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Zaproszenie

Stowarzyszenie Powiatu Nowodworskiego FORUMoraz Klub Gazety Polskiej w Czosnowie

zapraszają na otwarte spotkanie z

Rafałem ZIEMKIEWICZEM

dziennikarzem, publicystą, pisarzem, które odbędzie się

07 czerwca 2013 roku /piątek/ o godzinie 19.00

w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czosnowie przy ulicy Strażackiej 41 .

Wstęp wolny, niech będzie nas jak najwięcej!

Zaproszenie

Ziemkiewicz w Czosnowie

Zapraszam na kolejne spotkanie organizowane przeze

mnie, przez czosnowski Klub Gazety Polskiej oraz Stowarzyszenie

Powiatu Nowodworskiego FORUM. Odbędzie się ono 7 czerwca

2013 r, w piątek o godzinie 19.00 w sali Ochotniczej Straży

Pożarnej w Czosnowie przy ulicy Strażackiej 41 . Tym razem moim

i Państwa gościem będzie wybitny pisarz, publicysta i dziennikarz

Rafał A. Ziemkiewicz.

Rafał A. Ziemkiewicz urodził się w 1964 roku, debiutował

jako autor opowiadań fantastycznych już 1982 roku a jako

publicysta dziewięć lat później . Jest autorem kilkunastu książek,

prozy, felietonów i publicystyki, a także kilku tysięcy tekstów

prasowych zamieszczanych w Najwyższym Czasie, Gazecie

Polskiej , Wprost, Newsweeku, Uwarzam Rze, Do Rzeczy,

Dzienniku i Rzeczpospolitej oraz na portalu Interia.pl. Jest także

dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, autorem i prowadzącym

programy publicystyczne w Polskim Radiu, Radiu Plus oraz w TVP

Info i TVP Historia. W ostatnim czasie związał się z nowo powstałą

Telewizją Republika. Występował także w Kabarecie pod Egidą

Jana Pietrzaka, pisywał scenariusze do gier komputerowych,

śpiewał szanty.

Publicystyka prasowa przyniosła mu nagrodę Kisiela za

rok 2001 . Także jego powieści współczesne - Erotyczne Ciało Obce

ukazujące kulisy polskiej polityki, Żywina i autobiograficzny Zgred

weszły na listy bestsellerów.

Największą popularność przyniosła mu jednak

publicystyczna trylogia o meandrach naszej polityki i transformacji

ustrojowej - Polactwo, Michnikowszczyzna, Zapis choroby oraz

Czas wrzeszczących staruszków. Zwłaszcza ta druga książka

wywołała ogromne poruszenie na tak zwanych salonach. W

komentarzu do tej książki autor napisał - "Michnikowszczyzna to

nie tylko zespół głoszonych przez Michnika tez i postulowanych

przez niego zachowań. To grono ludzi współtworzących jego

propagandową linię w Wyborczej i w innych poddających się jej

wpływowi mediach. To przede wszystkich liczne grono adresatów

tej propagandy, związanych z Michnikiem emocjonalnie w stopniu

nie mniejszym niż wykpiwane na salonach moherowe babcie

przepojone podziwem dla księdza Rydzyka. To rzesza polskich

inteligentów i jeszcze liczniejsza - półinteligentów, którzy ulegli

graniczącemu z amokiem uwielbieniu dla redaktora naczelnego

Wyborczej jako wyroczni etycznej , politycznej intelektualnej”.
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Klub Gazety Polskiej w Czosnowie zaprasza do współpracy!
Dołącz do nas!

tel. kom. 696 398 800, klubgp_czosnow@op.pl

Zaproszenie

Zapraszamy również na spotkania z

Cezarym GMYZEM, dziennikarzem śledczym -

- 16 czerwca 2013 roku, niedziela, godzina 16.00,

sala Domu Kultury /dawniej OSP/w Zakroczymiu przy ulicy O. H. Koźmińskiego 11,

Tomaszem TERLIKOWSKIM, dziennikarzem katolickim, publicystą, filozofem -

- 29 czerwca 2013 roku, sobota, godzina 16.00,

Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy I. Paderewskiego 1A.

Wstęp wolny!
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W ostatnim czasie Rafał A. Ziemkiewicz wydał dwie

kolejne książki - Myśli nowoczesnego Endeka oraz Uwarzałem

Rze. W pierwszej z tych książek autor opisuje Polskę jako kraj

postkolonialny, trapiony licznymi chorobami, rządzony przez słabą

elitę przeciw narodowi, służącą swoim interesom, a nie interesom

narodu. Mimo endecji w tytule, to w książce jest jej niewiele - autor

odwołując się do XIX - wiecznej publicystyki endeckiej ,

odpowiada na pytanie co robić? Ziemkiewicz namawia Polaków do

pracy organicznej na rzecz swojego państwa, przez symboliczne

cztery godziny tygodniowo. Ważne jest podejście autora do

patriotyzmu. Opisuje on go, jako coś szalenie praktycznego i

ważnego. Patriotyzm jest nam wszystkim potrzebny, żebyśmy żyli

w zdrowym państwie, które pomoże nam realizować nasze cele i

marzenia. Publicysta odrzuca romantyczną wizję patriotyzmu, jako

gotowości położenia się pod czołgami w imię miłości do Ojczyzny.

Ziemkiewicz, jako jeden z nielicznych publicystów

doskonale rozumie procesy zachodzące w Polsce i na świecie,

potrafi je zdiagnozować i opisać w lekkiej i przystępnej formie.

Tym razem jednak autor poszedł o krok dalej . O ile wcześniejsze

książki skupiały się na opisie poszczególnych zjawisk i problemów,

to w Myślach nowoczesnego Endeka mamy do czynienia z próbą

przedstawienia także programu pozytywnego dla Polski. Książka

Ziemkiewicza w żadnym wypadku nie jest partyjną agitką. W

Myślach nowoczesnego Endeka obrywa się wszystkim, choć sam

autor przyznaje, że nie okłada polityków po równo, ale według

zasług. Ta książka pozwala zrozumieć to, co się wokół nas dzieje.

W najnowszej swojej książce Uwarzałem Rze autor

komentuje zjawiska istniejące w ramach współczesnej polskiej

rzeczywistości, jej wymiarze społecznym oraz politycznym. Sam

twierdzi, że jest to kolejny zbiór bezsilnej publicystyki. Niemniej

to, co chciał powiedzieć tym razem, przekazał znacznie bardziej

dobitnie, bezpośrednio, bez owijania w bawełnę, także jakby w

ramach aktu pewnego zwątpienia już w ludzką zdolność

krytycznego, acz konstruktywnego oglądu świata.

Pokolenie wyrosłe w wielkim entuzjazmie i z aprobatą dla

III RP, wychowane jednak w dużej mierze w czasach realnego

socjalizmu jest symptomatyczne, co świetnie przekazuje autor w

swojej książce. Stanowi to dla niego pretekst ukazania zakrojonej

na szeroką skalę peerelizacji, która dotknęła niemal każdej sfery

życia prywatnego i publicznego. Autor pisze - "Żyjemy w kraju, w

którym uczciwe reguły sporu, debaty publicznej i polityki zostały

złamane i są łamane coraz bardziej", przy czym dotyczy to nie tylko

polityków. Wprost pisze o cwaniaczkach, debeściakach,

zachowaniach powszechnie akceptowanych lub piętnowanych,

komentuje je, często z perspektywy historyka lub socjologa. Do

opisania różnych postaw odnosi się do różnych osób, Wojciecha

Jaruzelskiego, Tomasza Lisa, Jarosława Kaczyńskiego, Wojciecha

Manna, Jerzego Owsiaka, Donalda Tuska, Andrzeja Leppera.

Odnosi się do katastrofy smoleńskiej , zakończenia własnej kariery

w Uważam Rze, naukowego wyrównywania nierówności,

manifestowanych przez feministki zboczeń, zbiórek pieniężnych

przeprowadzanych w Polsce z wybranych okazji, zjawisk gender

studies w Polsce, współczesnego feminizmu, delojalizacji

powszechnej , trendom w Krytyce Politycznej . A wszystko to z

właściwą publicyście lekkością, polotem, fantazją, humorem,

ironią, sarkazmem i trudnym do przecenienia poziomem oczytania,

erudycji, znajomości polskich realiów.

Cieszy mnie, że jeden z najwybitniejszych polskich

pisarzy i publicystów znalazł czas, aby przyjechać do Czosnowa.

Dlatego też zachęcam wszystkich mieszkańców abyśmy w ten

piątkowy wieczór spotkali się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej na

spotkaniu z Rafałem A. Ziemkiewiczem, który opowie o swojej

twórczość, omówi kulisy powstawania III RP, zdiagnozuje choroby,

które niszczą nasz kraj , przedstawi rolę Polski w strukturach

międzynarodowych oraz skomentuje bieżące wydarzenia polityczne

w naszym kraju. Do zobaczenia!

Marcin Manowski

Radny Gminy Czosnów




