Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w inauguracyjnym posiedzeniu
Społecznego Komitetu Lewicy 100-lecia Niepodległości. Dziękujemy za poświęcony czas, za
wysiłek dojazdu do Warszawy, za wyrozumiałość dla ewentualnych błędów organizatorów.
Dziękujemy także nieobecnym – zdecydowana większość spośród nich sumiennie się
usprawiedliwiła.

Szczególnie dziękujemy naszym Profesorom, którzy nadali merytoryczny ton debacie:
Andrzejowi Mencwelowi, Jerzemu Bralczykowi i Jerzemu Kornasiowi. Dziękujemy panelistom:
Annie Skrzypek-Claassens, Beacie Moskal-Słaniewskiej, Sebastianowi Gajewskiemu i Maciejowi
Gduli, a redaktorowi Janowi Ordyńskiemu za sprawne i merytoryczne poprowadzenie panelu.

Tak więc, inaugurację prac naszego Komitetu mamy za sobą. Mamy sygnały z różnych
miejsc naszego kraju, że istnieje potrzeba jednoczenia się ludzi lewicy w kontekście obchodów
100-lecia. Chcielibyśmy na miarę skromnych możliwości wspierać ten proces, przyczynić się do
odbudowy lewicowej wspólnoty ideowej. Nie wiemy czy się uda, ale próbować trzeba.
Teraz przed nami kilka zadań, które powinniśmy podjąć wspólnie, aby miały one szanse na
sukces.

Po pierwsze – przyjęliśmy na spotkaniu, że nasz Komitet ma charakter otwarty. Oznacza
to, że nie powinien on być li tylko naszą własnością. Jeśli chcemy, aby treści i cele naszego
działania stały się własnością publiczną, nie tylko środowisko naukowych czy politycznych, to
trzeba zrobić wszystko, aby każdy człowiek identyfikujący się z lewicą mógł utożsamiać się z nami
i partycypować w naszych pracach. Stąd na naszej stronie internetowej www.Daszynski2018.pl
jest możliwość zapisania się do naszego Komitetu. Prosimy o rozpropagowanie tej możliwości i
zachęcenie przyjaciół, znajomych, współpracowników do skorzystania z tej możliwości. Daje ona
możliwość uczestniczenia w mailingu, który będziemy prowadzić, zgłaszania swoich inicjatyw i
pomysłów oraz udziału w realizacji naszych przedsięwzięć.

Zapowiadamy zarazem, że w przyszłym tygodniu przedstawimy Państwu szczegółowe
propozycje uczestnictwa w tworzeniu i redagowaniu tej strony, a także inicjatyw społecznych,
które przy jej pomocy chcemy przeprowadzić.

Po drugie – podjąć trzeba działania związane z przygotowaniem jesiennej Konferencji
Naukowej. Zwracamy się do Pań i Panów Profesorów, a także pozostałych Koleżanek i Kolegów, z
prośbą o zgłoszenie swojego udziału w pracach Rady Naukowej Konferencji. Chcielibyśmy z
początkiem czerwca spotkać się, aby omówić kształt merytoryczny tej Konferencji oraz sposób jej
przeprowadzenia. Rzecz bardzo pilna!

Po trzecie – naszym zamiarem jest opracowanie leksykonu historii lewicy. Trochę haseł
jest już na stronie. Prosimy każdego z państwa o tworzenie haseł do tego leksykonu. Chcielibyśmy
wydać to jako pracę zbiorową na jesieni bieżącego roku. Notki mają być krótkie, napisane tak, aby
każdy mógł je przeczytać i zrozumieć.

To byłoby na tyle – na razie. Bardzo będziemy wdzięczni za pozytywną Państwa reakcję na
nasze prośby.
Z lewicowym pozdrowieniem
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