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Dziewiąty już raz spotkaliśmy się w murach Muzeum Historii Katowic, 
by rozważać różne aspekty z dziejów naszego miasta i najbliższej okolicy. 
Tym razem tematem naszego spotkania były dzieje górnictwa węglowego, 
z którym jakże mocno związana jest historia naszego miasta. Szyby górni-
cze na stałe wpisały się w pejzaż Katowic, pejzaż górniczego miasta, choć 
dziś wiele z nich pełni już jedynie symboliczne funkcje.

Dziewiąta konferencja miała – przynajmniej częściowo – nową formu-
łę, bardziej otwartą, realizowaną w swej pierwszej części w gmachu Bi-
blioteki Śląskiej. Po dwóch wstępnych wystąpieniach naukowych odbyła 
się otwarta dyskusja z udziałem władz miasta nad problemami górnictwa 
i przemianami górniczego miasta Katowice. To swego rodzaju symbolicz-
ne rozwiązanie, bo Katowice coraz bardziej stają się miastem szkół, nauki, 
w którym coraz ważniejszą rolę zyskuje właśnie biblioteka. Dopiero dru-
ga część konferencji – ta typowo już historyczna – odbyła się, tradycyjnie 
zresztą, w murach Muzeum Historii Katowic. 

W części zasadniczej konferencji wygłoszono 29 referatów przygotowa-
nych przez historyków, historyków sztuki, etnografów, socjologów, języ-
koznawców, ujętych w cztery grupy tematyczne: Dzieje górnictwa węglowe-
go w rejonie Katowic; Górnicze tradycje w Katowicach; Tematy górnicze w sztuce 
oraz Varia. Niemal wszystkie wygłoszone na konferencji referaty znalazły 
się w tym tomie. 

Cieszymy się z obecności wśród nas wciąż nowych badaczy z różnych 
środowisk naukowych, także z zagranicy, którzy zgodzili się podzielić 
z nami swoimi przemyśleniami i badaniami. Serdecznie witaliśmy Rekto-
ra Uniwersytetu Śląskiego – tym razem Uniwersytetu Śląskiego z Opawy 
– Profesora Zdenka Jiráska. 

Katowickie konferencje naukowe organizowane są przez władze mia-
sta i Muzeum Historii Katowic, przy współpracy z instytucjami i towarzy-
stwami naukowymi: Komisją Historyczną PAN Oddział w Katowicach oraz 
Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział w Katowicach. Nad stro-
ną merytoryczną czuwa Rada Naukowa. W jej skład – oprócz mojej oso-
by – wchodzą Pani Profesor Ewa Chojecka oraz Pani Dyrektor Jadwiga Li-
pońska-Sajdak. 

W organizację katowickich konferencji zaangażowanych jest wiele osób, 
którym chciałem wyrazić słowa uznania i podziękowania za włożoną pra-
cę. Szczególnie jednak chciałbym w tym miejscu za możliwość kontynu-
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owania tradycji tych konferencji podziękować Władzom Miasta, z Panem 
Prezydentem Piotrem Uszokiem na czele, oraz Wydziałowi Kultury. 

Trwałym świadectwem naszych konferencjach są tomy analiz, reflek-
sji i naukowych przemyśleń, z których korzystać będzie wielu przez wie-
le kolejnych lat. 
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