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rodowisko lubelskich medioznawców zwi -

zanych z UMCS nale y do jednego z naj-

bardziej aktywnych w kraju. Do tej pory w se-

rii „Wspó czesne Media”, pod redakcj  Iwony 

Hofman i Danuty K py-Figury, ukaza o si  a  

dziesi  pozycji1, a ca y dorobek uczelnianego 

wydawnictwa liczy kilkadziesi t pozycji z za-

kresu szeroko rozumianych nauk o mediach. 

Media mniejszo ci. Mniejszo ci w mediach 

s  najnowsz  pozycj  w tym bogatym zbio-

rze. W zamierzeniu jej redaktorek omawiana 

ksi ka stanowi „wszechstronn  analiz  tematu 

mediów mniejszo ci narodowych i etnicznych 

w Polsce na tle europejskim”2. Ma ponadto 

„sk oni  do reß eksji nad obecno ci  proble-

matyki mniejszo ciowej w mediach ››wi kszo-

ciowych‹‹ oraz obrazem mniejszo ci w tych 

mediach”3. Tym zapewnieniom wtóruje recen-

zja prof. Janusza Mieczkowskiego, w której ten 

do wiadczony badacz tematu stwierdza, e „ta-

kie wielostronne spojrzenie badawcze pomaga 

przybli y  i zrozumie  mechanizmy zwi zane 

z funkcjonowaniem mediów mniejszo ciowych 

oraz zach ca do dalszych eksploracji z tym 

zwi zanych”4. 

Struktura ksi ki jest przejrzysta i odpowia-

da powy szym za o eniom. Ca o  zosta a po-

dzielona na trzy mniej wi cej równe cz ci. S  to 

odpowiednio: „Media mniejszo ci narodowych 

i etnicznych w Polsce”, „Obraz mniejszo ci 

narodowych i etnicznych w polskich mediach” 

oraz „Media mniejszo ci w Europie”. cznie 

na tre  ksi ki sk ada si  osiemna cie artyku-

ów autorstwa przedstawicieli ró nych o rod-

ków naukowych w kraju, których wyczerpuj ce 

biogramy zamieszczono na ko cu ksi ki.

Rozmieszczenie artyku ów w poszczegól-

nych cz ciach równie  nie budzi zastrze e . 

Rozpoczynaj cy cz  pierwsz , a zarazem 

stanowi cy wprowadzenie w tematyk  ca ego 

tomu, tekst dr Marzeny Giedroy  z Uniwersy-

tetu Szczeci skiego omawia problem dost pu 

mniejszo ci narodowych i etnicznych do rod-

ków masowego przekazu w pracach Komisji 

Mniejszo ci Narodowych i Etnicznych Sejmu 

RP. Kolejne dwa artyku y, pióra doktorów: To-

masza Browarka (UMCS) oraz Paw a Popie-

li skiego (ISP PAN) przedstawiaj  dzia alno  

wydawnicz  mniejszo ci niemieckiej w Polsce. 

Pierwszy przybli a najwa niejsze tytu y pra-

sowe tego rodowiska po II wojnie wiatowej 

z perspektywy polskich w adz. Drugi natomiast 

koncentruje si  na wspó czesnych rodkach 

masowego przekazu mniejszo ci niemieckiej 

na Warmii i Mazurach. Kolejny tekst, autor-

stwa dr Renaty Król-Mazur (UJ), szczegó owo 

analizuje dzieje i funkcje czasopisma „Awedis”, 

czyli najwa niejszego tytu u wydawanego 
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przez rodowisko Ormian w Polsce. Dwa ar-

tyku y zamykaj ce pierwsz  cz  zosta y po-

wi cone obecno ci mniejszo ci narodowych 

i etnicznych w internecie. Dr hab. Magdalena 

Ratajczak (UWr) zastanawia si  nad etniczno-

ci  w sieci. Z kolei dr ucja Kapralska (AGH) 

omawia rol  internetu w procesach integracji 

i dezintegracji grup etnicznych.

Cz  druga, najobszerniejsza, sk ada si  

z tekstów analizuj cych obraz mniejszo ci 

narodowych i etnicznych w krajowych me-

diach. Rozpoczyna j  artyku  prof. Zbigniewa 

Oniszczuka (U ), w którym zosta a omówiona 

aktywno  medialna mniejszo ci niemieckiej 

oraz jej znaczenie. Z tego wzgl du mo na mie  

w tpliwo ci, czy ten temat nie powinien raczej 

znale  si  w cz ci pierwszej recenzowanej 

pozycji. Drugi w kolejno ci artyku , autorstwa 

Joanny Wa kowskiej-Sobiesiak, dziennikarki 

i Pe nomocnika Wojewody Warmi sko-Ma-

zurskiego ds. Mniejszo ci Narodowych i Et-

nicznych, przybli a zagadnienie wyst powania 

mniejszo ci narodowych i etnicznych Warmii 

i Mazur w mediach polskoj zycznych. Trzeba 

przy tym zaznaczy , e autorka koncentruje si  

na mniejszo ci niemieckiej, traktuj c o pozo-

sta ych jedynie marginalnie. 

Obraz medialny spo eczno ci romskiej 

w województwie wielkopolskim prezentuje 

Patryk Pawelczak (UAM). Pos uguj c si  ana-

liz  zawarto ci, wskazuje cztery typy obrazów 

Romów: jako grupy przest pczej, jako dzia a-

czy spo ecznych i kulturalnych, jako wspólnoty 

trwale dyskryminowanej oraz jako ludzi yj -

cych w skrajnym ubóstwie. Podobnej proble-

matyki, jednak e w szerszym kontek cie, doty-

czy artyku  dr. Piotra Burgo skiego (UKSW), 

w którym autor pisze o dyskryminacji mniej-

szo ci etnicznych i narodowych w polskiej 

prasie. Perspektywa lokalna powraca w pracy 

dr Katarzyny Maciejewskiej-Mieszkowskiej 

(UWM), która analizuje obecno  mniejszo ci 

ukrai skiej na falach Radia Olsztyn. Ten arty-

ku  mo na traktowa  jako uzupe nienie tekstu 

dr Ma gorzaty Adamik-Szysiak (UMCS), która 

przedstawia ca o ciowy obraz udzia u mniej-

szo ci narodowych i etnicznych w polskich 

mediach elektronicznych. Cz  drug  wie czy 

interesuj cy artyku  dr Nicole Do owy-Rybi -

skiej (IS PAN) na temat wykorzystania mediów 

spo eczno ciowych w podtrzymywaniu j zy-

ków mniejszo ci, w tym przypadku – j zyków 

u yckiego i kaszubskiego.

Ostatnia cz  omawianej ksi ki analizuje 

sytuacj  mediów mniejszo ci narodowych i et-

nicznych w Europie. Rozpoczyna j  artyku  dr 

Dagmary G uszek-Szafraniec (Wy sza Szko a 

Administracji w Bielsku-Bia ej) opisuj cy po-

wstanie i rozwój mediów katalo skich i baskij-

skich po 1975 r., a wi c po upadku re imu gen. 

Francisco Franco. Równie interesuj co prezentu-

je si  drugi tekst, w którym dr Ewa Godlewska 

(UMCS) przybli a sytuacj  mediów mniejszo ci 

narodowych w Austrii i Republice Federalnej 

Niemiec. Dzi ki przytoczonym przez autork  

badaniom, czytelnik mo e porówna  rozwi za-

nia powy szych pa stw z polskimi. Z kolei prof. 

Marian Gierula (U ) omawia pras  mniejszo ci 

narodowych w Rosji. Jak sam podkre la, „obec-

nie w Rosji zarejestrowanych jest 989 autono-

micznych struktur narodowo-kulturalnych”, co 

wskazuje na skal  opisywanego zjawiska. Zaled-

wie w Nadwo a skim Federalnym Okr gu jest 

wydawanych ok. 400 ró nych periodyków w j -

zykach narodów Rosji5. Ostatnie dwa artyku y 

stanowi  opis aktywno ci medialnej konkret-

nych mniejszo ci narodowych w Skandynawii. 

Dr Grzegorz Bonusiak (UR) przybli a media Sa-

amów, niewielkiej spo eczno ci zamieszkuj cej 

pó nocne tereny Norwegii, Szwecji i Finlandii. 

5 Tam e, s. 272.
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pogranicza [w:] Polityka i mniejszo ci narodowe na pograniczach, red. M. Giedroj , M. Mieczkowska, J. Miecz-

kowski, Szczecin 2005, s. 257–268; J. Sobczak, Czasopisma wyznawców islamu (1918–2004) [w:] Mi dzy histori  

a politologi , red. T. Wallas, Pozna  2010, s. 137–171; A. O ga, Wspó czesna prasa mniejszo ci ukrai skiej w Polsce 

[w:] Wspó czesne media. Wolne media?, t. 3, red. I. Hofman, D. K pa-Figura, Lublin 2010, s. 28–40; A. Ka mierak, 

Rozwój prasy Tatarów krymskich w latach 1990–2007 [w:] Wspó czesne media, t. 1, red. I. Hofman, D. K pa-Figu-

ra, Lublin 2009, s. 52–63; K. Wasilewski, Wspó czesna prasa mniejszo ci etnicznych wydawana w j zyku polskim 

na przyk adzie wybranych tytu ów [w:] Mniejszo ci regionu pogranicza polsko-niemieckiego, red. B.A. Or owska, 

K. Wasilewski, Gorzów Wlkp. 2012, s. 215–226; ten e, Funkcje i rola mediów mniejszo ci narodowych i etnicz-

nych na przyk adzie mediów romskich [w:] Romowie w Europie. To samo  i wspó czesne wyzwania, red. J. Fary , 

P.J. Krzy anowski, B.A. Or owska, Gorzów Wlkp. 2013, s. 283–298.

Natomiast dr El bieta Muciek (UMCS) wyko-

rzystuje przyk ad mediów Polaków mieszkaj -

cych w Szwecji, aby bli ej przyjrze  si  aktyw-

no ci medialnej grup mniejszo ciowych w spo-

ecze stwie wielokulturowym.

Artyku y zamieszczone w omawianym to-

mie podejmuj  temat aktywno ci medialnej 

mniejszo ci narodowych i etnicznych z wie-

lu perspektyw. Ich autorzy mog  poszczyci  

si  bogatym do wiadczeniem w opisywanej 

problematyce, co gwarantuje wysoki poziom 

tekstów. Trudno wi c wskaza  na konkretne 

mankamenty ksi ki. Mo na jedynie a owa , 

e zabrak o miejsca na przedstawienie dzia al-

no ci medialnej mieszkaj cych w Polsce Litwi-

nów, Tatarów czy Bia orusinów. Warto by oby 

równie  bli ej zaj  si  obrazem medialnym 

Romów, którzy wzbudzaj  chyba najwi ksze 

spo eczne kontrowersje spo ród wszystkich 

mniejszo ci narodowych i etnicznych zamiesz-

kuj cych Polsk . Brakuje tak e naukowej 

analizy debaty na temat narodowo ci l skiej, 

prowadzonej zarówno z perspektywy mediów 

polskich, jak i tych tworzonych przez samych 

l zaków. Co prawda ten problem przewija si  

w tek cie prof. Oniszczuka, jednak pe ni on 

tam jedynie rol  drugorz dn . Dominacja opra-

cowa  dotycz cych mniejszo ci niemieckiej 

wskazuje na znaczne zainteresowanie badaczy 

tym rodowiskiem, zarazem jednak na wietla 

braki w opisie pozosta ych mniejszo ci naro-

dowych i etnicznych zamieszkuj cych granice 

pa stwa polskiego.

Media mniejszo ci narodowych i etnicz-

nych, jak równie  sama obecno  tych rodo-

wisk w polskiej prasie, radiu i telewizji zyskuj  

coraz wi ksze zainteresowanie badaczy6. Ro nie 

liczba wydawnictw i artyku ów po wi conych 

tej tematyce, których autorzy reprezentuj  ró ne 

dyscypliny i podej cia badawcze. Ksi k  Media 

mniejszo ci. Mniejszo ci w mediach mo na trak-

towa  jako podsumowanie dotychczasowego do-

robku, a jednocze nie zach t  do podejmowania 

dalszych bada  w tym kierunku.

Krzysztof Wasilewski


