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Seria książek poświęconych ważnym postaciom związanym z dziejami
Górnego Śląska w XX wieku łączy w sobie cechy encyklopedii, biografii
i pracy naukowej. Tom drugi ponownie tworzy zbiór 14 artykuł
przybliżających postaci naukowców, publicystów i literatów, którzy
w swojej twórczości próbowali zmierzyć się z pytaniem czym jest Górny
Śląska. Kolejne rozdziały pozwalają poznać bliżej nie tylko sylwetki
przedstawionych osób, ale również poglądy i sposób w jaki postrzegali
Śląsk i prezentowali go w swojej twórczości.
W książce przedstawiono znane nazwiska publicystów (ks. Stanisław
Tkocz, Stanisław Ligoń, ks. Emil Szramek, czy też Michał Smolorz),
literatów (Zdzisław Hierowski, Kazimierz Gołba) oraz przedstawicieli
świata nauki (Jacek Koraszewski, Kazimierz Popiołek, Henryk
Rechowicz). Na uwagę zasługują również postaci mniej znane
(Paweł Musioł, Roman Lutman), nie zabrakło również miejsca dla
kontrowersyjnych nazwisk (Herbert Hupka, Herbert Helmut Czaja czy
też Karl Szczodrok).
Autorami biogramów i artykułów są zarówno uznani naukowcy
(prof. Grażyna Barbara Szewczyk, dr hab. Maciej Fic, dr hab. Jarosław
Tomasiewicz) jak i publicyści oraz młodzi historycy wywodzący się
z Uniwersytetu Śląskiego.
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Do rąk Czytelników trafia drugi tom z serii „Oni na Górnym Śląsku…”, tym razem poświęcony refleksji nad tym, czym jest
Górny Śląsk. Pytanie to frapowało wielu polityków, naukowców i publicystów w XX wieku. Niektórzy poprzestawali na
wyznaczaniu tylko historycznych i geograficznych granic regionu. Większość jednak poszukiwała kulturowej tożsamości
mieszkańców Górnego Śląska. To co interesujące w zamieszczonych w tomie artykułach, to przedstawienie zależności
między kreowanymi obrazami Górnego Śląska a rzeczywistością w jakiej żyli i działali ich autorzy.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Ryszarda Kaczmarka
To już druga odsłona podjętej w 2012 roku inicjatywy dedykowanej postaciom, które wywarły swoją działalnością
znaczący wpływ na dzieje Górnego Śląska w XX wieku. „Oni” to słowo klucz, od którego zaczynają się tytuły obu wydanych
dotąd tomów. Pierwszy Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku (Katowice-Rybnik 2014), poświęcono działaczom
politycznym. Kolejny tom przedstawia postacie, które swoim piórem dziennikarskim, naukowym i publicystycznym
objaśniały - Górnoślązakom i nie tylko - Górny Śląsk. Niejako przez ich twórczość patrzymy nadal na ten region,
korzystając z ich refleksji bardziej lub mniej obiektywnej.
Z recenzji dr. hab. Piotra Greinera

