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Niniejsza książka stanowi kontynuację pierwszej monografi i autorki, dotyczącej ki-
nematografi i województwa śląskiego w latach 1918–1939. Obszarem obecnych ba-
dań stała się prowincja górnośląska, czyli część regionu, jaka przypadła Niemcom 
po I wojnie światowej. Pracę oparto na szerokich kwerendach archiwalnych. 
Metodologicznie możemy ją zdefi niować jako regionalną historię kina. Na tle kon-
tekstów historycznych (Niemiec, Górnego Śląska, kinematografi i weimarskiej, hit-
lerowskiej, a także europejskiej i światowej) przyglądamy się lokalnej dynamice 
rozwoju omawianej dziedziny. W jej głównym polu widzenia są tutejsze kina i ich 
właściciele oraz zarządcy. Równie ważne okazały się zachowania publiczności, bę-
dącej ważnym ogniwem zachodzących zmian. 
W dotychczasowych badaniach nad historią Górnego Śląska dominowała katego-
ria relacji polsko-niemieckich. Nie zapominając o nich, autorka daje prymat feno-
menowi kultury popularnej. W omawianym okresie jej najważniejszą gałęzią stał się 
fi lm, który przeobraził lokalne społeczności. Zdemokratyzował ich sposób uczestni-
ctwa w kulturze oraz urównouprawnił formy spędzania wolnego czasu. 

Urszula Biel, co uważam za wyjątkowo cenną cechę (…), podchodzi do każdego usta-
lenia źródłowego, każdego znaleziska, nieznanego detalu z precyzją paleontologa, 
ale i entuzjazmem odkrywcy. Po prostu czuje się, śledząc karty rozprawy, ogromną 
satysfakcję z rozpoznawania spraw i poznawania ludzi, którzy przed stu laty tworzyli 
zręby kinematografi i tego kulturowego pogranicza. „Kultura fi lmowa prowincji górno-
śląskiej…” przenosi bowiem czytelnika w świat niemieckiej części Górnego Śląska, (…) 
akcentując transnarodowy charakter rekonstruowanego mikrokosmosu. (…)

Lokalne i regionalne walory tekstu nie budzą wątpliwości. Także historyk środko-
woeuropejskiej kultury, poszukujący szerszych znaczeń nie powinien być zawiedziony. 
Ponadto czytanie rozprawy jest, dzięki umiejętnościom narracyjnym autorki, po prostu 
przyjemne, co w przypadku rozpraw naukowych bynajmniej nie stanowi normy. 

dr hab. Mariusz Guzek

UR
SZ

UL
A 

BIE
L  

 K
UL

TU
RA

 F
IL

M
OW

A 
PR

OW
IN

CJ
I G

ÓR
NO
ŚL
ĄS

KI
EJ

 

9 788365 988478

 ISBN 978-83-65988-47-8

Cena 55 zł

Urszula Biel 
– autorka pierwszej mono-

grafi i poświęconej dziejom kina na Gór-
nym Śląsku (Śląskie kina między wojnami, czyli przyjem-

ność upolityczniona, Katowice 2002) oraz licznych tekstów poświęconych 
tej tematyce, w publikacjach zbiorowych polskich i zagranicznych. 
Ponadto animatorka kultury fi lmowej, prowadzi kino studyjne Amok w Gliwicach, 
uhonorowane nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii „Kino” (2012) 
oraz „Edukacja fi lmowa” (2017). Laureatka nagrody Prezydenta m. Gliwice w dziedzi-
nie kultury (1999). Od 2016 roku prezeska Śląskiego Towarzystwa Filmowego. 


