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Na początku maja 2017 roku Polonia montrealska miała możliwość posłuchać i porozmawiać ze 

Stanisławem Michalkiewiczem. Klub Gazety Polskiej zaprosił go i zorganizował 4 prelekcje, które spotkały się z 

wielkim zainteresowaniem Polonii starającej się zrozumieć skomplikowaną sytuację w Polsce, Europie i globalnie 

na świecie. 

Stanisław Michalkiewicz jest jednym z najwybitniejszych polskich felietonistów współczesnych, autor 

wielu książek, erudyta, znawca historii, literatury, filozofii. Aktywnie działa on w obronie prawdy historycznej, 

honoru, ojczyzny, walczy z zaprzaństwem, cwaniactwem, głupotą zaprogramowanych i zakodowanych przez 

wszechobecną propagandę mainstreamowych mediów. Analizuje i krytykuje mocno polityków z każdej strony 

sceny politycznej. Jest ceniony i podziwiany przez wielu, atakowany przez innych za wielki grzech politycznej 

niepoprawności. 

Polityczna poprawność nie jest poprawna tak jak są poprawne logika, etyka czy estetyka. Jej poprawność 

jest zadekretowana przez trzymających władzę, a władzę najczęściej trzymają ci co mają pieniądze i media. 

Wszelkie naruszenie władzy establishmentu, a do tego doszło w Polsce po wyborach w 2015 roku, spotyka się z 

histerycznym, totalnym atakiem. Ancien regime i jego apologeci nie przebieraj w środkach. Szukają poparcia na 

obcych dworach, intensyfikują nowomowę propagandy, tworzą partie efemery jak te z przaśnym Rysiem i 

kolorowym Mateuszkiem, organizują hałaśliwe manify w obronie tego co nie jest zagrożone. 

Stanisław Michalkiewicz analizuje sytuację Polski w aspekcie polityki globalnej, omawia działanie 

stronnictw jak za czasów Targowicy, tym razem „ruskiego, pruskiego i amerykańsko-żydowskiego”.  Każde z tych 

mocarstw i powiązane z nimi stronnictwa mają na względzie swoje własne interesy i potężne tuby medialne, 

środowiska Gazety Wyborczej, TVN24, Dziennika i wielu innych.   Media te, często finansowane i kontrolowane 

przez obcy kapitał, stosując systematycznie propagandę i pedagogikę wstydu, dbają o interesy tego kapitału. Przy 

okazji ochraniają resortowe, dziedziczne kasty usłużnych polityków, prawników, nuworyszy. 

Pan Michalkiewicz z odwagą, humorem i logiką opisuje scenę polityczną taką jaka jest. Nie przysparza mu 

to przyjaciół. Jest jednak ceniony, czytany i słuchany w Polsce i wśród Polaków na emigracji. Liczne uczestnictwo 

Polonii montrealskiej i żywe dyskusje w czasie majowych spotkań są tego dowodem. 

Przy okazji pobytu w Montrealu pan Michalkiewicz z żoną zostali zaproszeni przez Klub Gazety Polskiej 

do Val David do galerii malarza Christo Stefanoffa.  To bułgarski malarz, ożenił się z Polką w 1937 roku, 

zakochany w Polsce. Aresztowany wraz z żoną przez Gestapo przeżył wojnę w trzech niemieckich obozach 

koncentracyjnych, żył i malował w Val David. Właściciel galerii pan Robert Płudowski, z rodziny żony Stefanoffa, 

przywitał serdecznie i oprowadził po galerii gości.  Po wizycie w galerii był smaczny, polski obiad i długie dyskusję 

w gościnnych progach ośrodka wypoczynkowego „Jaś i Magosia” nad jeziorem Paquin. 
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