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Spotkanie z pisarką Panią Katarzyną Borowską 

Pragnę Państwu przedstawić pisarkę, która pracuje w naszej szkole. Jest to nasza Pani 

Dyrektor Katarzyna Borowska. 

Dnia 19.03.2019 odbyło się spotkanie pisarki z dziećmi klas ”0” - 3 i było poświęcone 

pasji, jaką jest pisanie. Wywiad z Panią Katarzyną Borowską skupił się wokół 

następujących pytań, zadawanych przez chętne  dzieci z poszczególnych klas: 

➢ Jak zrodziła się chęć do pisania i dlaczego Pani pisze? 

Jak chodziłam do szkoły, słabo czytałam i robiłam dużo błędów, ale zawsze lubiłam 

mówić. To była przyjemność. Pisanie to też mówienie, bo to jest język pisany. 

Zaczęłam pisać w wieku 30 lat. Były to wiersze dla moich dzieci i dla dzieci ze szkoły. 

Wklejałam im własne wierszyki do zeszytu. Pani Kasia Szkarpetowska   znalazła je  

w Internecie i namówiła mnie do ich opublikowania. Tak zaczęło się moje pisanie. 

➢ Skąd czerpie Pani pomysły i inspiracje do książek lub tematy do pisania? 

Pan Bóg mi je podszeptuje.  Piszę o tym, co jest dla mnie ważne, o relacjach między 

ludźmi. Piszę jak zmienić sytuacje, gdy ludziom jest ze sobą źle. Piszę, aby książka 

była przydatna dla ludzi. Do napisania książki „Skazane” zainspirowała mnie Pani 

Justyna Gwizdała, która studiowała resocjalizację i po rozmowie z nią podjęłam taką 

decyzję. 

➢ Co trzeba wiedzieć o pisaniu, żeby dobrze to robić? 

Trzeba umieć literki i być ciekawym świata, bo to jest wartością. Napisanie książki nie 

jest trudne, ponieważ opiera się na przyjemności, a gdy ktoś coś lubi to, to robi. Książka 

pomaga zrozumieć, jak bardzo kochamy bliską osobę np. mamę. Odnajdują się w niej 

czytelnicy, gdyż sytuacje przedstawione w książce dotyczą ich życia. 

➢ Ile czasu zajmuje Pani napisanie książki? 
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Aby napisać książkę potrzebuję 2 - 3 miesiące, czasem dłużej. Od napisania do 

wydrukowania książki potrzeba około półtora roku. 

➢ A na czym Pani pisze? 

Piszę na laptopie 2 - 3 godziny dziennie i robię przerwy, ponieważ bolą oczy, kręgosłup 

i odczuwa się zmęczenie. Książki piszę od 7 lat, wiersze od 15. 

➢ Jak powstaje książka? 

Najpierw zbieram materiały do książki. Po jej napisaniu, trzeba zaprojektować okładkę 

i ilustracje. Robi to grafik komputerowy według mojego pomysłu. 

➢ Jaki jest morał Pani książek? 

Nie należy nikogo oceniać, tylko z szacunkiem popatrzeć na drugiego człowieka. Bez 

oceniania. Należy wysłuchać tego, co ma do powiedzenia. 

Wy możecie w klasach zorganizować kąciki literackie i pisać, a potem możemy to  

w szkole wydrukować. 

➢ Proszę opowiedzieć o swoich książkach lub artykułach. 

Napisałam i wydałam dwie książki: „Ta, która idzie” i „Skazane”, piszę trzecią a na 

kolejną  zbieram materiały. Ostatnią książkę „Skazane” pisałam z moją przyjaciółką 

Anną Matusiak - Rześniowiecką. Ta książka jest o paniach z więzienia. Co tydzień 

chodziłam na 3 godziny do zakładu karnego rozmawiać z tymi paniami. Zajęło mi to 

trzy miesiące. Najpierw one mi zaufały, a potem zapytałam czy porozmawiają ze mną 

o tym co zrobiły. One, aby uchronić innych chciały o tym opowiedzieć. Chciały 

również powiedzieć, że tęsknią za swoimi dziećmi, a nie mogą ich widzieć i spotykać 

kiedy chcą. Panie opowiadają o tym, bo zrozumiały co zrobiły. 

Piszę, aby ta książka była przydatna i pomocna dla ludzi. Dostaję e-maile od kobiet, 

którym książka pomogła, bo jak piszą, niesie dobro. Czytelniczka mówi, że doceniła 
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mamę, a historie „Skazanych” wzbudziły refleksję. Spowodowały, że przypomniało 

się wszystko co mama zrobiła dobrego dla tej czytelniczki. 

➢ Gdzie można kupić Pani książki? 

Książki można kupić w Empiku, przez Internet, będzie w zasobach Biblioteki 

Narodowej w Warszawie. 

Powiem kilka słów o pasji. Pisanie jest moją pasją, ale mogą one być różne, bo to 

zależy od tego co lubimy robić i co sprawia nam przyjemność. Panie, z którymi 

pracujecie też mają swoje pasje np. Pani Basia robi bibułowe kwiaty, Pani Mirka 

tworzy serwetki na szydełku. Wy też możecie mieć własne pasje. 

                                      Dziękujemy za spotkanie 

                                       Wychowawcy i uczniowie  
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