PODZIĘKOWANIA

Książka ta powstała dzięki wsparciu wielu życzliwych osób. Przede wszystkim
słowa podziękowania kieruję w stronę prof. Leszka Ziątkowskiego – promotora
rozprawy doktorskiej będącej pierwotną wersją tej książki – za jego opiekę, zaangażowanie i wszystkie rozmowy wokół tematyki tej pracy. Wdzięczna jestem
również prof. Marcinowi Wodzińskiemu za jego recenzje oraz niezliczone cenne
uwagi na różnych etapach powstawania książki. Słowa podziękowania kieruję
też do prof. Tomasza Kizwaltera za znakomite seminarium poświęcone tematyce modernizacyjnej oraz uwagi recenzyjne sformułowane jeszcze na etapie
pracy doktorskiej. Za czas poświęcony na lekturę pracy i celne uwagi recenzyjne
dziękuję też prof. Markowi Krzymkowskiemu; fragmenty pracy czytali i komentowali również prof. Jarosław Czubaty, prof. Anna Michałowska-Mycielska,
prof. Wojciech Morawski, prof. Piotr M. Pilarczyk oraz prof. Piotr Z. Pomianowski.
Wdzięczna jestem też prof. Arturowi Markowskiemu, zwrócił on bowiem moją
uwagę na zasadność podjęcia tematu badań, który stał się przedmiotem tej
książki – bez tej sugestii praca ta by nie powstała. Nieocenionym wsparciem
była możliwość uczestniczenia w seminariach Katedry Judaistyki im. Tadeusza
Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim i podziękowania kieruję do każdej
z osób tworzących to wyjątkowe, interdyscyplinarne środowisko. W mej pamięci
pozostaje też znakomite seminarium doktoranckie zorganizowane przez Muzeum
Historii Żydów Polskich Polin, dostępne dzięki stypendium w ramach programu
Global Education Outreach Programme.
Wieloletnia kwerenda, prowadzona w kilkunastu archiwach i bibliotekach
w Polsce i za granicą, wspierana była na różnych etapach dzięki zewnętrznemu finansowaniu – kluczową rolę odegrał tu grant Fundacji Rothschilda, który umożliwił
mi pozyskanie znacznej części materiału źródłowego. Wsparcie zapewniły również
stypendia badawcze udzielane przez Uniwersytet Wrocławski. Dotarcie do wielu
materiałów niemożliwe byłoby też bez pomocy życzliwych osób, w szczególności
prof. Anny Michałowskiej-Mycielskiej, dr. Piotra Grącikowskiego, dr. Tomasza
Królasika, dr Alicji Maślak-Maciejewskiej, dr Anny Piątek, dr. Daniela Reisera,

10



mgr Anny Dybały-Pacholak, mgr. Łukasza Guldona i mgr. Tomasza Opalińskiego.
Wdzięczna jestem również dr Aleksandrze Kuligowskiej za nieocenione konsultacje w zakresie edycji źródeł. Szczególne podziękowania kieruję do mych
Bliskich – za ich wsparcie, wytrwałą lekturę oraz wnikliwe komentarze do tej
pracy na różnych etapach jej powstawania.

