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PIOTR GONTARCZYK 
K∏opoty z historià (publicystyka z lat 1996–2005)
Wydawnictwo Arwil, Warszawa 2006 Wydanie I, 310 stron,

IBN 978-83– 60533-03-01

Urodzony w 1970 roku autor – absolwent dzien-
nikarstwa i politologii oraz historii UW, napisa∏

ksià˝k´, która powinna byç obowiàzkowà lekturà dla
ka˝dej osoby uczonej w PRL Êwiadomie zak∏amywa-
nej historii. Przyda si´ tak˝e m∏odym ludziom skoro
w III RP wcià˝ pokutuje wiele mitów dotyczàcych po-
wojennych czasów Polski. Gontarczyk, wbrew wielu
wcià˝ obowiàzujàcym mitom, bez sentymentu
przedstawia biografie cz∏onków KPP, PPR, Kominter-
nu oraz wielu „pomnikowych postaci” z czasów Bie-
ruta, Gomu∏ki i Gierka. Jego oparte tylko na dost´p-
nych faktach materia∏y pokazujà, w jak wielkim stop-
niu byli marionetkami Moskwy.

RYSZARD KAPUÂCI¡SKI 
Lapidarium V
Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa Wydanie I (2005), 128

stron, ISBN 83-07-03047-1

Tegoroczna Êmierç Ryszarda KapuÊciƒskiego jesz-
cze bardziej zwi´kszy∏a zainteresowanie jego

ksià˝kami. WÊród pozycji literackich sygnowanych
tak firmowym nazwiskiem na szczególnà uwag´ za-
s∏uguje jego „Lapidarium V”. To swoisty testament
nestora polskich reporta˝ystów. Cykl „Lapidarium”
jest swoistà, niezwykle lapidarnà syntezà przemyÊleƒ
pisarza dotyczàcych naszej cywilizacji. Znajdziemy
w nim jego precyzyjne i b∏yskotliwe obserwacje,
przetykane gorzkà ÊwiadomoÊcià o niezmiennoÊci
ludzkiej natury. A zw∏aszcza jej sk∏onnoÊci do wojny,
egoizmu, pogardy dla innoÊci rozumianej z perspek-
tywy wielowiekowej przewagi „cywilizacji bia∏ych”.

JAN TWARDOWSKI 
Autobiografia – myÊli nie tylko o sobie. 
(Tom Drugi. Lata 1959–2005) 
Wydawnictwo Literackie Kraków 2007 Wydanie I, 482 strony,

ISBN 978-83-08– 03942-7

Zmar∏y w ubieg∏ym roku Jan Twardowski by∏ „je-
dynym poetà wÊród ksi´˝y lub jedynym ksi´-

dzem wÊród poetów” – jak mawiali o nim entuzja-
Êci jego twórczoÊci. Jego wiersze cechuje ogromna
erudycja i ogromna mi∏oÊç do Êwiata. Zdumiewajà
trafnoÊcià i g∏´bià spostrze˝eƒ, sà dalekie od pro-
stych uogólnieƒ, ∏atwych ocen, recenzowania po-
staw innych ludzi. I to w∏aÊnie sk∏ania wielu Czytel-
ników do szukania w jego utworach wskazówek, jak
˝yç, jak powiedzia∏ Wolter: „na tym naszym najlep-
szym ze Êwiatów”, w taki sposób, aby nie zginàç.
Ale jednoczeÊnie zachowaç swoje cz∏owieczeƒstwo. 

Do czytania

PULP FICTION

Ten film wraca do nas jak bumerang i dlatego po-
stanowi∏em napisaç o nim kilka s∏ów. Jest ikonà,

i to ikonà na DVD. Trzeba go w koƒcu obejrzeç
w gronie dobrych i sprawdzonych znajomych najle-
piej kilkakrotnie, a jeÊli im si´ nie b´dzie podoba∏o,
to znaczy, ˝e to „êli znajomi sà” – jak to mawia iko-
na polskiego kina akcji… Quentin Tarantino hipno-
tyzuje nas znowu akcjà? Scenariusz filmu powsta∏
podobno podczas pobytu Tarantino w Europejskim
Amsterdamie. Autor mia∏ s∏aboÊç do sklepów ka-
wowych, ale g∏ównie nakr´cajàcych nieludzko fan-
tazj´ dodatków do tych sklepów… samo si´ przez
si´ rozumie, co si´ sta∏o dalej … Scenariusz by∏ od
poczàtku pisany dla Samuela L. Jacksona – wyjàtko-
wego aktora – charakterystycznego w swojej za-
dziornoÊci, odwa˝nego i zdecydowanego.

KAYAH MTV UNPLUGGED

Nowe aran˝acje znanych utworów Kayah, nie tylko
us∏yszycie Paƒstwo ponownie, ale jak˝e inaczej,

w tym m.in. „Testosteron’’, „Wszystko si´ skoƒczy∏o’’,
czy ,,Na j´zykach”. Równie˝ mile wyÊpiewany jeden
z utworów artystki – „Kiedy mówisz” – w wykonaniu
Anny Marii Jopek. Smaku dodaje wyjàtkowo energe-
tyczny „Get Down On It’’– w którym obok naszej
g∏ównej gwiazdy zobaczymy kubaƒskà wokalistk´
o charakterystycznym g∏osie – Omniris Casuso Valdes.
Kayah zawsze zaskakuje, jak przysta∏o na prawdziwà
gwiazd´… Oprócz zespo∏u Kayah wystàpili giganci
polskiej sceny muzycznej, tacy jak: Marek Podkowa,
Krzysztof Herdzin i Micha∏ Grymuza. Zach´cam do
obejrzenia w ca∏oÊci, ∏àcznie z wywiadem z Kayah…
a wszystko to na p∏ycie DVD. Takie atrakcje muzyczne
znajdà Paƒstwo tylko na Kayah MTV Unplugged.

CASINO ROYALE 

Agent 007 to klasyka – znamy go wszyscy. Lu-
bimy bàdê nie, ale znamy. Zadziorny, zawsze

pewny siebie Bond, James Bond – superman z dry
martini w r´ku – wstrzàÊni´tym, nie zmieszanym
z oliwkà zielonà w Êrodku kielicha.  Tym razem
w rol´ Jamesa Jej Królewskiej MoÊci wcieli∏ si´ no-
wo poznany aktor – Daniel Craig – blondyn, nie
za wysoki, ale za to jaki szarmancki…  A tym ra-
zem g∏ównym zadaniem Bonda jest pokonanie
bankiera Êwiatowej sieci terrorystycznej – Le Chif-
fra. I jak zawsze do takiej gigantycznej produkcji
dochodzà efekty specjalne, i tu jest ich kilka – pro-
sz´ obejrzeç… I tak czy siak to trzeba zobaczyç
jak ka˝dego Bonda... ˝eby móc potem troch´ po-
krytykowaç jak wszystko. Kobiet´ Bonda tym ra-
zem gra Eva Green.

Do oglàdania
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(SBW, dzi´kuj´ za udost´pnienie ksià˝ek do recenzji ksi´garni „Bibliomania” w Warszawie, ulica Solec 103)


