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Książka dostępna także jako  

 
 

Niezmiennie aktualne zapiski Józefa Hena  
cieszą się niesłabnącym od kilku dekad  

uznaniem czytelników.  
Ja, deprawator to kolejny diariusz autora. 

Publikacja zawiera spostrzeżenia  
i refleksje  

z bieżących wydarzeń lat 2016–2018. 
  
 

 

 

Przywilejem diarysty bywa, jak wiadomo, możność 

nieskrępowanego grania na egotycznej strunie 

własnego talentu. Dziennikowe zapiski stają się 

wówczas dla ich autora przede wszystkim sposobem 

dochodzenia do prawdy o samym sobie oraz 

otaczającym go świecie. „Nowe Książki” 

JÓZEF HEN – ur. 8 listopada 1923 roku  
w Warszawie. Pisarz, który z wirtuozerią łączy 
tradycje literatury popularnej z pisarstwem 
najwyższej próby: prozaik, dramaturg, autor 
scenariuszy filmowych i telewizyjnych. Jego 
utwory zostały przetłumaczone na 21 języków, 
m.in. na angielski, francuski, włoski, 
holenderski, niemiecki, czeski, turecki i japoński. 
Mieszka w Warszawie. 

 
Odznaczony: Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia 
Polski (1998) oraz Złotym Medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis” (2006). 
W 2008 otrzymał nagrodę literacką im. 
Władysława Reymonta.  
W 2009 roku otrzymał Nagrodę Literacką m.st. 
Warszawy w kategorii „Warszawski twórca”,  

a w 2018 nagrodę z okazji 100-lecia ZAiKS-u. 



Nakładem Wydawnictwa Sonia Draga ukazały się także  

 

 

Sonia Draga Sp. z o.o.,  

Fragment książki Ja, deprawator 
MIAŁEM NADZIEJĘ, ŻE WYMIGAM SIĘ NA TYCH „ŁAMACH” OD KOMENTARZY. Ale jeden komentarz od razu 
się narzuca. Pan prezydent nie proponuje w swojej ustawie, by wszystkich sędziów Sądu Najwyższego od 
razu zwolnić, tylko tych – taki łaskawy – którzy kończą 65 lat. Przejdą w „stan spoczynku”; chyba że 
zwrócą się do niego z prośbą, by zgodził się na dalsze orzekanie. 
 Otóż według mnie powinna sprawa wieku być potraktowana odwrotnie, niż chce PiS: sędzią 
SN może być tylko ktoś, kto skończył 65 lat! No, zgódźmy się na 60. Wtedy możemy się spodziewać, że ten 
sędzia to człowiek z doświadczeniem – sądowniczym i życiowym. Ktoś, kto zdążył poznać ludzi, ich 
perypetie, zna państwo i nieco świata. 
 Kołacze się tam w górze bardzo oryginalny pomysł: jeśli upragniona ustawa nie zgadza się  
z konstytucją, to zmieńmy konstytucję, dostosujmy ją do ustawy. Nie uda się – partie opozycyjne będą 
przeciw. No to zredagujmy tak sprytnie te ustawy, żeby mogły funkcjonować. A konstytucja będzie spać 
niebudzona. 
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