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Sympozjum „Komunizm i postkomun izm” 
-  FOTOREPORTAŻ

Ί  Π  czerwca w Restauraqi Manhatan w  Radzyniu Podlaskim odbyło się sympo- 
J -  O  zjum naukowe pt. »Komunizm i postkomunizm. Między propagandą, świa
domością a prawdą historyczną", zorganizowany przez Archiwum Państwowe w  
Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim i tygodnik „Wspólnota Powiatowa". Udział 
w niej wzięli eksperci Institute of World Politics w Waszyngtonie: prof. Herbert Ro- 
merstein, prof. Marek J. Chodakiewicz i Brian Newsome.
Autorem zdjęć jest Piotr Matysiak.
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Pracownicy Institute of World 
Politics w Waszyngtonie podczas 
sympozjum (od prawej: prof. 
Herbert Romerstein, prof. dr 
Marek J. Chodakiewicz i Brian 
Newsome).

Mateusz Orzechowski, wydawca "Wspólnoty Powiatowej", 
przypomniał, że waszyngtoński Instytut Polityki światowej to 
prywatna, o dużej renomie, podyplomowa szkoła, kształcąca w  
dziedzinie sprawowania władzy i bezpieczeństwa narodowego. 
Jej słuchaczami jest średni i wyższy personel amerykańskiej 
administracji rządowej, pracownicy agencji bezpieczeństwa i 
Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA).

P ro f. H e rb e rt  R o m e rs te in  
przedstawił referat pt. „The Soviet 
Use of American Communists of 
Polish Origin in Espionage, 
Subversion and Propaganda", 
p o ś w i ę c o n y  s o w i e c k i e j  
propagandzie, prowadzonej za 
pośrednictwem jej amerykańskiej 
agentury, skupionej w  szeregach 
Komunistycznej Partii Stanów  
Zjednoczonych

Prof. dr Marek J. Chodakiewicz w  referacie "Poland's Perception in 
the US: The Case of the Lustracja" wyraził potrzebę udostępnienia 
materiałów dotyczących współpracy z  totalitarnym systemem 
Polski Ludowej archiwistom i historykom, aby stworzyli nowy 
paradygmat w  badaniach dziejów najnowszych.



Brian Newsome w  wystąpieniu zatytułowanym „Counterintelligence in 
a Democratic Society^ postawił tezę o absolutnej potrzebie 
podporządkowania tajnych służb demokratycznego państwa 
obowiązującemu prawu, co nierzadko paraliżuje ich działalność i 
sprawia, że funkcjonują one na zasadzie re-akcji, jednak taka jest 
cena wolności obywatelskich, na których winien opierać się ustrój 
demokratyczny.

W  trakcie ożywionej dyskusji gros głosów dotyczyło dziejów 
najnowszych, w tym zagadnienia komunizmu oraz wpływu, jaki miał 
on na świat po komunizmie.

Dariusz Magier z  Archiwum Państwowego w Lublinie konstatował, że  
organizatorzy pragnęli przede wszystkim zwrócić uwagę na wpływ, jaki 
półwiecze komunizmu wywarło na politykę bieżącą i historiografię 
kraju postkomunistycznego. Post-materialistyczna historiografia po 
1989 r. znalazła się bowiem w  miejscu, które zupełnie nie sprzyja 
konstruowaniu poprawnego modelu przeszłej rzeczywistości.

Na sympozjum w gościnnej Restauracji 
Manhatan eksperci Institute of World Politics w  
Waszyntonie przybyli na zaproszenie Archiwum 
Państwowego w  Lublinie Oddział w  Radzyniu 
Podlaskim  o ra z  tygodnika "W spólnota  
Powiatowa".
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