Dla przykładu: tylko ja sam, w trakcie 40-letniej pracy dydaktycznej
w Oksfordzie, miałem indywidualne zajęcia ze studentami pochodzącymi z blisko
30 krajów, z których 9 później zostało ministrami swoich państw, jeden Senatorem
Stanu Maryland i jeden Prezydentem USA. Czterech redaktorów wybitnych
periodyków w USA było również moimi oksfordzkimi studentami
(“New York Times”, “TIME Magazine”, “Foreign Affairs”, “Foreign Policy”).
Do tej pory brak było na OU instytucji poświęconej problematyce nowoczesnej
Polski. Pojawiała się ona tylko w ramach szerszych, regionalnych
i międzynarodowych studiów. Brak takiego ośrodka dawał się odczuć szczególnie
boleśnie w przeszłości, kiedy sprawy polskie zajmowały czołowe miejsca
w mediach, n.p. w roku: 1956, 1970, 1980 i 1989. Ten brak starał się nadrabiać
OU Polish Society - studencki klub, który zapraszał ciekawych prelegentów
z zewnątrz. Były też inicjatywy wewnętrzne.
Młody naukowiec oksfordzki, który także zajmował się dziennikarstwem Timothy Garton Ash - dostał się do Stoczni Gdańskiej podczas strajku w sierpniu
1980 r. i był autorem pierwszej “insider’skiej” książki na zachodzie o powstaniu
NSZZ Solidarność. W stanie wojennym Oksford dał dowód swego zainteresowania
Polską i sympatii dla polskich naukowców w sposób pragmatyczny: zapraszając
około 60 z nich rocznie na gościnne, miesięczne pobyty. W ten sposób Polacy
stali sie ważnym elementem życia oksfordzkiego. Po 1989 r. Oksford słuchał
wykładów takich liderów transformacji demokratycznej jak prof. Bronisław
Geremek i pani premier Hanna Suchocka. Teraz, po przeszło 2 dekadach znanych
i cenionych osiagnięć transformacyjnych Polski w gospodarce i polityce, jej stała
“instytucjonalna obecność” na Oksfordzie jest w pełni uzasadniona.
Losy Polski w 20. wieku były często dramatyczne, wręcz tragiczne, ale również jak sądzę - pouczające i inspirujące.
Dwa razy państwo było odbudowywane od podstaw i w innych granicach, a cały
kraj i jego rządy musialy borykać się z ogromnymi problemami gospodarczymi.
politycznymi i spłecznymi. Dwukrotnie ludność Polski była poddana ideologicznym
eksperymentom i niszczącym ją represjom sąsiednich, totalitarnych potęg.
Dwukrotnie naród polski utworzył imponujący ruch oporu, choć oczywiście
warunkowały go bardzo różne okoliczności i konstytuowały odmienne formy
działania. I wreszcie, to właśnie Polacy i Polki byli pionierami unikalnej
“negocjowanej rewolucji” (jak ją określił prof. Garton Ash), która stała się
ważnym impulsem do pokojowego demontażu systemu komunistycznego w całym
regionie. Jest rzeczą chyba oczywistą, że proponowany ośrodek – Program Studiów
o Współczesnej Polsce, w St.Antony’s College będzie miał wiele do zaoferowania
Oksfordowi, Wielkiej Brytanii i światu.

