
Spotkania on-line z pisarką Barbarą Kosmowską 

przeprowadzone przez Ewę Strach z Filii nr 4 Biblioteki Kraków, 

zorganizowano 20.11.2020 r. i 3.12.2020 r. 

w ramach projektu „Czytelniczy budzik – czas na rodzinne czytanie”, 

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 

Barbara Kosmowska, z wykształcenia doktor ‒ literaturoznawczyni. Pisze książki dla dzieci, 

młodzieży i dorosłych, jest laureatką wielu nagród literackich, m.in. nagrody „Uwierz w siłę 

wyobraźni”, Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren oraz ustanowionej przez Bibliotekę 

Kraków Nagrody Żółtej Ciżemki – pisarka została doceniona w I edycji (2017 r.)  za „Niezłe 

ziółko” i „Tru” z ilustracjami Emilii Dziubak. Wśród jej licznych książek dla młodszych 

i starszych są m.in.: „Fred, psi ekopatrol”, „Panna Foch”, „Buba”, „Gwiazda z pierwszego 

piętra”, „Kolorowy szalik” czy powieści z listy polskich lektur: „Pozłacana rybka” 

i „Dziewczynka z parku”. 

 

Skąd Pani czerpie pomysły na książki? Skąd tyle motywów przyrodniczych w Pani 

książkach? 

Kiedy sama byłam dorastającą dziewczynką, to w moim świecie – w malutkim Bytowie –

zamiast Internetu były książki. Rodzice bardzo o nie dbali, a czytanie stało się  dla mnie 

wielką przygodą przenoszenia się w czasie, w przestrzeni, ucieczką do innych miast, wreszcie 

do innych krajów. Stałam się dłużniczką wielu pisarzy i zapragnęłam w przyszłości dać 

komuś taką samą radość, jaką przeżywałam, kiedy byłam w Waszym wieku. I to główny 

chyba powód, który mnie skłonił do napisania książki dla Was. A więc pisanie, które traktuję 

jak konsekwencję czytania, jest też moją wielką życiową przygodą. I nawet nie traktuję jej 

jako pracy, bo marzeń się chyba nie da tak traktować. One na zawsze pozostają marzeniami. 

W tych marzeniach jest miejsce na przyrodę, ponieważ widziałam ją częściej aniżeli urodę 

wielkich aglomeracji. To są uroki płynące z faktu, że rodzimy się w malutkim świecie 

otoczonym lasami i jeziorami. W moim wypadku trafiło na Kaszuby – krainę, w której 

przyszłam na świat i z której tak naprawdę nigdy nie wyjechałam. 

 

Co zainspirowało Panią do stworzenia opowieści „Niezłe ziółko”, za którą została Pani 

nagrodzona w I edycji Nagrody Żółtej Ciżemki? 

Interesowała mnie relacja wnuczka i babci. Miałam wspaniałą babcię, właśnie taką „Babcię 

malutką” i pomyślałam, że dobrze byłoby kiedyś wszystkim o tym opowiedzieć, jakie babcie 

bywają cudowne, niesztampowe, jak bardzo pomagają nam – kiedy jesteśmy dziećmi – 

wchodzić w takie dorosłe, dojrzałe życie i jak świetnie nas rozumieją – i o tym też jest 

„Niezłe ziółko”. 

 

Jakie książki pamięta Pani z dzieciństwa, które zapadły Pani w pamięć? 

Czytałam bardzo dużo i trudno mi będzie wybrać te najważniejsze, ale do takich książek 

należą „Dzieci z Bullerbyn” – to książka szczególna i dzięki niej nauczyłam się czytać, 

ponieważ – wstyd się przyznać – bardzo nie chciało mi się uczyć czytać, byłam najmłodszym 



dzieckiem i wszyscy mi w domu czytali. Doszłam do wniosku, że skoro wszystkim sprawia to 

przyjemność, to nie ma powodu, żebym ja sama z trudem składała literki. Aż któregoś razu 

mój brat zauważył, że jestem leniuchem, przeczytał mi pierwszy rozdział „Dzieci 

z Bullerbyn” i zagroził, że nie przeczyta nic więcej. Aby dokończyć tę książę, musiałam 

wreszcie nauczyć się samodzielnie składać literki i w ten sposób dołączyłam do armii ludzi 

czytających. Więc „Dzieci z Bullerbyn” i Astrid Lindgren, którą potem czytałam niemal 

zachłannie. Do tego stopnia kocham mądrość tej pisarki,  że często biorę udział w Konkursie 

Literackim im. Astrid Lindgren. Ale poza nią zaczytywałam się najpierw naszymi poetami, 

kochałam Brzechwę, najbardziej jednak Juliana Tuwima. A potem przyszedł czas na książki 

przygodowe, a więc Adam Bahdaj, wreszcie czas na opowieści miłosne. Czytałam książki 

polskich autorów: Krystyny Siesickiej, Hanny Ożogowskiej, uwielbiałam „Sposób 

na Alcybiadesa” Niziurskiego i inne jego książki, więc ta półka z literaturą młodzieżową była 

w moim domu przeogromna. Urodziłam się w większej rodzinie, bo było nas czworo, a ja 

miałam szczęście być najmłodsza. Wszyscy dostawali pod choinkę książki i wyrastali z nich, 

a ja do nich dorastałam, a zatem moja biblioteka nie miała końca, cały czas dziedziczyłam 

kolejne książki. Dzięki temu mogłam się nimi bez przerwy zaczytywać. Właśnie tym 

autorom, którzy sprawiali, że polubiłam czytać, zawdzięczałam marzenie o przygodzie, aby 

kiedyś usiąść i samej napisać książkę. Myślę, że czytanie dla każdego z nas jest niezwykle 

ważne, bo uczy rozmawiać ze zwierzętami, uczy rozumieć drugiego człowieka, sprawia, 

że pragniemy być lepsi. 

 

Czy trudno jest napisać książkę dla dziecka, dla młodego czytelnika i czy zawsze ma 

Pani chęć do pisania? 

Bywają takie dni, że czuję się bardzo rozpieszczona wolnym czasem i wcale nie siadam i nie 

piszę za wszelką cenę, bo tak nie można. Żeby chcieć rozmawiać, trzeba mieć na to ochotę, 

potrzebę. Z pisaniem jest tak samo – trzeba zatęsknić do bohatera, usiąść, porozmawiać 

z nim, przytulić go albo zbesztać. W każdym razie bywa, że zbieram się do pisania bardzo, 

bardzo długo, ale kiedy już siadam, to zapominam o całym świecie i bohaterowie mojej 

książki są najważniejsi. 

Najtrudniej jest napisać książkę dla dziecka, dla małego mądrego człowieka, którego nie 

można ani oszukać, ani skokietować, ani mu się przypodobać – można, tylko jaka to będzie 

książka? Nieuczciwa i fałszywa. Dlatego tak trudno pisze się książki dla dzieci. Młody 

człowiek jest wrażliwy, wie, czego chce w życiu, jest uczciwy i wcale nie potrzebuje 

ze strony dorosłych idealnego obrazu świata czy ludzi. Kiedy się pisze książkę dla młodego 

pokolenia, to trzeba pamiętać, żeby być uczciwym i nie pragnąć zostać autorytetem 

za wszelką cenę. Nam, dorosłym, czasami taka próżność towarzyszy… Myślę, 

że w rozmowie z młodymi ludźmi wystarczy być ich partnerem, to zawsze gwarancja 

wzajemnego zrozumienia i przyjemność dla obu stron. 

 

Czym Pani się interesuje, czy ma Pani jakieś hobby, co Pani lubi robić oprócz pisania? 

Kocham nic nie robić przez jakąś chwilę, co wynika zapewne z tego, że miałam dość 

pracowite życie. Ale oczywiście, są zajęcia należące do najprzyjemniejszych. Na przykład 

uwielbiam zbierać grzyby, mogę godzinami chodzić po lesie. A poza lasem i grzybami cieszą 

mnie także podróże. Wciąż jednak najbardziej lubię czytać i robię to codziennie. Kocham 



spotkania z książkami, których sama bym nie napisała – bo są tak świetne. Humor poprawiają 

mi także książki słabe. Wówczas cieszę się, że nie napisałabym żadnej w ten sposób. Lubię 

też filmy, bardzo cenię sobie dobre kino psychologiczne, ale równie chętnie oglądam komedie 

romantyczne i wzruszam się do łez. Kocham teatr, tylko on był zawsze daleko ode mnie. 

Mam przyjaciół aktorów i regularnie w dawnych, lepszych czasach jeździłam na ich 

przedstawienia, nadrabiając w ten sposób brak teatru w moim rodzinnym miasteczku 

w Bytowie. 

 

Od czego zaczyna się pisanie książki? 

Pisanie książki musi zacząć się od jakiegoś wzruszenia i od pomysłu, jak to wzruszenie 

opisać: czy będzie to książka o chłopcu szukającym swego miejsca w życiu, czy będzie to 

historia dziewczynki, którą obraziły koleżanki, czy bohaterem opowieści zostanie pies 

ratujący planetę – zawsze najpierw musimy poczuć ogromne wzruszenie tym, o czym chcemy 

opowiedzieć. Wzruszenie, zrozumienie i najlepiej uśmiech, aby móc tę historię tak napisać, 

żeby stała się historią dla nas wszystkich i o nas wszystkich. Rada dla tych, którzy planują już 

swoją pierwszą powieść: nie patrzcie na zegarek, tylko słuchajcie serca, ono Wam powie, ile 

czasu trzeba na każdą z kolejnych opowieści. 

 

 

Opracowanie: Agata Lesiak 


