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Szanowny Panie Profesorze,
Chciałam złożyć serdeczne podziękowania
Panu Profesorowi i Całemu Pańskiemu Zespołowi za
organizację znakomitej międzynarodowej
konferencji naukowej: "RECOVERlNG
FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL
EVROPE IN ENGLISH-LANGUAGE
TEXTBOOKS",
w której to
tegorocznej (12) edycji miałam zaszczyt i przyjemność wziąć udział.
Życzyłabym sobie bardzo, żeby zechciał Pan Profesor odebrać owe podziękowania jako wyraz
prawdziwego uznania dla niezwykłości i doniosłości całego przedsięwzięcia, jego unikatowej koncepcji i
niezwykłego formatu. To doprawdy wspaniały wyróżnik na polskiej, a nawet światowej mapie wydarzeń
naukowych - propozycja tworzenia historii na żywo i w dodatku w gronie wybitnych specjalistów,
reprezentujących często różne dyscypliny naukowe. Przez ów proces "tworzenia historii na żywo" rozumiem
pieczołowite jej odtwarzanie, zbliżanie jak najbardziej jest to możliwe do warunków rzeczywistych, onegdaj
panujących. Precyzję i wysoki poziom tych niełatwych przecież starań na rzecz "przywracania zapomnianej
historii" - jak zechciał Pan Profesor to ująć w nazwie cyklu swoich konferencji - zapewnia ogromne
zaangażowanie, wielki trud i wysiłek Pana i Całego Pańskiego Zespołu włożone w każdy najdrobniejszy detal
organizacji konferencji - znamienici goście, doskonały dobór grona międzynarodowych
ekspertów i wydawców
oraz zgoła wyjątkowa atmosfera.
Muszę też podkreślić, że Pańskie przesłanie celnie trafia i pobudza moje osobiste pokłady polskości.
Cieszy mnie ogromnie ten sposób docierania i propagowania wiedzy na temat mojego ojczystego kraju. Kiedy
pomyślę o przeniesionym w czasie efekcie Pańskiej konferencji na miliony, studentów czytających podręczniki
w języku angielskim, którzy może po raz pierwszy odkrywają prawdę dotyczącą Polski czy szerzej - całego
naszego europejskiego regionu, to nie mogę przestać się uśmiechać z ogromną satysfakcją, że jest Ktoś, kto
podjął się jakże złożonej ale ważkiej misji strażnika tejże prawdy.
Biorąc to wszystko pod uwagę pozostaje mi ufać, że taka inicjatywa nie umknie uwadze naszych
decydentów, darczyńców oraz mediów i że kolejne edycje Pańskiej konferencji przed nami, bo jest przecież
jeszcze wiele niezwykłych faktów naszej historii do przekazania kolejnym pokoleniom.
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