zaprasza na lunch - spotkanie z

DR. S£AW
S£A W OMIREM CENCKIEWICZEM
HISTOR
YKIEM INSTYTUTU PAMIÊCI
ODOWEJ
WEJ
HISTORYKIEM
PAMIÊCI NAR
N ARODO
4 Luty, Niedziela, godz 10:30 (po
mszy w.) Orodek Polonijny w
Martinez, 909 Mellus St. 
wstêp wolny
Infiltracja Polonii Amerykañskiej
przez Komunistów  Metody,
taktyka i strategia

Spotkanie zorganizowane przez East Bay
Polish American Association z polskim
historykiem Dr. S³awomirem Cenckiewiczem
w sali Orodka w Martinez. Zaproszony
historyk jest specjalist¹ od spraw inwigilacji
Polonii przez s³u¿by specjalne PRL-u od
czasu zakoñczenia II wojny wiatowej. W
wietle ekspertyzy Dr.Cenckiewicza,
spotkanie to dostarczy wszystkim mnostwo
tematów do dyskusji szczególnie na tematy
zwi¹zane z problemami Polonii. To spotkanie mo¿e byc wa¿nym elementow uwiadomiaj¹cym
nam wszystkim, dlaczego my Polacy ¿yj¹cy na emigracji powinnimy przygl¹daæ siê i braæ pod
uwagê przesz³oæ osob reprezentuj¹cych nas w polonijnych organizacjach.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ: Ryszard Mleczko (925) 759-5872. W czasie spotkania bêdzie
mo¿na skosztowaæ wyroby polskiej kuchni lub podyskutowaæ przy lampce wina, piwa lub kawie
i herbacie.
Dr. S³awomir Cenckiewicz specjalizuje siê w dziejach polskiej emigracji politycznej, Polonii
amerykañskiej i opozycji antykomunistycznej w PRL. Jest dwukrotnym stypendyst¹ Polonia Aid
Foundation Trust w Londynie (2000 r. i 2004 r.). W 2000 r. otrzyma³ grant Fundacji Kociuszkowskiej
w Nowym Jorku. Sekretarz redakcji rocznika naukowego "Niepodleg³oæ" (Warszawa); cz³onek
redakcji pó³rocznika naukowego "Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989" (Rzeszów) i cz³onek
Towarzystwa Przyjació³ Instytutów Józefa Pi³sudskiego Zagranic¹ i Rady Porozumiewawczej Badañ
nad Poloni¹.
Dr S³awomir Cenckiewicz jest autorem ok. stu publikacji naukowych, popularnonaukowych i ród³owych
(w tym trzy ksi¹¿ki). Publikowa³ m. in. na ³amach "Arcanów" (Kraków), "Niepodleg³oci" (Nowy JorkLondyn-Warszawa), "Biuletynu IPN" (Warszawa), "Pamiêci i Sprawiedliwoci" (Warszawa), "Dziejów
Najnowszych" (Warszawa), "Or³a Bia³ego" (Londyn), "Wprost" (Warszawa) i "Tygodnika Solidarnoæ"
(Warszawa). Opublikowa³ dwie autorskie ksi¹¿ki: Oczami bezpieki. Szkice i materia³y z dziejów
aparatu bezpieczeñstwa PRL, Kraków 2004, Wydawnictwo "Arcana" i Tadeusz Katelbach (18971977). Biografia polityczna, Warszawa 2005, Wydawnictwo LTW. Za ksi¹¿kê "Oczami bezpieki"
otrzyma³ w dniu 11 listopada 2005 r. wyró¿nienie Jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza.

SERDECZNIE
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