
Przedmowa

Już po raz szósty mam niewątpliwą przyjemność uczestniczenia w niezwykłym 
wydarzeniu. Raz na rok Zabrze zamienia się w centrum refleksji nad kulturą na-
szego regionu i kontynentu. Dzisiejsza uroczystość otwarcia VI Międzynarodowej 
Konferencji Naukowej z cyklu Kultura Europy Środkowej daje nam nową nadzieję. 
Nadzieja to siła, prowadząca do sukcesu. Nadzieję na odkrycie zasad rządzących 
światem mieli wielcy naukowcy, nadzieja pozwoliła starożytnym filozofom opisy-
wać swymi myślami świat. Ona także sześć lat temu pozwoliła nam rozpocząć or-
ganizowanie tych Konferencji. Mieliśmy nadzieję, że zmienimy jakoś świat i spró-
bujemy go lepiej rozumieć. Już wtedy docenialiśmy, jak ważna jest ludzka myśl. 
Wiele przez te lata pojawiło się nowych myśli. Uczestnicy naszych spotkań intelek-
tualnych zmieniali i nadal zmieniają rzeczywistość. To nasz mały wkład w rozwój 
Śląska i naszego pięknego kontynentu.

Od czasów średniowiecza uniwersytety były miejscami rozwoju myśli. Nasze 
sympozjum niezmiennie jest miejscem prezentacji tych myśli i okazją do intrygują-
cych dialogów i polemik, zarówno w trakcie wykładów, jak i w późniejszych publi-
kacjach. Organizatorzy wraz z Radą Naukową tej konferencji postarali cię, by re-
prezentowane tu były różne środowiska intelektualne. Pluralizm myśli i spojrzeń na 
omawiane problemy jest efektem zapraszania do dyskusji przedstawicieli różnych 
ośrodków uniwersyteckich. Także w tym roku będziemy mogli wysłuchać przedsta-
wicieli kilku społeczności akademickich z Europy Środkowej.

Nie od dziś wiemy, że Śląsk był zawsze regionem na styku wielu kultur i na-
rodów. Ta różnorodność na naszej konferencji jest reprezentowana przez licznych 
gości z zagranicy. Cieszymy się, że przyjęli nasze zaproszenie i – niektórzy po raz 
kolejny – uczestniczą w naszych zmaganiach intelektualnych.

W tym roku chcemy zająć się korzeniami kultury gospodarczej w Europie Środ-
kowej i na Górnym Śląsku. Przez dotarcie do źródeł i poznanie faktów historycz-
nych mamy nadzieję na rzetelne zaprezentowanie przyczyn i czynników inspiru-
jących szybki rozwój naszego Ukochanego Regionu. Historia, która – jak wiado-
mo – jest nauczycielką życia, pomoże nam zrozumieć mechanizmy kiedyś i dzisiaj 
rządzące gospodarką Śląska. Z historii możemy uczyć się, jak kształtować naszą, 
przyszłość. Czego nauczymy się tym razem?

Jestem przekonany, że podobnie jak w latach ubiegłych, nasza konferencja sta-
nie się dla Państwa źródłem niezapomnianych przeżyć i wspaniałą strawą inte-
lektualną. Życzę Państwu wiele radości z uczestniczenia w naszym zabrzańskim 
święcie i mam nadzieję, że za rok znów się tu spotkamy.
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