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Profesor Marian Gierula urodził się 11 sierpnia 1955 w Bielsku Białej. W latach 
1975–1979 studiował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach na kierunku nauki polityczne, specjalność dziennikarska i już jako 
student zaangażował się w badania medioznawcze. Na trzecim roku studiów pod-
jął się całościowej analizy medioznawczej tygodnika lokalnego „Kronika Biel-
ska” w latach 1956–1976. Wysoki poziom badań i opracowanie wyników zawarte 
w pracy magisterskiej otworzyły mu drogę do asystentury w Zakładzie Dzien-
nikarstwa Uniwersytetu Śląskiego i dalszego rozwoju naukowego. Odtąd bada-
nie mediów i komunikacji periodycznej stały się jego pasją zawodową i życio-
wą. Od lutego 1980 roku pracował w Zakładzie Dziennikarstwa, stopień doktora 
uzyskał w lutym 1988, a tematyka rozprawy doktorskiej również dotyczyła prasy 
lokalnej. Pracę habilitacyjną w oparciu o książkę napisaną w języku rosyjskim 
pt. „Polska prasa lokalna 1989–2000. Typologia i społeczne funkcjonowanie” 
obronił w czerwcu 2001 roku na Wydziale Filologii i Dziennikarstwa Rostowskie-
go Państwowego Uniwersytetu w Rostowie nad Donem w Federacji Rosyjskiej.

Dziesiątki publikacji naukowych Profesora w języku polskim i rosyjskim, i co 
należy podkreślić – zawsze opartych na badaniach własnych, dotyczyły mediów 
lokalnych i regionalnych oraz mediów rosyjskich i republik postradzieckich. 
Rozległość i głębokość dokonywanych analiz sprawiły, że weszły one na stałe 
do dorobku nauki o mediach i komunikacji. Wzbogaciły wiedzę medioznawczą 
oryginalnymi ustaleniami. 

Medioznawstwo jako młoda nauka domaga się określenia paradygmatu ba-
dań. Tym paradygmatem zarówno dla Profesora Gieruli, jak i dla Katowickiej 
Szkoły Medialnej, w której powołaniu brał udział, były czas i przestrzeń.

Profesor do swych ostatnich dni pracował w Instytucie Dziennikarstwa i Ko-
munikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego, który powstał między innymi dzię-
ki jego staraniom. Ale energii wystarczało mu nie tylko do prowadzenia badań 
akademickich – przez wiele lat jako ekspert współpracował z redakcjami prasy, 
radia i telewizji na Śląsku. Swoją głęboką wiedzą z zakresu komunikacji lokal-
nej i regionalnej dzielił się z władzą państwową, samorządową oraz ze światem 
biznesu medialnego. Był przekonany, podobnie jak Irena Tetelowska czy James 
D. Halloran (były przewodniczący IAMCR), o użyteczności badań nad dzienni-
karstwem i komunikacją medialną. Jego doświadczenie w kontaktach ze świa-
tem pozaakademickim utwierdzało go w przekonaniu, że medioznawcy mogą 
dostarczyć praktykom pożytecznej wiedzy, a praktycy, tzn. redakcje, dziennika-
rze, wydawcy, politycy, przy odrobinie wysiłku potrafi ą z niej korzystać w inte-
resie społecznym. 

Dr hab. Marian Gierula, profesor Uniwersytetu Śląskiego zmarł 21 kwietnia 
2020 r. Ze środowiska medioznawczego i ze świata mediów odszedł rzetelny 
badacz i nauczyciel akademicki…


