Przedmowa
Jest ju pi knym zwyczajem, e Urz d Miejski w Zabrzu, Polskie Towarzystwo Historyczne oraz Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauk Oddzia&
w Katowicach organizuj konferencje naukowe z cyklu „Kultura Europy ,rodkowej”. Tegoroczny temat „Kultura edukacyjna na Górnym ,l sku” 1ci gn & do pi knej sali Muzeum Górnictwa W glowego w Zabrzu liczne grono zainteresowanych.
W ostatnim czasie da si zauwa y3 zw&aszcza w1ród m&odego pokolenia zainteresowanie przesz&o1ci swojej „ma&ej ojczyzny”, tak e tu, na Ziemi ,l skiej.
Nic dziwnego! Si ganie „do korzeni” daje m&odemu pokoleniu wiele satysfakcji.
Ojciec 1wi ty Jan Pawe& II pos&uguj c si my1l o rado1ci rodz cej si z poznawania prawdy, z jej zg& biania, zach ca, by1my czerpali z dorobku przesz&o1ci i to we
wszystkich dziedzinach wiedzy. Czerpi c z dorobku kultury przesz&o1ci, mamy
obowi zek przekazywania tego bogactwa wspó&czesnemu pokoleniu.
W przedstawionych w czasie tegorocznej konferencji tematach poruszono prac
i dzia&anie Ko1cio&a w&a1nie w dziedzinie kultury edukacyjnej na Górnym ,l sku. Ukazano prac szkoln , pozaszkoln oraz wychowawcz prowadzon m.in.
przez szko&y przyparafialne, klasztorne, a tak e w szko&ach typu gimnazjalnego.
Nie zra ano si trudno1ciami, stworzonymi przez nie yczliwe uk&ady polityczne,
bo prac edukacyjn Ko1ció& uwa a& za swój wielki obowi zek.
Przyk&adem takiej odwa nej pracy edukacyjnej by& m.in. ks. Teodor Christoph, proboszcz w Miasteczku ,l skim. W drugiej po&owie XIX w. umo liwi&
zdobycie matury a ponad 200 biednym uczniom, organizuj c prac edukacyjn
na terenie prowadzonej przez siebie parafii. Wyrazem troski edukacyjnej by&y te
zak&adane z pocz tkiem XX w. biskupie konwikty (internaty) w Bytomiu, Gliwicach i Tarnowskich Górach. By&y to równie o1rodki wychowawcze dla m&odzie y m skiej z terenu Górnego ,l ska.
Wiele dyskutuje si dzi1 na temat edukacji szkolnej i pozaszkolnej, nadto
i z tym zwi zanych problemów wychowawczych.
Zebrany materia&, owoc tegorocznej konferencji naukowej, niech zach ca do
pracy na rzecz tworzenia kultury edukacyjnej na dzisiejszym Górnym ,l sku.
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