zaprasza

21 Lutego 2007 w rodê Popielcow¹
Godz. 8:30 p.m. (po mszy wietej)
909 Mellus Street, Martinez
na spotkanie ze znanym komentatorem politycznym z Polski

Stanis³awem Michalkiewiczem
Temat wieczornego spotkania:

Problemy IV Rzeczypospolitej

Autor jest doskona³ym mówc¹ i znawc¹ tematu wspó³czesnej historii Polski. Udzia³ w dyskusji
z p.Michalkiewiczem mo¿e mieæ wp³yw na treæ tego co pan Michalkiewicz bêdzie pisa³ w swoich
przysz³ych komentarzach i ksi¹¿kach. Bêdzie to jedyna swego rodzaju okazja do zapoznania siê
z obecnym stanem politycznym w Polsce od osoby, która jest g³êboko zaanga¿owana w politykê
IV Rzeczypospolitej, i dla której sprawy Polski s¹ bardzo wa¿ne. Spotkanie to bêdzie to rownie¿
doskona³¹ okazj¹ dla tych z pañstwa, którzy lubi¹ ¿yw¹ dyskusjê i polemikê. Pan Stanis³aw
Michalkiewicz specjalizuje siê w dyskusjach i ¿ywych wymianach pogl¹dów z publicznoci¹.
Ta wieczorna dyskusja zapowiada siê bardzo interesuj¹co dla nas wszystkich Polaków.

W zwi¹zku z pózn¹ por¹ spotkania,
bêdzie mo¿liwoæ zjedzenia kolacji w kafeterii orodka.
SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!
Stanis³aw Michalkiewicz urodzi³ siê 8 listopada 1947 roku w Lublinie. Szko³ê podstawow¹ i Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w Be³¿ycach. Studia
prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie ukoñczy³ w roku 1969. W roku 1972 ukoñczy³ podyplomowe Studium Dziennikarskie na
Uniwersytecie Warszawskim.
Od lipca 1972 roku rozpoczyna pracê w redakcji pisma Zielony Sztandar, w dziale ³¹cznoci z czytelnikami. W roku 1977 nawi¹zuje kontakt z Wojciechem
Ziembiñskim i Adamem Wojciechowskim dzia³aczami Ruchu Obrony Praw Cz³owieka i Obywatela w Polsce. Przystêpuje do Ruchu i jako pierwsze zadanie
otrzymuje polecenie wyjazdu do Francji w celu nawi¹zania kontaktu z red. Jerzym Giedroyciem i przywiezienia do Polski pieniêdzy zebranych przez redakcjê
Kultury' na potrzeby ROPCiO.
Po utworzeniu w roku 1980 NSZZ Solidarnoæ'' Stanis³aw Michalkiewicz nawi¹zuje wspó³pracê z drugoobiegowym wydawnictwem Kr¹g, kierowanym
przez Wojciecha Fa³kowskiego. W pocz¹tkach stanu wojennego Michalkiewicz zostaje usuniêty z pracy w Zielonym Sztandarze w ramach tzw. weryfikacji.
W maju 1982 roku zostaje internowany w Bia³o³êce, gdzie zaprzyjania siê z Januszem Korwin-Mikkem. Po zwolnieniu podejmuje pracê robotnika rolnego
w okolicach Grójca, a pó¿niej  robotnika w firmie Thomex. W tym te¿ okresie, wykorzystuj¹c kontakty z drukarzami, organizuje druk ulotek dla potrzeb
podziemnej Solidarnoci.
W roku 1987 Michalkiewicz, wraz z innymi sygnatariuszami (m.in. p. Stefanem Kisielewskim), podpisuje akt za³o¿ycielski partii politycznej Ruch Polityki
Realnej, której prezesem zostaje Janusz Korwin-Mikke. Jest to pierwsza partia polityczna w ¿yciu Stanis³awa Michalkiewicza. W maju 1988 roku zostaje
aresztowany podczas transportu ksi¹¿ek Kursu i we wrzeniu skazany na konfiskatê mienia.
W marcu 1990 roku wchodzi do zespo³u redakcyjnego tygodnika Najwy¿szy Czas i zostaje cz³onkiem w³adz krajowych Unii Polityki Realnej (pod tak¹
nazw¹ zarejestrowa³a siê w grudniu 1990 roku partia utworzona w roku 1987). W roku 1992 zostaje redaktorem naczelnym.
Stanis³aw Michalkiewicz kandydowa³ z ramienia UPR do Sejmu w kampaniach parlamentarnych w latach 1991, 1993 i 1997, jednak bez powodzenia. W
roku 1992 uzyska³ z r¹k Marsza³ka Sejmu nominacjê na sêdziego Trybuna³u Stanu, którym by³ a¿ do rozwi¹zania Sejmu w roku 1993. W roku 1991
opracowa³ projekt ma³ej konstytucji, wydatnie zwiêkszaj¹cy uprawnienia prezydenta i próbowa³, acz bez wiêkszego powodzenia, zainteresowaæ nim
ówczesnego prezydenta RP Lecha Wa³êsê.
Stanis³aw Michalkiewicz jest równie¿ autorem wielu ksi¹¿ek. Obecnie pracuje jako publicysta Najwy¿szego Czasu i Naszej Polski, wspó³pracuje z
Radiem Maryja. Jest tak¿e wyk³adowc¹ w Wy¿szej Szkole Stosunków Miêdzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wy¿szej Szkole Kultury
Spo³ecznej i Medialnej w Toruniu.

