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To ju pi ty raz spotkali my si w go cinnym Zabrzu, od pi ciu lat
miejscu obrad mi dzynarodowych konferencji naukowych zatytu owanych ogólnie „Kultura Europy &rodkowej”. Po pi ciu pracowitych latach
mo na mówi* o jubileuszu. To taki na razie ma y jeszcze, ale zawsze jubileusz. Jubileusze daj okazj do wspomnie,. Niech mi b dzie wolno
wspomnie* t pierwsz zabrza,sk konferencj po wi con 1000-leciu
mierci patrona Polski i Czech, wi tego Wojciecha. Pi * lat, pi * konferencji, ale te pi * dobrze przyjmowanych ksi ek zawieraj cych referaty
i komunikaty wyg oszone tu w Zabrzu, które s u nauce w Polsce i poza jej granicami. Bo przecie idea dorocznych, mi dzynarodowych konferencji naukowych wysz a st d – z Zabrza. Zg osi j ówczesny naczelnik
Wydzia u Kultury i Sportu, dzi wiceprezydent Katowic, mgr Jerzy Chmielewski. Zabrze sta o si miejscem, o czym ju mówi em przed rokiem,
dorocznych spotka, badaczy, naukowców, humanistów i nie tylko historyków.
Nie by oby dotychczasowych konferencji, gdyby nie poparcie W adz
Miasta, gdyby nie osobiste zaanga owanie i to od samego pocz tku prezydenta mgr. in . Romana Urba,czyka i organizacyjny wk ad Wydzia u
Kultury i Sportu Urz du Miejskiego z jego obecnym naczelnikiem, mgr.
Andrzejem Wilkiem i wszystkimi pracownikami.
Konferencje zabrza,skie stanowi dobry, wr cz wzorowy przyk ad
wspó pracy rodowiska naukowego, w naszym przypadku humanistów,
z w adzami samorz dowymi. S odpowiedzi na konkretne spo eczne zapotrzebowanie. Oby takich przyk adów by o jak najwi cej.
Konferencje zabrza,skie wros y w wiadomo * badaczy, w tym zw aszcza historyków i utrwali y obraz Zabrza jako miasta konferencji po wi conych szeroko rozumianej kulturze w okresach minionych. Niejednokrotnie spotyka em si z pytaniem o temat kolejnej konferencji, co zawsze
po czone by o ze wspomnieniami mi o i po ytecznie sp dzonego czasu,
w atmosferze yczliwo ci i dyskusji naukowych. Za to wszystko, za pi *
naukowych konferencji chcia em serdecznie podzi kowa* wszystkim tym,
którzy si do ich organizacji i przebiegu przyczynili.
Od pocz tku go cimy we wspania ej sali Muzeum Górnictwa W glowego. S owa podzi kowania nale si tu dyrektor tego Muzeum, mgr
Krystynie Barszczewskiej.
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Dzi kuj Jego Ekscelencji arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Jego
Ekscelencji biskupowi Janowi Wieczorkowi, Jego Magnificencji rektorowi
Uniwersytetu &l skiego prof. dr. hab. Tadeuszowi S awkowi za przyj cie
patronatu honorowego nad pi ta jubileuszow konferencj .
Dzi kuj uczniom zabrza,skiego VI Liceum Ogólnokszta c cego za
pomoc wiadczon od pi ciu ju lat w czasie przygotowa, i podczas obrad i ich opiekunowi, dr. Henrykowi Kowalskiemu.
Temat pi tej konferencji wydaje si by* szczególnie aktualny. U progu
nowego tysi clecia, nowego wieku, rozwa ali my problemy edukacyjne
w historycznym kontek cie. Chcemy, aby ta historyczna refleksja s u y a
przybli aniu dawnych metod wychowawczych, pokazuj c zarazem, jak
wielkie znaczenie posiada szko a, nauczyciel, a dla nas wszystkich wykszta cenie. Trudne to sprawy dla wspó czesnych pokole,. Ale to tak e
wyzwanie. Wyzwanie wychowywania nowych pokole,. Czy zdo amy temu
sprosta*?
Nie chc tu g osi* tezy, e historia musi by* nauczycielk ycia, ale
historyczna refleksja nad zagadnieniem wychowania, towarzysz ca obradom pi tej zabrza,skiej konferencji, winna towarzyszy* tak e naszym dyskusjom o kszta cie edukacji w wieku XXI.
Antoni Barciak

