „Katolika" od czas6w naj
dawriiejszych swojej historii publikowalo ksiqzki polskie. Liczba ich stale , 
wzrastala. Opr6cz modlitewnik6w, dziel natury religijnej wychodzilo 
w nim wiele pozycji typu popularnonaukowego, takich jak chocia:i:by 
Historia Slqslca Koniecznego, czy tez z zakresu beletrystyki. Z tej ostat
niej opr6cz klasyk6w literatury polskiej wydawano pozycje obliczone 
przede wszystkim na malo wyrobionego czytelnika. D<1:i:<1c do wi�kszego 
rozpowszechnienia drukowanego slowa polskiego i wyparcia z dom6w 
polskich taniej literatury niemieckiej Napieralski zacz<1! wydawac ksi<1zki 
w zeszytach. Pr6bowal te:i: ratalnej sprzeda:i:y ksi<1:i:ek. W 1908 r. korzy
stajqc ze wzrastaj<1cego popytu w innych zaborach „Katolik" wystawial 
swoje modlitewniki na galicyjskiej wystawie krajowej w Jaroslawiu zdo
bywajqc zloty medal. Z tych samych przyczyn 1 X 1908 r. w dawnej ksi�
garni „G6rnoshizaka" w Katowicach Napieralski zalo:i:yl Slqskq Ksi�garni� 
Wysylkow<1. Cieszyla si� ona duzym powodzeniem, zwlaszcza u mieszkar\
c6w Kr6lestwa, kt6rzy kupowali tu ksi<1:i:ki zakazane w Rosji 23• 

Ekspansja „Katolika" na teren innych zabor6w i dzielnic nie ograni
czala si� do wydawnictw ksi<1:i:kowych. Wypr6bowane na Slqsku metody 
zdobywania gazet stosowal Napieralski r6wnie:i: w Poznanskiem, Galicji 
i. Kongres6wce. W latach 1905-1906 kupil on dla „Katolika" udzialy 
na sum� 40 tys. koron Katolickiej Sp6lki Wydawniczej w Krakowie 
publikujqcej w 12 tys. egzemplarzy organy tzw. Centrum Ludowego 
„Prawd�" (z przenaczeniem dla Krakowa) i „Gazet� Niedzieln<1" (dla 
Lwowa). Wsp61udzialowcami tej sp61ki byli r6wniez arcybiskup lwowski 
Bilczewski i wydawca „Gazety Grudziqdzkiej" Kulerski. Sp61ka ta dosta
la si� faktycznie pod kontrol� firmy bytomskiej. I/:ozwijala si� ona po
myslnie. Naklad jej gazet wzr6sl do 28,5 tys. w 1912 r. Wyplacala ona 
dywidend� 250/o. W 1913 r. Napieralski zainwestowal r6wnie:i: 40 tys. 
koron w znany dziennik krakowski „Glas Narodu". Administracj� tego 
pisma miano pol<1czyc z „Prawd<1" "· Na terenie Kr6lestwa Napiera!ski 

23 W. 0 g r o d  z i 11. s k i, Dzieje pismiennictwa Slqskiego, Katowice 1965, s. 217; 
„Nowiny Raciborskie'\ 29 IX 1908; nadprezydent prowincji Slctskiej do ministra 
spraw wewnE:irznych 18 IX 1908, DZAM, Rep. 77, Tit. 870, Nr 47i, Bd. 4, s. 208. 

24 0 tym i o innych zakupach poza Sl,:}skiem patrz szerzej F. F i g o w a, Z dzia
lalnoSci prasowej Adama Napieralskiego poza G6rnym Slqskiem (Kwartalnik Opolski, 
1966, nr 21 s. 13-30). Dane uzupelniaj.:}ce: Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 
26 VII 1910, AP Wroclaw, RO, BP, t. 211, s. 9; lenze do tegoz 21 II 1912, AP Wro
claw, zesp6l Komisarz Graniczny (d3lej skr6t: KG), t. 3, s. 109-110; Dyrekcja Poli
cji w Krakowie do Namiestnictwa Galicji 14 IX 1913, Archiwum Pallstwowe Miasta 
Krakowa i Woj. Krakowskiego, zesp6l Dyrekcja Policji Krak6w, t. 64, l. dz. 2430. 
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kupil w 1909 r. udzialy sp6lki wydajqcej „Kurier Zagli:bia" w Sosnowcu, 
a p6zniej r6wniez „Dziennik Czi:stochowski". W 1911 r. Napieralski dyspo
nowal juz wii:kszosciq udzial6w tego przedsii:wzi<:cia, kt6re musialo dawac 
dobre zyski, skoro np. ,,Kurier" z nakladu 1750 ezemplarzy w chwili 
kupna doszedl w 1914 r. do 14 tys. egzemplarzy 25. ' 

0 ile powyzsze zakupy - jak si<: wydaje - mialy charakter komer
cjalny, to wyraznie polityczne cele spowodowaly inny nabytek kierownika 
„Katolika" na terenie Wielkopolski. Juz dawno zywil on plany zdobycia 
tam jakiegos powazniejszego organu prasowego. Potrz.ebne bylo to zwla
szcza ad 1906 r., kiedy Napierals]<i wszedl w sklad parlamentu, a nalezqc 
do grupy posl6w „umiarkowanych" i konserwatywnych dqzyl do szersze
go oddzialywania na opinii: publicznq. Dose szybko nadarzyla si<: stosowna 
okazja. Znany poznar\ski tygodnik ilustrowany „Praca", kt6ry pari: lat 
wczesniej odegral duzq rol<: w akcji mlodych narodowc6w na Slqsku, zna
lazl si<: w powaznych trudnosciach finansowych. Wydajqca go sp6lka 
w skladzie A. Biedermann, A. Chlapowski, J. Drwi:ski, M. Milzyr\ski, 
F. Niegolewski, K. Rzepecki i I. Switala stala na skraju bankructwa. Jej 
dyrektor Karo] Rzepecki uda! sii: do Bytomia, aby sklonic Napieralskiego 
do kupienia pisma. W rezultacie juz 1 X 1907 r. wychodzqca w nakladzie 
przeszlo 7 tys. egzemplarzy „Praca" przeszla na wlasnosc sp61ki „Katoli-, 
ka". Jeszcze w tym samym ioku sp6lka odstqpila pismo Napieralskiemu 
i ks. Wawrzyniakowi, kt6rzy wydawali jq dalej na sw6j wlasny rachu
nek '"· 

Piszqc o ekspansji pozaslqskiej Napieralskiego i jej wplywie na roz-
w6j „Katolika" nie spos6b nie wspomniec o dwu orygiiialnych inicjaty
wach oblic;onych na szersze forum. W poczqtkach 1908 r. Napieralski 
utworzyl w Berlinie Polskie Biuro Prasowe, kt6rego zadaniem bylo zao
patrywanie prasy polskiej w sprawozdania z obrad Reichstagu i Land
tagu 27• Poniewaz koszt utrzymania tej instytucji zatrudniajqcej od pocuit
ku dzialania dwu redaktor6w byl dosc powazny, a abonament placony 
przez zainteresowane gazety nie wystarczal, Napieralski przewidywal za
silanie jej jeszcze innymi dochodami. Doch6d taki mial m. in. przynosic 
,,Pose! do Ludu Polskiego" - nowe pisemko wydawane przez „Kato-

25 W i c h  ur a - Z a j d e  1, op. cit.,. s. 279; Maedler do prezydenta rejencji opol
skiej 29 IX 1911, AP Wroclaw, RO, KG, t. 3, s. 106-107; tenZe do tegoZ 17 II 1912, 
tamZe, s. 90---92; prezydent rejencji opolskiej do ministra spraw wewnt:trznych 3 III 
1912, DZAM, Rep. 77, Tit. 871, Nr 23, Adh. VII, Bd. 5, s. 360. 

20 Prezydent rejencji opolskiej do ministra spraw wewnE:trznych 19 X 1907, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 870, Nr 47e, Bd. 4, s. 123; prezydent pol-i.cji poznallskiej do 
nadprezydenta prowincji poznallskiej 6 XI 1907, tamZe, s. 144-145. 

27 Prezydent policji berliiiskiej do ministra spraw wewn�trznych 21 II 1908, 
DZAM, Rep. 77, Tit. 381', Nr 22, Bd. 2, s. 362. 
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lika" od 1908 r. na wz6r wydawnictw centrowych i socjaldemokratycz
nych. Mialo ono spelniac rol� podr�cznej encyklopedii politycznej, a za
razem organu wszystkich posl6w polskich. Wychodzilo raz w miesiiicu 
i kosztowalo 10 fenig6w. Dia zwi�kszenia kolportazu „Posla." nie ograni
czono si� do normalnych w takim wypadku zawiadomieri. w innych gaze
tach, ale wydrukowano specjalny „ok6Jnik", kt6ry firma bytomska rozes
lala do wybitniejszych dzialaczy polskich, organizacji i redakcji. Napie
ralskiemu bowiem zalezalo bardzo na wprowadzeniu liicznego abonamentu 
,,Posla" z gazetami r6znych Iirm polskich zaboru pruskiego. Mimo wiel
kiej reklamy ze wzgl�du na dosc trudm1_ tresc i malo atrakcyjny sposcib 
redagowania pismo nie przetrzymalo dwu lat i w 1910 r. przestalo wy
chodzic 2s. Inaczej potoczyly si� losy biura prasowego. Po paru Jatach 
stagnacji - starania o zakup „Dziennika Berliri.skiego", ktciry stalby si� 
oparciem dla biura, nie powiodly si� - w 1912 r. udalo si� zrealizowac 
ambitne zamierzenie stworzenia pierwszej polskiej agencji prasowe:f. Usu
wajiic niewygodnego Korfantego z terenu Sliiska, da! mu Napieralski kie
rownictwo powstalej w pazdzierniku Wschodnioeuropejskiej Agencji Tele
graficznej. Kierownik „Katolika", majiic w tej sp6lce z ograniczonii odpo
wiedzialnosciii udzialy na sum� 24 tys. mk, m6gl wplywac nie tylko na 
dob6r pracownik6w agencji, ale r6wniez, jak pokazaly czasy wojenne, na 
jej kierunek polityczny. WAT, bo pod takim kryptonimem umieszczano 
w prasie doniesienia agencji, rozwijal si� bardzo dynamicznie dzi�ki rzut
kosci Korfantego. Juz w roku nast�pnym dysponowal wlasnii liniii tele
foniczna, do Kr6lestwa oraz biurami w Warszawie, Poznaniu, Toruniu 
i Grudziiidzu. Obslugiwal liczne pisma wszystkich zabor6w. Dia „Kato
lika" duze znaczenie mial fakt, ze r6wniez w Bytomiu zalozono fili� 
WAT-u posiadajiicii nocne poliiczenie telefoniczne z Berlinern 29

• 

Wydaje si�, ze do 1910 r. rozw6j „Katolika" przebiegal bez wi<;kszych 
zakl6ceri. i trudnosci. Polityka Napieralskiego w sp61ce byla jednak tak 
jak post�powanie kazdego wielkiego przedsi�biorcy na dalsza, met� ryzy
kowna. Kupowanie coraz to nowych, powaznie zadluzonych gazet wy
czerpywalo rezerwy „Katolika" i stwarzalo niebezpieczeri.stwo, ze kt6regos 
dnia zabraknie w kasie pieni�dzy na splacenie najpilniejszych dlug6w. 
Pierwsze klopoty finansowe pojawi!y si� po przej�ciu pism Korfantego. 

28 Drukowany cyrkularz z da tq 13 :VII( 1908, Biblioteka Raczyr'lskich, rkps 521 
(42); E. S z r a m  e k, S. P. Adam Napieralski (Roczniki Towyrzystwa Przyjaci6l Nauk 
na S!�sku, R. II, 1§30, s. 314-315). 

29 Prezydent prowincji pozna1iskiej do ministra spraw wewnE:trznych 5 III 1913, 
DZAM, Rep, 77, Tit. 381, Nr 22, Bd. 3, s. 281-285; tenZe do prezydenta rejencji 
poznallskiej 7 III 1914, tamZe, s. 345-350; przewodniczc1cy bytomskiej komisji podat
kowej do prezydenta rejencji opolskiej 24 II 1914, AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, 
s. 173-179. 
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Napieralski znalazl w6wczas wyjscie w zwi�kszeniu kapitalu zakladowego 
firmy. Z dniem 14 XII 1910 r. kapital sp61ki podwyzszono o 115 tys. mk, 
oddajqc nowe udzialy w r�ce J6zefa Herrmanna (buchaltera „Katolika"), 
adwokata Czapli, Stanislawa Napieralskiego z Przem�tu oraz ksi�zy Bran
dysa, Wajdy, Bieloka i Kapicy ,o. Przy okazji wi�c udalo si� Napieralskie
mu zrealizowac dawny plan finansowego zainteresowania przedstawicieli 
kleru g6rnoslqskiego w egzystencji i rozwoju „Katolika". Dalsze perspe
ktywy sp6lki rysowaly si� tym bardziej pomyslnie, ze wplywy endecji 
ulegly powaznemu oslabieniu. Widac to bylo wyraznie po rozpowszech
nieniu jej nowego organu prasowego, ,,Gazety Ludowej", kt6remu w je
sieni 1911 r. daleko bylo do popularnosci dawnych gazet Korfantego. 

Powazne powi�kszenie w ostatnich latach ilosci i nakladu drukowa
nych w Bytomiu gazet sklonilo Napieralskiego do podj�cia nowych in
westycji w „Katoliku". W latach 1910--1911 na zakupionej uprzednio 
parceli przy 6wczesnej ulicy Elektoralnej zbudowano wielki gmach ma
jqcy pomiescic redakcje, drukarni�, introligatorni�, ekspedycj� itp. Przy 
okazji przenosin do nowej siedz1by odnowiono w pewnym stopniu wy
posazenie drukarni. Koszt budowy Niemcy ocenili na p61 miliona_ marek 
(wedtug firmy wartosc samego budynku wynosila 330 tys. mk). Og6lnie 
uznawano, ze jest to najwi�kszy gmach gazety i wydawnictwa na Sliisku. 
Z okazji uroczystego poswi�cenia nowego budynku, kt6re nastqpilo w paz
dzierniku 1911 r., prasa niemiecka pisala, :i:e przedsi�biorstwo „Katolika" 
l�cznie z agentami i kolporterami zatrudnia 600 os6b. Trudno nie odczytac 
w tych doniesieniach nutki zazdrosci. Napieralski miat jednak o wiele 
mniej powod6w do zadowolenia. Poniewaz cz�sc nowych inwestycji doko
nana zostala na kredyt. Nowy, swiezo wybudowany dom obciqzono dlu
giem hipotecznym w wysokosci 235 tys. mk, a wi�c w przyblizeniu 
2/3 wartosci 31. W wypadku przedsi�biorstwa niemieckiego budowanie 
gmachu bez angazowania srodk6w wlasnych mogloby dowodzic niezlego 
sprytu. Jesli chodzi jednak o sp6lk� polsk'l, kt6rej trudno bylo uzyskac 
odpowiednio wysok!I pozyczk�. mozna m6wic o nieostroznosci. 

Wkr6tce okazalo si�, ze jedynym wyjsciem z klopot6w finansowych, 
w jakich wskutek inwestycji znowu znalazl si� ,,Katolik", jest ponowne 
zwi�kszenie kapitalu zakladowego, tym razem z 300 do 500 tys. mk. 
W lutym 1912 r. rozeslano do wybitniejszych przedstawicieli szlachty 
i burzuazji konserwatywnej w Wielkopolsce prospekt proponujqcy na
bycie udzial6w sp61ki. Prospekt ten stanowi interesujqce zr6dlo wiado
mosci o sprawach finansowych i wydawniczych „Katolika". Zawiera 

30 Wspomnienia Wladyslawa Berkana, s. 190. 
31 „Katolik", 12 X 1911; ,,Oberschlesischer Anzeiger", 13 X 1911; prospekt „Ka

tolika". 
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bowiem nie tylko dane zainteresowanego w pozyskaniu nowych udzialow
c6w Napieralskiego, ale i wyniki rewizji ksi&g sp6lki dokonanej przez 
rewizora przysi<;glego J. Szumana i patrona Zwiqzku Sp6lek Zarobko
wych ks. S. Adamskiego. Wedlug danych Napieralskiego sp6lka placila 
w ostatnich latach stale wzrastajqce dywidendy (5, 6, 7, w ostatnim roku 
8%), zatrudniala 130 stalych pracownik6w, a jej gazety drukowane w By
tomiu mialy !qcznie 45 tys. abonent6w. Powazne dochody przynosi!a 
sprzedaz ksiqzek dokonywana za posrednictwem ksi�garn (b�d&cych za
razem ekspedycjami gazet) w Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Raciborzu 
i O!esnie. Liczono, ze juz w6wczas duzy eksport ksi&zek do Ameryki wzro
snie jeszcze po utworzeniu tarn agencji, kt6r& mial obj&c kuzyn kierowni
ka firmy Stefan Napieralski z Chicago. Czysty zysk ca!ego przedsi�
biorstwa wynosil w 1911 r. 40 tys. mk. W sprawozdaniu. z rewizji ksi11g 
„K'Eltolika" ks. Adamski stwierdzal, ze sp6lka posiada duze tzw. eiche 
rezerwy nie umieszczone w bilansach, a wi�c lokat� pieni�dzy w udzialach 
uwaZa za „bezpieczrni i lukratywnq" 32. 

Tymczasem zanim jeszcze wynik tej akcji stal si� jasny, zacz�!y kur
sowac po Bytomiu plotki o wyraznym regresie interes6w w prasie Na
pieralskiego. M6wiono, ze sp6lka „Katolika" wpadla w powazne dlugi 
i pr6by zdobycia nowych udzial6w w gazetach galicyjskich maj11 w grun
cie rzeczy na celu llzyskanie tarn dalszych pozyczek. Komisarz graniczny 
Maedler og6lny spadek popularnosci gazet polskich przypisywa! wzmoc
nieniu · organ12acji sl11skiego Centrum i nasileniu propagandy narodowej 
niemieckiego kleru. W rozmowie z nim Napieralski zmuszony by! przy
zn11c, ze dosz!o do pewnego regresu w „Katoliku". Zaprzeczyl jednak 
plotkom, jakoby prasa bytomska utraci!a cz�sc swoich abonent6w. Powsta
nie podobnych pog!osek t!umaczy! trudnosciami, jakie napotykal w uzy
skaniu pozyczki potrzebnej na nowy budynek firmy "· Oficjalne podnie
sienie kapitalu zakladowego sp6lki do 500 tys. mk w lipcu 1912 r. zn6w 
pozwolilo przezwyci�zyc na jakis czas zaistniale trudnosci. Wsr6d nowych 
udzialowc6w znalezli si� hr. Maciej Mielzynski, dr Alfred Ch!apowski, Sta
nis!aw Turno, Jan Z6ltowski, dr Zygmunt Dziembowski, a wi�c przede 
wszystkim znani ugodowcy wielkopolscy "· 0 ile powyzsze dane nie ulega
.i'l zadnej Wqtpliwosci, to niejasna pozostaje kwestia podzia!u udzia!6w po
mi�dzy poszczeg6lne osoby, a zwlaszcza wysokosc udzial6w posiadanych 
przez Napieralskiego. Wedlug danych Maedlera juz w sierpniu 1912 r. 
Napieralski dysponowal 140 udzialami po 1 tys. mk kazdy, gdy natomiast 

32 Prospekt „Katolika". 
33 Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 3 V 1912, AP Wroclaw, RO, KG, t. 3, 

s. 197-200. 

34 TenZe do tegoZ 15 VII! 1912, tamie, s. 136; Wspomnienia Wladyslawa Berkans, 

s. 191. 
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Ludwika Radziejewska, byla wlascicielka firmy, miala w6wczas 35 udzia-
16w. Informacja ta jest o tyle zaskakujiica, ze uprzednie dane m6wily tyl
ko o 25 udzialach b,:diicycn w posiadaniu Napieralskiego, a o 110 w posia
daniu Radziejewskiej. Kluczem do wyjasnienia moze tu byc niezbyt pewna 
relacja, wedlug kt6rej Radziejewska (zmarla 15 X 1912 r). zostawila wszy
stkie swoje u�zialy w spadku Napieralskiemu. W kazdym razie pewne 
jest, ze po 1912 r. kierownik „Katolika" dysponowal juz prawie 150 udzia-
l'ami sp61ki ••. (" 

Wobec angazowania si,: Napiera!skiego w r6zne niezbyt pewne inte
resy, t!'kie jak np. Bank Koehler-Janiszewski, kt6ry zbankrutowal 
w 1913 r., skupienie najwi,:kszej liczby udzial6w w jego r<:ku moglo byc 
w przeszlosci dla „Katolika" niebezpieczne. Trudno powiedziec, w jakim 
stopniu prawdziwe S<J spostrzezenia znanego kupca berlinskiego Wlady
slawa Berkana, kt6ry pisal p6zniej w swoich wspomnieniach, iz po 
przyst,ipieniu w 1911 r. do sp6lki zorientowal si,:, ze wyplacanie zbyt 
wysokich dywidend powoduje przejadanie kapitalu zakladowego. Berkan 
wysnul z tego wniosek „ze Napieralski sam w stanie interes6w »Katolika« 
niezupelnie si,: orientowal, a eo do zysk6w si,: ludzil" ••. Informacja po
wyzsza najwyrazniej kl6ci si<: z zamieszczonet w prospekcie opini& ks. 
Adamskiego. Faktem jest jednak, ze sprawy Iinansowe sp6lki, jak slusznie 
zauwazyl Berkan, nie staly dobrze, a win,: za taki stan rzeczy musial po
nosic Napieralski. 

Najpowazniejsze zagrozenie „Katolika" wyniklo ze zwi<1zania si,: Na
pieralskiego z firm,i „C. Miarka". Jeszcze w styczniu 1911 r. zostal on 
kierownikiem przedsi,:biorstwa utworzonego jako sp6lka z ograniczom1 
por�k,i dla przej�cia znanego wydawnictwa Karola Miarki juniora w Mi
kolowie. Pieni<1dze na utworzenie sp6lki da! zwü1zany od jakiegos czasu 
politycznie i finansowo z Napieralskim hr. Maciej Mielzynski. Poniewaz 
przedsi�biorstwa „Miarka" i „Katolik" dobrze si<: uzupelnialy, gdyz pier
wsze wydawalo zasadniczo ksiiizki, drugie natomiast gazety, wsp6lna 
organizacja sprzedazy produkt6w obu firm mogla dac sp6lce bytomskiej 
powazne oszcz,:dnosci. W lipcu 1911 r. utworzono w tym celu nowf! sp6l
k,: ,,Unia Ksi,:garska" z kapitalem 100 tys. mk, w kt6rym „Katolik" uczest
niczyl w wysokosci 25 tys. mk. Znalazla ona pomieszczenie w starym 
budynku „Katolika" 37• Poczqtkowci wsp61praca obu wydawnictw dawala 

35 Notatka o rozwoju sp6lki „Katolika" z 1914 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, 
s. 19; wywiad p. Marii Branickiej ze Stefanii:i, Lejow� z 15 X 1969 r. 

3
jl Wspomnienia Wladysla:,.va Berkana, s. 180-181. 

37 Uklad notarialny Napieralski-MielZyllski •z 14 I 1911 r., AP Wroclaw, RO, 
BP, t. 192, s. 75-79; notatka z 20 I 1914, Wojew6dzkie Archiwum Pallstwowe w Ka
towicach (dalej skr6t: WAP. Katowice), zesp61 Komisarz Graniczny Bytom (dalej 
skr6t: KG Bytom), t. 3. 
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dobre rezultaty, ale juz po dwu latach zacz�ly si� pierwsze trudnoscL 
W lipcu 1913 r. gospodarka Napieralskiego w „Miarce" spotkala si� z ostrii 
krytykii innych udzia!owc6w. Dowodem nieufnosci wobec dotychczaso
wego kierownika bylo mianowanie obok niego drugiego, J6zefa Dreyzy, 
uzaleznienie akceptacji i zyrowania weksli od podpisu prokurenta firmy 
i zapewnienie Mielzynskiemu prawa rewidowania ksiiig sp6lki. W po
cziitkach 1914 r. sytuacja finansowa „Miarki" byla juz w takim stanie, 
ze hr. Ignacy Mielzynski, kt6ry czasowo przejiil prowadzenie interes6w 
swojego brata, zdecydowa.l si� wycofac ze sp6lki wklady stanowiiice pod
staw� finansowii tego przedsi�biorstwa. Dlugi „Miarki" w tym_ czasie 
przekroczyly juz 600 tys. mk, gdy aktywa wynosily tylko 400 tys. mk. 
W pierwszym kwartale 1914 r. nie bylo skiid wziiic 80 tys. mk potrze
bnych na sp!at� najpilniejszych dlug6w. Perspektywa bankructwa „iVIiar
ki" stawala si� zagrozeniem posrednio i dla „Katolika" nie tylko ze 
wzgl�ilu na wsp6lne wklady w „Uni� Ksi�garskii". Istniala mozliwosc, ze 
hr. Mielzynski poni6slszy powazne straty w „Miarce" odda w cudze r�ce 
posiadane przez siebie udzia!y „Katolika" na sum� 30 tys. mk i prawa 
hipoteczne wartosci 300 tys. mk. Poniewaz prawii r�kii hrabiego, a row
noczesnie prokurentem „Miarki" byl agent pruskiej policji Polaczek (vel 
Polaszek), udzia!y te latwo mogly dostac si� w niemieckie r�ce "· 

Trudnosci Napieralskiego i „Katolika" byly uwaznie sledzone przez 
wladze pruskie, kt6re w poczqtkach 1914 r. uzna!y, ze nadarza si� rzadka 
okazja zdobycia najwi�kszego polskiego wydawnictwa na Slqsku. Urz.�dni
cy rejencji OP.olskiej na konferencji z prezydentem policji poznanskiej 
koordynujqcym nadz6r nacl ruchem polskim w dzielnicach wschodnich 
Niemiec rozwazali szereg wariant6w wykorzystania zaistnia!ej sytuacji. 
Brano pod uwag� mozliwosc wplywania na kierunek polityczny „Katoli
ka" po wykupieniu udzial6w hr. Mielzynskiego, myslano o doprowadze
niu sp6!ki do bankructwa, przej�ciu jej i odstqpieniu Centrum. Innq 
ewentualnosciq by!o przej�cie firmy przez Niemc6w i dalsze wydawanie 
,,Katolika" jako bezbarwnej politycznie gazety w j�zyku polskim. Ucze
stnicy konferencji przychylali si� zw!aszcza ku tej ostatniej koncepcji. 
Poniewaz jednak zdawano sobie spraw�, ze wykup udzia!6w Mielzynskie
go moze nie wystarczyc do zdobycia sobie powazniejszych wplyw6w 
w „Katoliku", zadecydowano wytoczyc Napieralskiemu spraw� karnq 
o naduZycia w „Miarce'', a r6wnoczeSnie za poSrednictwern Polaczka spro

wokowac wytoczenie Napieralskiemu przez „Miark�" i Mielzynskiego 

3s Protok6l zebrania akcjonariuszy ,iMiarki" z 15 VII. 1913, AP Wroclaw, RO, 

BP, t. 1921 s. 87-91; list anonimowy z 12 I 1914, tamie s. 71; Dyrekcja Policji po

znailskiej do prezydenta rejencji opolskiej 18 I 19141 tamie, s. 69; notatka anonimowa 

w aktach z 1914 r., tamie, s. 39-40. 
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trzech procesow cywilnych "· Powodzenie calej tej akcji otworzyloby 
perspektywy finansowego zniszczenia Napieralskiego i przej�cia jego 
udzia!ow w „Katoliku". Przygotowuj&c i'l na podstawie informacji Pola
czka w!adze sporzqdzi!y rejestr przewinien bylego kierownika. Na osta
tecznej liscie znalaz!y si<i posqdzenia o bezprawne akceptowanie weksli, 
sprzedawanie nie posiadanych udzialow, oszukiwanie pozostalych udzia
!owcow itp. G!ownymi zarzutami by!y: wzi�cie pieni�dzy dla firmy z Ban
ku Ziemskiego w Bytomiu i zuzytkowanie ich na wlasne cele oraz wpro
wadzenie w bl&d Ignacego Mielzynskiego eo do wysokosci wlasnych wkla
dow. Nieoficjalnie powtarzano zarzuty falszowania weksli •0• 

W jakim stopniu Napieralski by! winien zlej sytuacji „Miarki", 
a w jakim stopniu byla to intryga Korfantego i Polaczka, trudno w tej 
chwili rozstrzygnqc, tym bardziej ze zadna z projektowanych spraw nie 
zostala doprowadzona do konca. Napieralski przesluchiwany w lipcu 
1914 r. przez S<idziego sledczego stwierdzil, ze nie poczuwa si� do winy, 
a skarg� uwaZa za szykan�. Dowodzil, Ze przez kierow�ictwo „Miarki" 
poni6sl jedynie straty. Wedlug pierwotnego ukladu z Mielzynskim ten 
ostatni mia! dac pieni'ldze, a Napieralski prac�. Pieni�dzy hrabiego 
wkrotce nie starczy!o, trzeba bylo pozyczac w roznych bankach, dla za
chowania wi�c dobrego imienia firmy szly one na konto Napieralskiego. 
Poniewaz ten z p6zniejszych pozyczek musial placic procenty wczesniej
szych, nie mag! ich w calej wysokosci odprowadzac do kasy firmy. 
W obronie Napieralskiego stanql rowniez dyrektor B:,.nku Wloscianskiego 
w Poznaniu Kazimierz Hqcia, w kt6rego r�ce mialy rzekomo dostac si� 
sfalszowane weksle. Przesluchiwany przez policj,; oswiadczyl on, ze nie 
mu nie wiadomo o jakichkolwiek niepra'fidlowosciach czy falszowaniu 
weksli przez Napieralskiego. Hqcia w dodatku natychmiast porozumial 
si� z ks. Adamskim w sprawie ratowania oskarzonego. Przekonany, ze 
autorem anonimowej sk:ugi jest Korfanty, chcia! na niego wplynqc, aby 
wycofal oskarzenie. Jak mozemy si<i przekonac z akt, w rzeczywistosci 
autorem ca!ej intrygi byl nie Korfanty, ktory eo prawda dosc szafowal 
w6wczas posqdzeniami Napieralskiego o falszerstwa, lecz Polaczek, czlo
wiek, o kt6rym sam hr. Mielzynski wyrazil si� p6zniej, ze „za tysiqc 
marek wszystko zrobi" "· Z chwilq wybuchu wojny i opowiedzenia si� 

39 Notatka w aktach z HH4 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 192, s. 39-48; protok61 
posiedzenia Schwerina, Zachera i Wackerappa z 13 I 19i4, tamZe, s. 1-18; notatka 
prezydenta rejE!ncji opolskiej z rozmowy z prezydentem poHcji poznal1.skiej 16 III 
1914, tami.e, s. 271; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 20 VI 1914, tamZe, 
s. 329-332. 

40 Wniosek o wszcz�cie post�powania karnego z 7 V 1914, WAP Katowice, KG 
Bytom, t. 3, s. 87-90; Maedler do prezydenta rejencji opolskiej 20 VI 1914, AP Wro
claw, RO, BP, t. 192, s. 329-332. 

41 Zeznania Napieralskiego z 3 VII 1914, WAP Katowice, KG Bytom, t. 3, s. 96-
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Napieralskiego po stronie Niemiec wszystkie wszcz�te przeciw niemu 
sprawy znalazly si� w zawieszeniu. Post�powanie karne mialo wisiec: nad 
nim do konca wojny. Sprawy cywilne, sprowokowane przez Polaczka, 
zakonczylo w 1917 r. oswiadczenie hr. Macieja Mielzynskiego, ze nie ma 
on do Napieralskiego zadnych pretensji 42• Przed sam14 wojn14 jednak, jak 
widac z powyzszych danych, koncern „Katolika", publikuj14cy wedlug 
niemieckich szacunk6w gazety w i,icznym nakladzie (wi�kszym niz liczba 
abonent6w) 59 900 egzemplarzy ", czytane przez jakies 300 tys. ludzi, 
stal u szczytu powodzenia, a r6wnoczesnie przed niebezpieczenstwem 
katastrofy. 

Przyczyn rozkwitu koncernu nalezy szukac przede wszystkim w zdo
bytych w koncu XIX w. mocnych podstawach materialnych, kt6re dawa
ly „Katolikowi" przewag� finansow14 i organizacyjn14 nad wszystkimi 
p6zniejszymi konkurentami. Kierowanie pisma do przeci�tnego czytelnika, 
a nie tylko. do wyrobionego narodowo, jak to czynily p6zniej gazety 
endeckie, dawalo wi�kszy zbyt. Wolty polityczne Korfantego, faktyczna 
zmiana programu shiskiej endecji tez wychodzily na korzysc gazetom 
Napieralskiego. Zr�cznosc organizacyjna kierownika przedsi�biorstwa, wy
korzystanie wszystkich znanych srodk6w werbowania czytelnik6w przy
nosily pozytywne rezultaty. Wyzszy naklad gazet bytomskich pozwalal 
wydawac je taniej, niz to robili konkurenci. W tym niezm14conym powo
dzeniu pierwszych lat XX w. tkwily zal14zki p6zniejszego kryzysu. Wszech
wladny Napieralski zapomnial o ostroznosci w kwestiach finansowych, nie 
liczyl si� z tym, ze Niemcy czekajq na jego pierwsze potkni�cie, aby „Ka
tolika" doprowadzic do ruiny. Kupowanie powaznie zadluzonych gazet, 
zaci14ganie duzych pozyczek na nowe inwestycje, niedopilnowanie spraw 
finansowych, a wreszcie nieszcz�Sliwe zwü1zanie si� Z ,,l\i1iarkq" · spowo

dowaly sytuacj<;:, kt6ra mogla doprowadzic „Katolika" do bankructwa. 

DIE ENTSTEHUNG UND ENTWICKLUNG DES PRESSEKONZERNS „KATOLIK" 

IN BYTOM 1898-1914 

Der Verfasser analysiert die Entwicklung des Verlags „Katolik'' in Bytom, der 

sich aus einer schlichten Druckerei in einen regelrechten Pressekonzern entfaltete; 

die zahlreichen Zeitungen aus diesem Verlag erreichten Gesamtauflage von 60 Tau
send Exemplaren. 

105; odpis oSwiadczenia H4ci z 27 II 1914, AP Wroclaw, RO, BP, l. 192, s. 235; pre
zydent policji poznar'iskiej do prezydenta rejencji opolskiej 1 III 1914, tami:e, 

s. 189-191. 

42 Dyrekcja policji katowickiej do prezydenta rejencji opolskiej 16 I 1917, WAP 
Katowice, KG Bytom, t. 3, s. 110. 

43 Tabela gazet polskich z 1914 r., AP Wroclaw, RO, BP, t. 62, s. 48---62. 
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Die seit 1869 in Oberschlesien herausgegebene Zeitung „Katolik" wurde zum 
führenden polnischen Organ in der Zeit des Kulturkampfes. Da sich die Zeitung an 
den durchschnittlichen polnischen Leser wandte und eine gemässigte Politik führte, 
konnte sie auch in den späteren Jahren ihre Popularität bewahren. Im letzten Jahr
zehnt des XIX. Jh. gewann die Zeitung neue Anhänger, indem sie a1s erste zu Fra
gen der Arbeiterklasse Stellung nahm und eine Wahlkampagne gegen die unpopu
lären Kandidaten der Zentrum-Partei organisierte. Dank der Geschicklichkeit des 
damaligen Verlagsleiters, Adam Napieralski, konnten diese Trumpfe für den Ausbau 
des Unternehmens ausgenutzt werden; 1898 wurde es in eine Gesellschaft mit 
beschränkter Haltung umgebildet. In den Jahren 1905-1910 kaufte der „Katolik"
Verlag kleinere, in Verfall geratene polnische Zeitungen in Oberschlesien auf, und 
vergrösserte sukzessiv die Auflagen seiner Presse. Im Jahre 1906 übernahm der 
Verlag die Zeitung „G6rnoS1qzak", 1908 11Glos Slqski", 1910 „Polak" und „Kurier 
Slqski". Napieralski kaufte ebenfalls Aktien von Zeitungen in Galizien und im 
Königreich Polen auf; 1908 gründete er in Berlin ein polnisches Pressebüro, welches 
dann in die Osteuropäische Telegraphische Agentur (Wschodnioeuropejska Agencja 
Telegraficzna = WAT) umgebildet wurde. Der Aufkauf von mit Schulden belasteten 
Zeitungen sowie der gau eines neuen Verlagsgebäudes gingen jedoch über die 
Kräfte des Verlagsunternehmens; es geriet in finanzielle Schwieriglteiten Als sich 
Napieralski unvorsichtigerweise mit dem vor dem Bankrott stehenden Unternehmen 
„Miarki'' in Miko16w band, nutzten die preussischen Behörden diese Gelegenheit aus 
und haben gegen ihn einen Prozess angestrengt. Der Verlag „Katolik" stand· vor der 
Gefahr, in deutsche Hände zu geraten; der Ausbruch des I. Weltkrieges vereitelte 
es aber. 




