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G dyby ktoś nazwał tę książ-
kę Felietonowa historia 
Polski 2008-2015, wcale 

nie mijałby się z  prawdą. Ileż tu 
autentycznych postaci, wydarzeń, 
faktów – a  wszystko opatrzone 
niebywale celnym, satyrycznym ko-
mentarzem. Felietony powstawały 
pod wpływem chwili (publikowa-
ne były najczęściej w  „Tygodniku 
Solidarność”, ale i  w  „Dzienniku 
Polskim”, a ostatnio we „wSieci”). 
Mimo to inteligentne spostrzeże-
nia Autora nadal pozostają aktu-
alne, a  i dowcip, którym skrzą się 
poszczególne teksty, nie stracił 
na świeżości. Nie o  sam dowcip, 
choćby najbłyskotliwszy, jednak tu 
chodzi, lecz o tak ukochaną przez 
Jana Pietrzaka Ojczyznę – o jej stan 
obecny i szanse na przyszłość. Pie-
trzak to niezwykle spostrzegawczy 
satyryk, który celnie potra wy-
śmiać, a  nawet wyszydzić każde 
zło dotykające nasz kraj, każdego 
łotra sięgającego po władzę i  pu-
bliczny grosz. Znakomicie analizuje 
w  tej książce mechanizmy mata-
czenia, politycznego zakłamania, 
mydlenia oczu, hipokryzji wśród 
tzw. elit władzy.
Zachwyca także tyleż lapidarny, 

co kunsztowny styl felietonów. Książka, zilustrowana niemal setką świet-
nie korespondujących ze słowem dowcipnych rysunków Andrzeja Krau-
zego oraz dokumentalnych fotograi, jest ponadto wybitnym dziełem edy-
torskim. Całość znakomicie uzupełnia wstępem profesor Andrzej Nowak 
– jeden z najwybitniejszych polskich historyków i autor bestsellerów.
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  Za wiersze o Bogu Nobla nie dają
1 czerwca minęła setna rocznica urodzin ks. Jana Twardowskie-
go. Krzysztof Masłoń i Tomasz Z. Zapert tak wspominają Księdza 
Jana: Ten autor dziesiątków tomów wydawanych w masowych na-
kładach był poetą osobnym. Trudno go wiązać z jakąkolwiek szkołą 
poetycką; we wczesnej twórczości najwięcej było w jego wierszach 
ze Skamandra, ze szczególnym uwzględnieniem Pawlikowskiej-Ja-
snorzewskiej, później wyraźny był wpływ hiszpańskiej mistyki i ro-
dzimego baroku: Sępa-Szarzyńskiego, Andrzeja Morsztyna, ks. Baki. 
Ten ostatni pewnie był najważniejszy, bo i o śmierci pisał ks. Twar-
dowski jak nikt inny. „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” – te słowa zna 
każdy. Nawet ten, kto nie widział nigdy ich autora, nie słyszał jak mówi i… jak słucha. 
Bo tę sztukę też posiadł w zadziwiającym stopniu. Nie do przecenienia są zasługi twór-
cy „Miłości za Bóg zapłać” dla Kościoła, Polski i – też z dużej litery – Poezji. Wie o tym 
każdy czytelnik tych wierszy, zawsze pisanych do konkretnego człowieka, nigdy – do 
ludzkości jako takiej  16-18

  Człowiek z owadziej perspektywy
Przez lata byłem dziennikarzem naukowym, ale nauka ma 
swoje granice. Science fiction pozwala pokonać te ogranicze-
nia. Połączenie tych dwóch światów działa na podobnej zasa-
dzie co mózg. Moim zdaniem wiedza to lewa półkula, a prawa 
to spirytualna wyobraźnia. Zawsze zależy mi, żeby pokazać 
świat z różnych punktów – w powiększeniu i pomniejszeniu 
– ale również z wielu perspektyw. Podobnie jak ma to miejsce 
w filmach, gdzie kamera ukazuje wydarzenia w różnych pla-
nach – z Bernardem Werberem, autorem trylogii „Mrówki”, 
rozmawia Tomasz Gardziński  19

  New Adult
Światowa moda na New Adult narodziła się z niebywałego sukcesu 
selfpublishingu. Czołowe autorki tego nurtu nie tylko świetnie pi-
szą, ale również znakomicie radzą sobie z marketingiem. Wydawa-
ne przez nie od 2013 roku e-booki opanowały rynek i dzięki temu 
wielkie światowe wydawnictwa odważyły się na druk ich powie-
ści w formie książkowej. Do Polski New Adult dotarł na początku 
2014 roku, a pierwszym wydawnictwem, które dostrzegło ten fe-
nomen literacki był Amber  9

  Książki miesiąca 
„Simona” Anny Kamińskiej i „Pływak” Joakima Zandera  23
„Listy z więzienia” Ireneusza Iredyńskiego i „Alkoholowe dzieje Polski”  
Jerzego Besali  24
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