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Seria wydawnicza

Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego

– program ekumenii regionów i badaczy

zainteresowanych problematyk¹ prasoznawcz¹

Górny Œl¹sk i Zag³êbie D¹browskie historycznie dzieli³a granica cesarsko-car-
ska. Mieszkañcy tych terenów oddzieleni „murem” konkuruj¹cych hegemonów
zostali nauczeni wzajemnej niechêci, czego konsekwencje w wielu przejawach
¿ycia codziennego odczuwane s¹ do dzisiaj. Dlatego inicjatywa naukowa fun-
duj¹ca „pomost” miêdzy obu rejonami, nale¿¹cymi obecnie w Polsce do jedne-
go organizmu administracyjnego, powinna byæ otoczona trosk¹ i wsparciem
œrodowiska. Uwaga dla wymienionej w tytule niniejszego tekstu serii nale¿y siê
równie¿ i z innych powodów, zw³aszcza zorientowanych na tworzenie wspólno-
towego klimatu dla prasoznawczych badañ. Skupia ona bowiem prace badaczy
ró¿nych specjalnoœci, ale i rozmaitego doœwiadczenia naukowego, do czego je-
szcze wrócê. W tym miejscu podkreœlê jedynie, ¿e okolicznoœci te pozwalaj¹
zbudowaæ plastyczny obraz zjawiska bardzo wa¿nego w przesz³oœci Górnego
Œl¹ska – ogl¹danego z ró¿nych perspektyw i dlatego z zastosowaniem ró¿nora-
kich narzêdzi.

Górnoœl¹ska ziemia ma imponuj¹ce tradycje prasowe1. Rozwa¿ania inspiro-
wane chêci¹ promocji w akademickich gremiach sygnalizowanej serii zaczy-

1 Problematyki tej dotykaj¹ niektóre artyku³y pojawiaj¹ce siê w omawianej serii, m.in.: £. Biel-
ski, Prasa Œl¹ska Cieszyñskiego w pierwszych latach niepodleg³oœci, [w:] Oblicza Prasy Œl¹ska
i Zag³êbia D¹browskiego 1918–1939, red. D. Rott przy wspó³pracy A. Mielczarek i M. Kaczmar-
czyka, Katowice 2004, s. 27–34; A. Turska, „Aposto³ Górnego Œl¹ska”. O dzia³alnoœci dzienni-
karskiej Karola Miarki, [w:] Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego, t. 2, red. D. Rott



nam od podkreœlenia znaczenia tego terenu w sferze „papierowych” mediów,
gdy¿ o drugim regionie mam wiedzê nieporównanie skromniejsz¹. Z tych po-
wodów owa seria dla mnie i dla wielu badaczy znajduj¹cych siê w podobnej sy-
tuacji mo¿e staæ siê doskona³ym Ÿród³em sprzyjaj¹cym wyrównaniu kompeten-
cji w odniesieniu do obu obszarów. Ujawnione na wstêpie w³asne wzglêdy
decyduj¹, ¿e skupiê siê na górnoœl¹skich realiach. By je rzetelnie nakreœliæ, wy-
pada odnotowaæ, ¿e drukowane periodyki, stanowi¹ce wszêdzie istotny sk³adnik
nowo¿ytnej kultury, tutaj (szczególnie w rodzimym otoczeniu wobec braku in-
nych polskojêzycznych instytucji wspomagaj¹cych nowo¿ytne procesy emancy-
pacji obywatelskiej) odegra³y szczególn¹ rolê jako podstawowa forma masowej
agitacji i propagandy, jako œrodek informowania spo³eczeñstwa oraz kszta³to-
wania postaw ludzi. Prawd¹ jest, ¿e wszêdzie w prasie na pocz¹tku jej szybkie-
go rozwoju upatrywano antidotum na gwa³townie pojawiaj¹ce siê negatywne
skutki rewolucji przemys³owej i przemian spo³ecznych za ni¹ id¹cych. Jej czytel-
nicy mieli tworzyæ wspólnotê, typ zbiorowoœci, której istota polega³a na odczu-
waniu jednoœci z osobami znajduj¹cymi siê w oddaleniu, lecz pozostaj¹cymi
w sferze identycznych bodŸców. Owo pozytywne znaczenie prasy w pocz¹tkach
XX wieku podkreœlali zw³aszcza przedstawiciele szko³y chicagowskiej.

Region Górnego Œl¹ska by³ i jest ziemi¹ wielonarodow¹, a w subregionie
Œl¹ska Cieszyñskiego tak¿e zró¿nicowan¹ wyznaniowo, co ma swoje odzwier-
ciedlenie równie¿ w miejscowym rynku prasowym. W wielu miastach publiko-
wano czasopisma redagowane w jêzyku zarówno polskim, jak i niemieckim.
Poszczególne inicjatywy mia³y ró¿ny nak³ad, niejednolity by³ te¿ ich zasiêg od-
dzia³ywania, odró¿nia³y siê od siebie znaczeniem w dziejach krainy, na czym
ogromnie odciska³a siê ich rozmaita ¿ywotnoœæ. Nade wszystko zaœ do 1945
roku ró¿nicowa³ je jêzyk wyk³adu i id¹cy za nim obraz œwiata oraz zbiór popu-
laryzowanych wartoœci. Razem jednak wziête mia³y ogromne znaczenie w dzie-
jach regionu, bo rozwija³y siê tu nadzwyczaj obficie i z sukcesem czytelniczym,
na co wp³ywa³o doskona³e wyczucie ich wydawców zasad funkcjonowania na
rynku kultury masowej. By³a te¿ i osobnicza, wewnêtrzna przyczyna takiego
stanu rzeczy. Lokalne uwarunkowania etniczne spowodowa³y bowiem, ¿e tutej-
sze czasopisma nad swe funkcje informacyjne przedk³ada³y oddzia³ywanie na
odbiorców, przez co zosta³y wprzêgniête w „grê narodowych interesów”.
W wiêkszoœci tworzy³y p³aszczyznê propagowania idei, jakie reprezentowa³
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i M. Kaczmarczyk, Katowice–Sosnowiec 2005, s. 9–20; M. Smy³³a, Niemieckojêzyczna prasa Ka-
towic do 1922 roku. Rekonesans badawczy, [w:] Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego,
t. 2..., s. 21–35; M. Buszek, Wokó³ prasy œl¹skiej okresu powstañ i plebiscytu, [w:] Oblicza Prasy
Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego, t. 2..., s. 50–60; D. Guzek, Historia mediów Archidiecezji Kato-
wickiej, [w:] Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego, t. 4, red. M. Kaczmarczyk, D. Rott
i W. Wójcik, Sosnowiec 2010, s. 101–117.



w³aœciciel oficyny, w której dane pismo siê ukazywa³o. W obiegu polskojêzycz-
nym w³aœciwie sta³y siê prawdziwym „prochem strzelniczym umys³u”, jak po-
wiedzia³ o prasie David Riesman. Dosz³o do takiej sytuacji z tego powodu, ¿e
stanowi³y w³aœciwie jedyn¹ platformê, wokó³ której mogli siê skupiaæ ludzie
zaanga¿owani w ochronê praw rodaków i dziêki której mogli podtrzymywaæ
z nimi kontakt. Dla polskojêzycznych wydawców nios³o to zagro¿enie inkrymi-
nacji i rozmaitych utrudnieñ szczególnie dotkliwych, gdy zwa¿y siê na znacznie
s³abszy park typograficzny, wiêksze k³opoty towarowe oraz nierówny z przed-
siêbiorstwami niemieckimi potencja³ ekonomiczny i zawodowy redaktorów. Na
kwestie te zwracali uwagê ró¿ni autorzy, ale gruntownie omówi³ je Joachim
Glensk w wielu swoich opracowaniach2.

W skrócie myœlowym mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e polskie gazety ludowe na
Górnym Œl¹sku od pocz¹tku lat 70. XIX wieku, a wiêc od epoki kulturkampfu,
w ¿yciu spo³ecznym regionu odgrywa³y rolê fundamentaln¹. Stanowi³y wszak
najwa¿niejsze ogniwo budowania to¿samoœci grupowej Œl¹zaków ¿yj¹cych
przez pokolenia w sytuacji „kultury oblê¿onej”. To one, dziêki prowadzonej
akcji oœwiatowej, w du¿ym stopniu decydowa³y o „polskim sumieniu” rodzimej
ludnoœci. Taka dzia³alnoœæ mia³a szczególn¹ wartoœæ na specyficznym, bo naj-
bardziej kulturowo zaniedbanym skrawku ziemi œl¹skiej, na OpolszczyŸnie,
z powodu jej oddalenia od centrów polskiego ¿ycia kulturalnego w regionie. Tu-
taj wiêc prasa nabiera³a jeszcze wiêkszej roli kulturotwórczej, pe³ni¹c misjê eduka-
cyjn¹ i narodow¹. Z wyraŸn¹ emfaz¹ po latach pisa³ o tym Rafa³ Urban:

U nas na OpolszczyŸnie sprawa czytelnictwa jest zupe³nie inna, nawet troszkê eg-
zotyczna. U nas repolonizacja, to znaczy przejœcie do s³owa drukowanego polskiego,
nie przesz³a przez ksi¹¿kê, tylko przez gazetê. Ja mia³em 13 lat, a ju¿ by³em abonen-
tem „Gazety Opolskiej”. To by³a m o j a s z k o ³ a p o w s z e c h n a . D z i e n n i -
k a r z m i a ³ u n a s o g r o m n ¹ f u n k c j ê [wyró¿n. – K.K.-J.]3.

Wielki szacunek dla prasy wœród œl¹skiej wspólnoty podkreœla³o wielu Gór-
noœl¹zaków w swoich relacjach pamiêtnikarskich. Paulina Nieszpór z podopol-
skich Górek wspomina³a nastêpuj¹co:
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2 J. Glensk z zakresu tej tematyki opublikowa³ wiele opracowañ, z których najwa¿niejsze to:
„Nowiny Raciborskie” w latach 1889–1904. Szkic monograficzny, Katowice 1970; Ograniczenia
wolnoœci prasy polskiej na Górnym Œl¹sku (na prze³omie XIX i XX wieku), Opole 1989; Pitaval
prasy polskiej na Œl¹sku w XIX stuleciu. Redaktorzy i wydawcy przed s¹dem, Opole 1992; Czarna
ksiêga prasy œl¹skiej, t. 1: Górny Œl¹sk, Opole 2006; t. 2: Œl¹sk Cieszyñski. Prasa niemiecka, Opo-
le 2007.

3 Cyt. za: Cz. Wawrzyniak, Zagajenie, [w:] 200 lat prasy polskiej na Œl¹sku. Materia³y sesji
naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r., red. J. Glensk, Opole 1992, s. 10–11.



A czytaæ to ja bardzo lubiê. Tylko ¿e dawniej to nie by³o tego wiela. Chyba tylko
ksi¹¿ki koœcielne: ¯ywoty Œwiêtych, Wybór albo Droga do nieba. Z inkszych to tylko
gazety my mieli w domu, bo tatulek prenumerowali „Gazetê Opolsk¹”, a mój m¹¿
potem „Nowiny Codzienne”, chtore otrzymywaliœmy a¿ do rozpoczêcia wojny. Wie-
le w nich by³o ciekawych rzeczy powiedzianych a nieraz piêkne powiastki siê znaj-
dowa³y. [...] Gazeta wielk¹ uwagê na politykê zwraca³a, tochmy siê z niej wiele ta-
kich rzeczy dowiedzieli, chtore nam radzi³y, ¿e ta nasza ziemia to staro polsko
ziemia. Ale my to i tak dobrze wiedzieli, ¿e tu Polsko by³a, nim Prusaki tu przysz³y4.

Œl¹ska prasa by³a jednak¿e nie tylko „orê¿em walki narodowej”, o czym czê-
sto przypominali wracaj¹cy pamiêci¹ do przesz³oœci mieszkañcy Œl¹ska i o czym
w œlad za nimi najchêtniej w ubieg³ych latach pisali badacze5. Czêsto udowad-
niali oni, ¿e periodyki na Górnym Œl¹sku w okresie przynale¿noœci dzielnicy do
pruskiej (niemieckiej) pañstwowoœci obok powinnoœci patriotycznych przyjê³y
na siebie równie¿ obowi¹zek oœwiatowy rozumiany wed³ug idea³ów pozytywi-
stycznych, tak¿e misjê kulturaln¹ – wychowania uczciwych, prawych i dobrze
u³o¿onych obywateli, wreszcie stara³y siê dostarczaæ rodakom godziwej rozrywki6.

Po drugiej wojnie œwiatowej wiele siê zmieni³o w tym zakresie. Po 1948 roku
mocno na znaczeniu utraci³a idea regionalizmu, co znacz¹co wp³ywa³o te¿ na
zbiorow¹ pamiêæ Polaków, w tym równie¿ Œl¹zaków. „Wyciszenie” tematów
regionu dokonuj¹ce siê z powodu za³o¿eñ ideologicznych, jakie obowi¹zywa³y
w centralistycznie zorientowanym pañstwie socjalistycznym, szybko prowa-
dzi³o do kulturowej amnezji. M³odsze pokolenia traci³y wiêc orientacjê w trady-
cji regionów, bo swe informacje wobec braku przep³ywu wiadomoœci na pozio-
mie instytucjonalnym zazwyczaj ogranicza³y li tylko do pamiêci domowników.
Karla³a przez to ich wiedza o historii ludzi, która nadaje znaczenie przesz³oœci,
wyjaœnia teraŸniejszoœæ i dostarcza wskazówek na przysz³oœæ. Nie bez powodu
Neil Postman naucza³:
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4 Wspomnienia Opolan, t. 1, red. W. Kornatowski i K. Malczewski, Warszawa 1960.
5 Oprócz wymienionych opracowañ Joachima Glenska wypada przyk³adowo wymieniæ jeszcze

studia Jerzego Ratajewskiego (np.: O wydawnictwach, redaktorach, kolporterach i czytelnikach
prasy polskiej na Œl¹sku w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku, „Studia Œl¹skie” 1976, t. 30),
El¿biety Malinowskiej (np.: W dialogu z czytelnikiem. Teksty literackie w polskiej prasie na Gór-
nym Œl¹sku w latach 1889–1901, Katowice 1984), Marka Czapliñskiego (np.: Powstanie i rozwój
koncernu „Katolika” w Bytomiu w latach 1898–1914, „Œl¹ski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
1971, nr 3) czy Marii Kalczyñskiej (np.: Wydawnictwo prasowe „Gazety Opolskiej” w roli edyto-
ra i popularyzatora ksi¹¿ki polskiej w Opolu (1890–1923), Opole 1994). Oczywiœcie, studiów po-
œwiêconych górnoœl¹skiej prasie z XIX i pierwszej po³owy XX w. jest znacznie wiêcej, ale maj¹
one rozproszony charakter.

6 Wszystkie te aspekty œl¹skiego piœmiennictwa szeroko omówi³am w swojej ksi¹¿ce: Œl¹sk
znany, Œl¹sk nie znany. O kulturze literackiej na Górnym Œl¹sku przed pierwszym progiem umaso-
wienia, Opole 1999.



Wszak znajomoœæ korzeni to nie tylko wiedza o tym, sk¹d pochodzi³ twój dziadek
i co musia³ przejœæ. To równie¿ wiedza o tym, sk¹d pochodz¹ twoje idee i dlaczego
w nie wierzysz; wiedza o tym, sk¹d pochodzi twoja wra¿liwoœæ moralna i estetyczna.
To wiedza o tym, sk¹d pochodzi twój œwiat, a nie tylko twoja rodzina. Dokoñczmy
cytatu z Cycerona: „Czem jest ¿ycie ludzkie, je¿eli pamiêæ dawnych wypadków nie
³¹czy go z ¿yciem poprzednich ludzi?7” A mówi¹c o „poprzednich ludziach”, Cyce-
ron nie mia³ na myœli ciotki twojej matki8.

Niewiedza o historycznej roli czasopism na ziemi górnoœl¹skiej mog³a szybko
siê rozszerzaæ, bo profesjonalne badania z tego zakresu na Górnym Œl¹sku by³y
znacz¹co rozwijane w jego czêœci cieszyñskiej dziêki inspiracji i wsparciu œrodowis-
ka „Zarania Œl¹skiego”, w jego czêœci „czarnej” zaœ pe³n¹ par¹ ruszy³y dopiero tu¿
przed wybuchem wojennego konfliktu we wrzeœniu 1939 roku wraz z podjêciem
dzia³alnoœci wydawniczej przez Instytut Œl¹ski w Katowicach i wczeœniej dziêki
powo³aniu „Roczników Towarzystwa Przyjació³ Nauk na Œl¹sku”, nad którymi
przez ca³e miêdzywojnie czuwa³ ks. Emil Szramek9.

Koronnym dowodem rozleg³oœci „regionalnej” niepamiêci jest ostatnio wy-
dane opracowanie Katarzyny Tu³aæ, „Nasz¹ broni¹ jest wolne s³owo”. Niezale¿-
na produkcja wydawnicza w województwie katowickim w latach 1976–1990
(Katowice w 2009). Badaczka wyraŸnie podkreœla³a w nim, ¿e górnoœl¹ska tra-
dycja, jak pisa³a – „romantycznego postrzegania «s³owa» jako rezerwuaru wol-
noœci” – nie da³a o sobie znaæ w skrajnych warunkach walki o swobodê œwiato-
pogl¹dow¹ obywateli, a zatem w prze³omowych dziejach narodu. Podkreœla³a
przeto, ¿e zespo³y opozycyjnych dziennikarzy, wœród których czêsto brakowa³o
fachowych kadr, a tak¿e ludzi zakorzenionych, zadecydowa³y o raczej s³abym
zaznaczaniu siê lokalnej tradycji10. Podobnie ocenia³a wydawców ksi¹¿ek. Lu-
dzie pracuj¹cy w obszarze „niezale¿nych wydawnictw” w województwie kato-
wickim zazwyczaj pochodzili z innych terenów Polski, tote¿ nie zawsze znali
dziedzictwo kulturowe ziemi, na jakiej pracowali. W rezultacie bli¿sze im by³y
uogólnione za³o¿enia analizowanej dzia³alnoœci ni¿ troska o nawi¹zanie do lo-
kalnych realiów. Zbiera³a tym samym dowody œwiadcz¹ce, ¿e brak œwiadomo-
œci terenu, a szczególnie jego genius loci, przeszkadza³ w organizowaniu pra-
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7 Cyceron, Mówca, [w:] Pisma krasomówcze i polityczne Marka Tuliusza Cycerona, prze³.
E. Rykaczewski, Poznañ 1873, s. 33.

8 N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kultur¹, prze³. Anna Tonalska-Dulêba, Warszawa
1995, s. 226.

9 Ogólny zarys tego problemu w serii przedstawi³: W. Grzesiczek, Rozwój prasoznawstwa
polskiego na Œl¹sku w latach 1922–1939, [w:] Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego
1918–1939..., s. 77–81.

10 K. Tu³aæ, „Nasz¹ broni¹ jest wolne s³owo”. Niezale¿na produkcja wydawnicza w wojewódz-
twie katowickim w latach 1976–1990, Katowice 2009, s. 39 i n.



wdziwie regionalnych instytucji, formu³owaniu idea³ów i znajdowaniu poparcia
autorytetów dla funkcjonowania kultury zakorzenionej w danym obszarze11.

Sprawy regionu „zamazywa³y siê” w globalnej skali. W³aœciwie nie dociera³y
do œwiadomoœci profesjonalistów i tym bardziej ogó³u mieszkañców. Dzia³o siê
tak pomimo trwania badañ prasoznawczych, których wyniki publikowano
w opracowaniach monograficznych, a tak¿e w wielu organach, takich jak „Stu-
dia Œl¹skie”, „Kwartalnik Opolski”, w wielce znacz¹cej dla upowszechniania
górnoœl¹skich badañ serii Œl¹skie miscellanea czy w zeszytach naukowych wy-
dawanych na œl¹skich uczelniach. Ca³kiem niema³e efekty badañ by³y jednak
rozproszone.

Kiedy idea regionalizmu zyska³a szansê odrodzenia po przemianach ustrojo-
wych, zadañ by³o bez liku, wœród nich do wa¿niejszych nale¿a³o przywrócenie
œwiadomoœci o piêknej karcie górnoœl¹skiego czasopiœmiennictwa. Nowe inicja-
tywy dzia³aj¹ce w tym kierunku nie od razu zosta³y powo³ane. Trudnoœæ przed-
siêwziêcia okreœla³y te¿ parametry ogólne, a zw³aszcza sukcesywne zmniejsza-
nie siê we wspó³czesnym œwiecie znaczenia prasy stopniowo wypieranej przez
radio, a nastêpnie telewizjê i w koñcu przez media elektroniczne. Mo¿na powie-
dzieæ, ¿e straci³a je w obliczu zmian cywilizacyjnych, konsumenckiego podej-
œcia do ¿ycia. Korzystanie z mediów drukowanych wymaga bowiem koncentra-
cji, aktywnoœci i zaanga¿owania, które nie s¹ potrzebne w przypadku telewizji
operuj¹cej obrazem, a nie tekstem12.

Ze œwiadomoœci¹ kulturowych przeobra¿eñ tym uwa¿niej nale¿y zatrzymaæ
siê nad seri¹ Oblicza Prasy Œl¹ska i Zag³êbia D¹browskiego sk³adaj¹c¹ siê do
chwili obecnej z czterech tomów, a pi¹ty pod redakcj¹ Dariusza Rotta planowa-
ny na 2011 rok przygotowywany jest do druku. Seria Oblicza Prasy... publiko-
wana jest w ramach nadrzêdnej serii Studia z dziejów komunikowania masowe-
go. Tom pierwszy tego przedsiêwziêcia pod redakcj¹ Dariusza Rotta przy
wspó³pracy Anny Mielczanek i Micha³a Kaczmarczyka wyszed³ w Katowicach
w 2004 roku pod patronatem Zak³adu Dziennikarstwa Uniwersytetu Œl¹skiego
i Redakcji „Gazety Uniwersyteckiej UŒ”, ale ju¿ tom drugi pod redakcj¹ Dariu-
sza Rotta i Micha³a Kaczmarczyka z 2005 roku sygnowany by³ przez rzeczon¹
redakcjê wespó³ z Wy¿sz¹ Szko³¹ Zarz¹dzania i Marketingu w Sosnowcu. Wy¿-
sza Szko³a „Humanistas” w Sosnowcu patronowa³a trzeciemu tomowi z 2008
roku pod redakcj¹ Micha³a Kaczmarczyka i Dariusza Rotta oraz czwartemu
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11 Ibidem, s. 110 i in.
12 Szeroko kwestie statusu s³owa w kulturze technologii, które typografia uczyni³a towarem,

omawia m.in.: W.J. Ong, Oralnoœæ i piœmiennoœæ. S³owo poddane technologii, prze³. i wstêpem
opatrzy³ J. Japola, Lublin 1992, s. 177 i n. Przemiany kultury wywo³ane dominacj¹ obrazu podjê-
te zosta³y np. przez: H. Mamzer, Obraz a karnawalizacja cywilizacji, „Cz³owiek i Spoleczeñ-
stwo” 2004, t. 22.



z 2010 roku pod redakcj¹ Micha³a Kaczmarczyka, Dariusza Rotta i W³odzimie-
rza Wójcika.

Omawiana seria ³¹czy w sobie walor naukowy i popularyzatorski. Zosta³a bo-
wiem zainicjowana z nadziej¹ uczynienia z niej p³odnej platformy do promocji
dokonañ doktorantów i m³odych doktorów wkraczaj¹cych dopiero na drogê pra-
cy naukowej. Dlatego materia³y zawarte w kolejnych tomach s¹ zró¿nicowane
pod wzglêdem poziomu merytorycznego, a tak¿e formalnie, metodologicznie
i tematycznie. Rozprawy dotycz¹ce zarówno teorii, jak i praktyki funkcjonowa-
nia mediów nie sk³adaj¹ siê wiêc jeszcze na monograficzn¹ ca³oœæ (choæ i ona
jest w planach), raczej orientuj¹ w zakresie zainteresowañ badawczych poszcze-
gólnych osób studiuj¹cych b¹dŸ pracuj¹cych w ró¿nych instytutach obu uczelni
humanistycznych patronuj¹cych serii. Wszyscy autorzy przejawiaj¹ jednak
¿ywe zainteresowanie zagadnieniami prasoznawczymi, które ogl¹daj¹ z wielo-
rakiej perspektywy, reprezentuj¹c zró¿nicowane gremia specjalistów. S¹ wœród
nich bowiem medioznawcy, literaturoznawcy, politolodzy, historycy, dziennika-
rze, a tak¿e krytycy literaccy, z³¹czeni – jak podaje redakcja ostatniego tomu –
„wspólnym mianownikiem [...] charakteryzowanej problematyki z systemem
medialnym regionu”13. W kolejnych tomach zamieszczane s¹ artyku³y i szkice
poœwiêcone tematom zarówno historycznoprasowym, jak i wspó³czesnym prze-
jawom ¿ycia dziennikarskiego i procesom medialnym obserwowanym – jak
pisa³am na wstêpie i co jednoznacznie okreœla tytu³ serii – w dwóch subregio-
nach: na Górnym Œl¹sku oraz w Zag³êbiu D¹browskim. Omawiana inicjatywa
³¹czy zatem treœci, które historycznie mocno by³y podzielone. Znacznie zatem
wspomaga utrwalanie nowej rzeczywistoœci kulturowej, ci¹gle z trudem przebi-
jaj¹cej siê do zapatrywañ zwyk³ych mieszkañców powojennego województwa
œl¹skiego. Jest przeto cennym Ÿród³em wiedzy nie tylko dla w¹skiego grona
specjalistów, lecz tak¿e dla nauczycieli i ich uczniów pracuj¹cych nad rozkwi-
tem odnowionej œwiadomoœci regionalnej. Idea lokalizmu powróci³a do pol-
skich szkó³, pora wiêc, by badania regionalistyczne budowa³y fundament
„samopostrzegania siê” jednostek ¿yj¹cych w planie w³asnej makro- i mikro-
struktury spo³ecznej, ale tak¿e by tworzy³y „obrazy w g³owach” innych osób
wypowiadaj¹cych siê w dyskursach ponadlokalnych – jak pisa³ Roch Sulima.
Dlatego przedstawianej inicjatywy nie mo¿na przeceniæ w roli mediatora zbli-
¿aj¹cego obywateli regionów ulokowanych po obu stronach granicy, ci¹gle obec-
nej w mentalnoœci obu stron. Seria ta wobec tego by³aby cennym kompendium
dla ludzi mediów kreuj¹cych „ma³oojczyŸniane” obrazy, a zw³aszcza dla samo-
rz¹dowców (radnych) ró¿nych szczebli i ich wyborców, o ile by tylko chcieli do
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niej siêgaæ. Tego w oczekiwaniu na dalsze tomy owego cennego projektu pozo-
staje ¿yczyæ jego autorom.

EDITORIAL SERIES OF PRESS FACES OF SILESIA AND THE DABROWSKI AREA
– PROGRAM OF ECUMENY OF THE REGIONS

AND RESEARCHERS INTERESTED IN THE ISSUES OF PRESS STUDIES

S u m m a r y

The text presents the program, content, meaning and purpose of the editorial series Press
Faces of Silesia and the Dabrowski Area. It was initiated in 2004 in Katowice in the environment
of media experts recruiting from the University of Silesia, and from the second volume it has been
issued in association with the University of Management and Marketing in Sosnowiec. Higher
School „Humanistas” in Sosnowiec patronizes this initiative from the third volume. Currently, the
fifth volume, edited by Dariusz Rott planned for 2011, is in print.

The presented series combines scientific and popularizing value. It was established as a plat-
form to promote the achievements of PhD students and young doctors just entering the path of
scientific work. Therefore, the materials contained in later volumes concerning both theory and
practice of the functioning of the media are diverse in terms of content, formally, methodologically
and thematically. Their goal is to see into the scope of research interests of the particular students,
or people working in different institutes of both humanistic universities patronizing the series.
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