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Wprowadzenie
Szanowni Państwo!
W Europie, w większości państw, od 75 lat panuje pokój. Dlatego może nam
się wydawać, że wojna nie stanowi już realnego zagrożenia. Jednak nic bardziej
mylnego. Niedawno byliśmy świadkami trwającej cztery lata wojny domowej
i czystek etnicznych na Bałkanach. Jeszcze nie wyschły łzy rodzin ofiar ludobójstwa, a na Ukrainie rozpoczęła się wojna hybrydowa.
W Zabrzu od ponad dwóch dekad organizujemy konferencję poświęconą tematyce kultury Europy Środkowej, cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród
wybitnych badaczy z kraju i zagranicy, jak również szeroko rozumianego środowiska humanistycznego. To coroczne spotkanie naukowe organizowane jest
we współpracy z Polską Akademią Nauk Oddział w Katowicach oraz Polskim
Towarzystwem Historycznym Oddział w Katowicach.
23. edycja konferencji poświęcona była wojnom i konfliktom na starym kontynencie. Górny Śląsk z racji położenia na styku trzech wielkich mocarstw europejskich odczuł te zjawiska w sposób szczególny.
Książka, którą oddajemy w Państwa ręce, jest zbiorem przemyśleń i owocem
dyskusji o przyczynach oraz skutkach wojen i konfliktów. Zachowanie pamięci o ofiarach, stratach materialnych, społecznych i kulturowych to przestroga,
której celem jest zapobieganie powtórzeniu się takich okrucieństw.
Jestem przekonana, że publikacja z serii naukowej „Kultura Europy Środkowej”, zawierająca referaty na tematy poruszane podczas zabrzańskiej konferencji, poszerzy naszą wiedzę, przypomni o wadze zagrożenia konfliktami
zbrojnymi i pogłębi świadomość nadrzędnych wartości, jakimi są: pokój, bezpieczeństwo i współpraca w życiu człowieka i całych narodów.
Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent miasta Zabrze

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren!
In Europa sind die meisten Länder seit 75 Jahren in Frieden. Daher scheint
es uns, dass Krieg keine echte Bedrohung mehr ist. Weit gefehlt! Wir haben kürzlich einen vierjährigen Bürgerkrieg und ethnische Säuberungen auf dem Balkan
erlebt. Die Tränen der Familien der Völkermordopfer waren noch nicht ganz ausgetrocknet, als in der Ukraine ein hybrider Krieg ausbrach.
In Zabrze organisieren wir seit über zwei Jahrzehnten eine Konferenz zur
Kultur Mitteleuropas, die bei herausragenden Forschern aus Polen und dem
Ausland sowie der breit verstandenen humanistischen Gemeinschaft sehr beliebt ist. Dieses jährliche wissenschaftliche Treffen wird in Zusammenarbeit mit
der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Kattowitz und der Polnischen
Historischen Gesellschaft in Kattowitz veranstaltet.
Die 23. Konferenz war Kriegen und Konflikten auf dem alten Kontinent gewidmet. Oberschlesien wurde aufgrund seiner Lage an der Schnittstelle dreier
europäischer Großmächte durch diese Ereignisse besonders betroffen.
Das Buch, das wir Ihnen übergeben, ist eine Sammlung von Überlegungen
und das Ergebnis einer Diskussion über die Ursachen und Auswirkungen von
Kriegen und Konflikten. Opfer, materielle, soziale und kulturelle Verluste sind
eine warnende Geschichte, die im Gedächtnis zu bewahren ist und eine Wiederholung solcher Gräueltaten verhindern soll.
Ich bin überzeugt, dass diese Veröffentlichung aus der wissenschaftlichen
Reihe „Kultur Mitteleuropas“, die Beiträge zu den auf der Konferenz in Zabrze
diskutierten Themen enthält, unser Wissen erweitern, uns an die Bedeutung der
Bedrohung durch bewaffnete Konflikte erinnern und unser Bewusstsein von solchen übergeordneten Werten, wie Frieden, Sicherheit und Zusammenarbeit von
Menschen und ganzen Nationen vertiefen wird.
Małgorzata Mańka-Szulik
Präsidentin der Stadt Zabrze

