
Spotkania on-line z pisarką Katarzyną Ryrych 

przeprowadzone przez Małgorzatę Adamską z Filii nr 20 Biblioteki Kraków, 

zorganizowano 26.11.2020 r. 

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

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 

 

 

Katarzyna Ryrych jest pisarką, poetką malarką i nauczycielką. Pisze dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych. Wśród jej książek znajdują się m.in.: „Denim blue”, „Pepa w raju”, „Król”, 

„Koniec świata nr 13”, „Philo, kot w drodze”, „Siedem sowich piór”, „Wyspa mojej siostry”, 

„Mała wojna”, „Wdowie wzgórze”, „Tercet prowincjonalny”. Czterokrotnie nagrodzona 

w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren, ponadto zyskała za swoją twórczość Nagrodę 

Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, kilkakrotnie otrzymała nagrody i wyróżnienia 

w Książce Roku Polskiej Sekcji IBBY oraz wpis na Listę Skarbów Muzeum Książki 

Dziecięcej oraz na międzynarodową listę IBBY. W 2020 roku została finalistką IV edycji 

Nagrody Żółtej Ciżemki, doceniona za książkę pt. „Bachor”. 

 

Jest Pani autorką książki pt. „Bachor” nominowanej w tym roku do IV edycji Nagrody 

Żółtej Ciżemki. Nie boi się Pani podejmować trudnych i niezbyt wygodnych tematów, 

jak na przykład te związane z kłopotami dorastającego Arka, wychowywanego przez 

matkę i jej partnera. Chłopiec podejmuje walkę z tym, jak jest traktowany. Chce 

odnaleźć swego ojca, bo w nowej rodzinie czuje się źle. Skąd Pani wzięła pomysł na tę 

książkę? 

Ktoś kiedyś niebacznie opowiedział mi pewną historię. Historię, którą opisałam dokładnie 

tak, jak to w tej książce jest, co wzbudziło później nieprawdopodobny odzew, kiedy 

bohaterowie utworu po kolei zaczęli się do mnie zgłaszać – najpierw Arek, potem Kurczak, 

potem Damian czyli Jakuza, a na końcu matka. To było zaburzenie pewnego schematu  

i stałego stanu – tak, jak ktoś rzuca kamień w jezioro i rozchodzą się kręgi. Ta książka była 

niewątpliwie takim kamieniem rzuconym w wodę. Dla mnie było szokiem, kiedy zobaczyłam 

„Bachora” na liście nominacji do Nagrody Żółtej Ciżemki, bo wyraźnie odbiegał tematycznie 

i klimatycznie od pozostałych książek, które się tam znalazły. Jest to dla mnie ogromna 

frajda, bo to taki wyłom wśród pozycji bardziej „łagodnych”, coś, co mówi o sprawach trochę 

niewygodnych – taki dysonans, takie zaburzenie pewnego miłego obrazu. Bardzo się cieszę, 

że istnieje młodzież – również ta starsza wiekowo – która czyta, że są ludzie, którzy nie do 

końca wrośli w krzesła przed komputerem, że są ludzie, którzy potrzebują obcowania  

z książką. 

 

Porusza Pani w swoich książkach temat choroby i śmierci wśród dzieci i młodzieży, na 

przykład w utworach „Pepa w raju” czy „Siedem sowich piór”. Robi to Pani z precyzją 

i lekkością, bohaterowie nie traktują wizji śmierci jako końca świata. Myśli Pani, że taka 

literatura oswaja młodzież z tym trudnym tematem? 

Myślę, że kiedyś, w dawnych czasach, kiedy na przykład moja babcia była małym dzieckiem, 

nie było potrzeby mówienia i pisania aż tyle ani o śmierci, ani o narodzinach. Te dwa fakty 



były wpisane przez życie w egzystencję każdej rodziny. Teraz śmierć została w jakiś sposób 

odczłowieczona – ma miejsce w szpitalu, finalizuje się z dala od rodziny, nie ma pożegnania. 

Bardzo wielu ludzi odchodzi w szpitalu w samotności. O tym trzeba mówić i pisać, bo nikt 

z nas nie jest nieśmiertelny. Wydaje mi się, że nie należy specjalnie epatować pewnymi 

tematami. Pisarz powinien pisać o rzeczach, które się dzieją dookoła, które mają miejsce 

w rzeczywistości, natomiast powinien znaleźć pewien dystans do tego, na przykład nie 

epatować złem. O rzeczach złych należy pisać, ale nie należy do nich namawiać. O rzeczach 

trudnych należy pisać, tłumacząc je czy przybliżając je czytelnikowi, ale nie należy robić tego 

w taki sposób, że po przeczytaniu książki czy opowiadania czytelnik po prostu chwyci 

za sznurek czy za żyletki i stwierdzi: „Wszystko jest beznadziejnie, do widzenia, wychodzę 

z tej imprezy”. 

 

Kiedy uświadomiła sobie Pani, że chce Pani pisać książki? 

Pracowałam w szkole. Gdy zaczęłam cierpieć na bezgłos, poszłam na urlop dla poratowania 

zdrowia, a gdy wróciłam z urlopu, okazało się, że pracy nie ma. Moja pani dyrektor, 

wręczając mi rozwiązanie stosunku pracy, powiedziała: „Ty jesteś zdolna, napiszesz drugiego 

Harry’ego Pottera i będziesz drugą Joanne Rowling”. A ja wtedy powiedziałam: „Nie, nie 

napiszę drugiego Harry’ego Pottera i nie będę drugą Joanne Rowling. Jeżeli będę, to będę 

pierwszą Ryrych”. I jestem! 

 

Czy utożsamia się Pani z bohaterem lub z bohaterami którejś ze swoich książek? 

W każdej książce jest z pewnością coś z mojej historii, w każdym bohaterze jest z pewnością 

coś ze mnie. Czasami wyśmiewam się sama z siebie i z różnych swoich pomysłów. Tak jest 

chyba z każdym autorem, że wszędzie z niego coś pozostaje, wrzuca jakiś kawałek siebie. 

Więc tam należy szukać trochę odpowiedzi na mój temat. Może trochę w „Małej Jerzego”, 

może trochę w „Końcu świata nr 13”, może w „Pepie w raju”, może w książce „Za wszelką 

cenę”, którą pisałam w Rzymie, bo się nudziłam i mój mąż powiedział mi: „Nudzisz się? To 

sobie napisz książkę!”. To jest taka książka, którą można potraktować jak przewodnik po 

Rzymie. 

 

Co jest potrzebne, żeby napisać książkę? 

Święty spokój! Potrzebny jest dobry temat, miejsce, gdzie można siedzieć i pracować i żeby 

nikt wtedy nie zawracał głowy. Mnie jest jeszcze potrzebna kawa i jabłka. 

 

Jak długo zbiera Pani materiały do napisania książki? 

Jeśli książka historyczna – to długo, a jeśli o tym, co się dzieje tu i teraz – to czasami 

wystarczy jedna rozmowa, godzina, dwie z kimś, kto powierzy mi swoją historię. 

 

Czy inspirują Panią jacyś inny pisarze? Jeśli tak, to jacy? 

Mogą mnie inspirować, jeśli chodzi o pracowitość. Natomiast jest bardzo cienka granica 

pomiędzy inspiracją i podziwianiem tego, co ktoś robi a popełnieniem plagiatu. Nie można 

nikogo naśladować, trzeba uważać, żeby nie popaść w naśladowanie nawet tego, kogo 

się bardzo lubi i bardzo ceni. Lubię Sapkowskiego, ale nie próbowałabym pisać drugiego 

„Wiedźmina”, bo to nie wypali, nie wolno. 



Czy zawsze stara się Pani zawrzeć jakieś przesłanie w swoich książkach? 

Każda książka powinna być jak list pisarza do czytelnika, tak jak list w butelce rzucony 

w morze. Jeśli wyłowisz, przeczytasz, to coś z tego zostanie, coś będziesz z tego mieć. 

Książka nie powinna być stratą czasu, powinna coś wnieść do życia. 

 

 

Opracowanie: Agata Lesiak 


