Młodzi artyści przejmują stolicę i Twoje myśli, czyli o piątej edycji
Festiwalu Kultura Nieponura
W tym roku młodzieżowa akcja społeczna „Festiwal Kultura
Nieponura” po raz piąty wpisuje się w kulturalny kalendarz
mieszkańców Warszawy. Festiwal zaczynał jako projekt organizowany
w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii w Bednarskiej Szkole Realnej.
Organizatorzy przyjęli sobie dwa bardzo ważne zagadnienia –
promocję młodych artystów i korzystania z legalnych źródeł kultury.
W 2019 roku, projekt wyszedł poza szkołę – główne wydarzenie
odbyło się w Centrum Kreatywności Targowa, a mimo trwającej
pandemii w 2020 organizatorzy zorganizowali koncert w Klubie
Odessa oraz wystawy w kilku warszawskich kawiarniach.
W roku 2021 przeszli samych siebie – zorganizowali m.in. 12 wydarzeń
w Centrum Praskim Koneser oraz pełnoprawny koncert dla młodych
artystów, w którym udział wzięło około tysiąca osób. Wydali we
współpracy z Gazetą Kongresy, patronem medialnym Festiwalu,
specjalne wydanie Gazety, wystawy prac plastycznych nieponurych
artystów odbyły się w 9 stołecznych kawiarniach, a ponadto wraz
z Fundacją Legalna Kultura przygotowali webinar nt. praw do
własności intelektualnej. Zespół szacuje, że edycja 2021 dotarła do
ponad 50 000 osób. I to nie tylko z Warszawy – Festiwal z siedzibą
w stolicy kierowany jest do artystów i widzów z całego kraju!
W tym roku 25 czerwca rozpoczęła się piąta edycja projektu – do
udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się ponad 140 artystów oraz
zaplanowano 30 wydarzeń kulturalnych w Centrum Praskim Koneser
– wernisaże prac plastycznych, występy muzyczne, koncerty
plenerowe i liczne darmowe warsztaty, z podstaw rysunku
organizowane we współpracy ze szkołą rysunku SealArt, warsztaty
teatralne od Szkoły AKtorskiej Machulskich i plenerowy pokaz filmu
„Piosenki o Miłości” zorganizowany przy wsparciu Fundacji Legalna
Kultura.
Gazeta Kongresy i Fundacja Media Przyszłości są patronami
medialnymi Festiwalu Kultura Nieponura.

Gazeta Kongresy to młodzieżowe media o ogólnopolskim zasięgu.
Jesteśmy blisko spraw ważnych dla młodego pokolenia – naszych spraw.

@gazeta_kongresy
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N i e c z a s u m i e r a ć ? – ki n o p o p a n d e m i i
PIOTR MACIEJEWSKI
Czasy
pandemii
niezwykle
mocno
odbiły
się
na
warunkach
istnienia
kin,
a lockdowny przymusiły władze do ich zamknięcia. Czy ludzie wrócą jeszcze przed wielkie
ekrany? Czy kina zostaną wyparte przez nowocześniejsze formy?
Symbol pandemicznych kin…

obejrzało 440 360 widzów, to jest to z pewnością
niczym wobec co najmniej 1,5 milionowych tłumów,
które wręcz lgnęły do kin w premierowe weekendy,
aby móc zobaczyć nowy film w czasach przed
pandemią koronawirusa. Czy ten agent, który
niejednokrotnie ratował świat przed złem, dziś może
uratować kina przed upadkiem?

Kiedy chcemy sobie przypomnieć moment, w którym
kina zostały zamknięte, to pierwszym, co przychodzi
nam na myśl, jest kilkakrotnie przesuwana premiera
najnowszego filmu z cyklu opowieści o agencie 007
Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”. Stała się ona
dla nas niejako symbolem zawieszenia rynku
kinowego poprzez lockdowny. I choć w ciągu
kluczowego dla dystrybucji weekendu otwarcia film
obejrzało 440 360 widzów, to jest to z pewnością
niczym wobec co najmniej 1,5 milionowych tłumów,
które wręcz lgnęły do kin w premierowe weekendy,
aby móc zobaczyć nowy film w czasach przed
pandemią koronawirusa. Czy ten agent, który
niejednokrotnie ratował świat przed złem, dziś może
uratować kina przed upadkiem?

Kto chodzi do Kina?
PISF, przeprowadzając swoje badania, dokonał także
segmentacji widzów kina. Rozgraniczył on aż 5 grup
kinowych widzów:
• 30% – są to poszukiwacze doznań (idą tylko na
najciekawsze produkcje kinowe);
• 21% – to kinomani (większość swojego czasu
spędzają w kinie);

Nowy gracz na scenie?

• 20% – to kinomaniacy (często można zauważyć
ich obecność w kinie);

Okres pandemii przymusił nas do pozostania
w domach i skazał nas na łaskę lub niełaskę platform
streamingowych. Nie było innego wyjścia – jeśli
chciałeś mieć filmy, musiałeś wykupić u nich
abonament. Z czasem ten nowy, potężny gracz na
medialnej scenie zaczął przekonywać nas do siebie,
że może jednak ten abonament nie jest aż tak zły
i może warto go mieć.

• 19% – to wielbiciele polskości (interesują ich tylko
polskie produkcje filmowe);
• 10% – to kinosceptycy (nie za bardzo lubią
chodzić do kin).
Wyznaczono również kto najczęściej chodzi do kin –
z reguły są to kobiety, ludzie między 20 a 49 rokiem
życia, rodzice, mieszkańcy miast, osoby z wyższym
wykształceniem oraz lepiej uposażeni.

Nie jest aż tak źle…
Kiedy zajrzymy do badań, których przeprowadzenie
zlecił Polski Instytut Sztuki Filmowej, okazuje się, że
nie do końca mamy powody do zamartwiania się
o stan rynku kinowego – po pierwszej fali aż 40%
respondentów odpowiadało, że można żyć bez kina,
a 39% wyrażało swoją chęć powrotu do kina kiedy
tylko będzie to możliwe. Natomiast po drugiej liczba
osób niepotrzebujących kina spadła do 37%, a tych
wygłodniałych kinowej sali wzrosła aż do 45% – co
jest z pewnością powodem do optymizmu względem
przyszłości rynku kinowego.

Przekonałem Cię?
Kino to po prostu klasyk. Choćbyś miał nie wiadomo
jak wspaniałą platformę streamingową, nie da Ci ona
tego, co może dać kino. A jeśli to Ci nie wystarcza, to
badania udowodniły, że osoby, które lubią chodzić do
kina, są pogodniejsze, otwarte na świat, nowe
doznania i przyjaźnie. Posiadają one również
zwiększoną kreatywność oraz chęć poznawania
odkrywania świata. No to co? Do zobaczenia w kinie!

Symbol pandemicznych kin…
Kiedy chcemy sobie przypomnieć moment, w którym
kina zostały zamknięte, to pierwszym, co przychodzi
nam na myśl, jest kilkakrotnie przesuwana premiera
najnowszego filmu z cyklu opowieści o agencie 007
Jamesie Bondzie „Nie czas umierać”. Stała się ona
dla nas niejako symbolem zawieszenia rynku
kinowego poprzez lockdowny. I choć w ciągu
kluczowego dla dystrybucji weekendu otwarcia film
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Scena „i” pasja
MIKOŁAJ ŁUGOWSKI
Scena „i” to swego rodzaju artystyczna stolica talentów. Młodzi ludzie meldują się w MDK im.
Andrzeja Bursy, żeby rozwĳać swoje pasje i umiejętności, a przy okazji zaspokajają potrzeby
widzów.
Pusta scena w Młodzieżowym Domu Kultury im.
Andrzeja Bursy w Krakowie to widok raczej
niespotykany. Zajęta jest ona niemal bez przerwy. Od
ścian sali teatralnej odbĳa się bowiem cała gama
dźwięków – żywe ślady sztuki, aktorstwa, śpiewu czy
tańca. Zostawiają je tu po sobie młodzi twórcy, dla
których Scena „i” to bezcenna i nieogra-niczona
przestrzeń rozwoju – zarówno artystycznego, jak
i osobistego. Żeby przekonać się o tym, że nie jest to
jedynie lichy frazes, nie potrzeba wiele wysiłku.
Wystarczy zajrzeć na stronę Domu Kultury i sięgnąć
do zakładki z wydarzeniami.

Od samego początku błyszczały stałe zespoły
teatralne, które podbĳały sceny w całym kraju. Działo
się tak nie bez przyczyny, bo przez szereg lat
współpracowali z nimi profesjonalni twórcy, wśród
których znajdowali się: reżyser Jerzy Ridan oraz
aktorzy – Aldona Jankowska, Jerzy Hojda
i wychowanek MDK-u, Karol Zapała. W dodatku
w sześć lat po narodzinach Sceny prezes polskiego
oddziału
ASSITEJ
(Międzynarodowego
Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży),
Helena Machulska, zaangażowała teatr we
współpracę w ramach międzynarodowej wymiany
pedagogów teatralnych i zespołów. To wydarzenie
możemy spokojnie uznać za cezurę w dotychczasowej
działalności Sceny – od tego momentu o projekcie
nowohuckiego domu kultury zaczęto coraz śmielej
rozmawiać już nie tylko w obrębie kilku krakowskich
dzielnic czy nawet polskich województw, a w różnych
zakątkach Europy.

w Scenie „i”. Roi się tam od zapowiedzi kolejnych
premier, recitali, festiwali i nazwisk tych, którzy
wpadli na pomysł, żeby na deskach MDK-u się
zaprezentować. A jeśliby na innej karcie otworzyć
Facebooka, to można skonfrontować to z całymi
albumami zdjęć z tych wydarzeń. Rzucając na nie
okiem, trudno nie dojść do wniosku, że Scena to
epicentrum entuzjazmu i pasji. Aktorzy i aktorki,
tancerze i tancerki albo muzycy – od wszystkich bĳe
radość i poczucie satysfakcji. Brzmi zbyt idealnie?
Nie wykluczam tego. Sęk w tym, że w zasadzie nie
dodaję w tym opisie niczego od siebie. W sukurs idą
mi zresztą informacje z postów (a jest ich całkiem
sporo), w których czytamy o sukcesach osób oraz
grup związanych ze Sceną „i”. Tu statuetka za turniej
recytatorski, tam za ogólnopolski festiwal teatralny,
a na deser wyróżnienia indywidualne dla aktorów
bądź aktorek. I tak w kółko. Można się zachłysnąć.

Karolina
Z drobnej podróży w czasie wracamy do
teraźniejszości. A w niej wypowiada się Karolina
Trojnacka – młoda początkująca aktorka, studentka
I roku Wiedzy o teatrze. Jej przygoda ze Sceną „i”
zbiegła się w czasie z rozpoczęciem nauki w XXI LO
im. St. I. Witkiewicza w Krakowie, które ściśle
współpracuje z MDK im. Andrzeja Bursy. Jak sama
mówi, pomysł ten podsunęła jej koleżanka. Od tego
czasu na deskach Sceny zagrała 4 spektakle, ale z racji
pandemii koronawirusa dwa z nich dostępne były
wyłącznie w formie online. Kiedy pytam o jej
ulubione role, po krótkim zastanowieniu wybiera te
z „Pchły Szachrajki” i „Tableau vivant”. Ten ostatni
przywołuje wyjątkowo przyjemne wspomnienie, bo to
właśnie za niego zespół aktorski Karoliny zgarnął
Grand Prix na Małopolskim Festiwalu Artystycznym
Młodzieży.

Little by little, step by step
Mimo długich poszukiwań i ogromnej nadziei, nie
natknąłem się na żadne opracowanie historyczne na
temat Sceny „i”, ani nawet dłuższy artykuł o tym, jak
powstawała. Jedynym cennym źródłem faktów znów
okazała się strona internetowa MDK-u, tym razem
zakładka „z historii”. Ponownie spotkało mnie lekkie
rozczarowanie, bo to zaledwie jeden mało
rozbudowany akapit, ale miałem przynajmniej jakiś
fundament – wyłapałem datę powstania, pojedyncze
nazwiska i informacje o „kamieniach milowych” w
historii istnienia Sceny. zatem – wszystko zaczęło się
we wrześniu 1987 r., kiedy teatr oficjalnie przyjął
nazwę Sceny „i” (inspiracji, innowacji, inicjacji,
impertynencji i innych idei) oraz został powołany do
życia. W ekipie założycielskiej znajdowali się m.in.
Ewa Różańska i Stanisław Dembski – dwójka
instruktorów, która zaledwie kilka lat później mogła
poszczycić się tytułami „Instruktora Roku”
przyznawanymi przez Ministra Kultury.
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Scena „i” pasja
MIKOŁAJ ŁUGOWSKI
MFAM to dla MDK-u prawdopodobnie jeden
z ważniejszych eventów w całym napiętym
terminarzu. Spowodowane jest to faktem, że – co
zaznacza
zresztą
moja
rozmówczyni
–
zainteresowanie nim ze strony młodych twórców nie
tylko nie spada, ale wręcz rośnie z każdą kolejną
edycją. Karolina przyczyn tak dużej atrakcyjności
festiwalu szuka m.in. w rozpiętości i różnorodności
jego tematyki. „Dużą zaletą tego wydarzenia jest
ogromna ilość kategorii; młodzi ludzie mogą
sprawdzić
swoje
umiejętności
na
wielu
płaszczyznach, m.in. w aktorstwie, plastyce, muzyce,
literaturze czy dziennikarstwie” – podkreśla.

Karolina przyznaje, że średnio wyobraża sobie swoją
przyszłość bez sztuki. Zdaje sobie sprawę, że nie jest
i nie będzie łatwo, ale zauważa również, że Scena „i’
to świetny kapitał na start. „Poza tym wierzę, że jak
pracuje się na coś z sercem i pokorą, to to popłaca” –
mówi. A po chwili dodaje: „Scena to cenne
doświadczenie i polecam je każdemu. Choćby jako
fajną przygodę lub eksperyment. Bez wątpienia
stwarza różne możliwości i sprawia, że można lepiej
poznać siebie”.

Nie narzekam na frekwencję
Kondycja teatru w czasach storpedowanych przez
media społecznościowe czy platformy streamingowe
to szeroki temat wymagający głębszej analizy. Ale na
jeden wniosek stać mnie już teraz: spektakle
milionowymi widowniami zwykle się nie cieszą.
Dlatego ciekawiło mnie, jak to wygląda w przypadku
Sceny „i”. Odpowiedź Karoliny wlała we mnie nieco
optymizmu i podniosła na duchu. Oto okazuje się, że
na frekwencję nie można narzekać, a sala często
wypełniona
jest
do
ostatniego
fotela.
I choć pandemia podłożyła aktorom sporą kłodę pod
nogi, z ziemi podnieśli się z klasą i w dalszym ciągu
występy młodzieży w Scenie cieszą się sporym
zainteresowaniem.
O Festiwalu Kultura Nieponura
Najważniejszym wydarzeniem i punktem
kulminacyjnym każdej edycji festiwalu jest
koncert, na którym młodzi twórcy mają okazję
zagrać i zaprezentować się warszawskiej
publiczności. W tegorocznej edycji, podobnie
jak zeszłorocznej, odbędzie się on w Centrum
Praskim Koneser w połowie lipca. Nie jest to
jednak jedyna część Festiwalu – oprócz
wspomnianego koncertu, organizowane są
wystawy prac plastycznych w warszawskich
kawiarniach oraz inne wydarzenia, jak
i spotkania z początkującymi twórcami.
Dodatkowo Festiwal wspiera samych artystów,
dając im możliwość rozwoju podczas
organizowanych warsztatów.
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C o j e s t c i e ka w e g o w r ę ko d z i e l e ?
WYWIAD Z HAFCIARKĄ KAJĄ MRÓZ

JULIA BIERNACKA

Obecna uczennica technikum informatycznego, przyszła programistka, a w czasie wolnym
hafciarka, czyli w skrócie Kaja Mróz. Jak sama mówi, zainteresowała się rękodziełem, szukając
sposobu na „zrobienie czegoś z rękami”. Tak dotarła do haftu, w którym wyraża swoje
wewnętrzne „ja”.
(Julia Biernacka – J.B.) Jak zaczęła się Twoja
przygoda z haftem? Kiedy się tym
zainteresowałaś?

wuję sobie z komputera ustawionego na
maksymalną jasność przygotowany wzór. Następnie
biorę tamborek, czyli obręcz trzymając płótno
i nakładam na niego materiał. Tutaj ważne jest, aby
dobrze to wszystko napiąć, żeby nie było żadnych
fałdek, bo przez to haft może się źle układać na
koniec. Potem naklejam flizelinę ze wzorem na klej
rozpuszczalny w wodzie, co jest chyba najprostszym
rozwiązaniem dostępnym na polskim rynku.
Następnie zaczynam haftowanie i tutaj jest burza
pomysłów. Chciałabym czasami zrobić milion rzeczy
na raz i muszę wybierać. Na przykład te trzy pomysły
mi się podobają, ale wszystkiego nie zmieszczę, więc
coś zawsze trzeba odrzucić. Z gotowego haftu trzeba
zmyć siateczkę, jeżeli chodzi o prace do powieszenia
na ścianie, to zazwyczaj piorę je ręcznie, a potem
znowu wkładam w tamborek. Natomiast kiedy mam
do czynienia z koszulką to po prostu piorę ją
w pralce, żeby wszystko się porządnie oczyściło.

(Kaja Mróz – K.M.) To było jakoś w 2019 roku.
Łapałam się w bardzo dużej ilości robótek ręcznych,
bo nie nie umiem, chociażby tak po prostu oglądać
serialu. Zawsze musiałam coś zrobić z rękami. Czy to
origami, czasami bransoletki czy makramy? Potem
zobaczyłam, że pewne osoby, które sięgają po
makramę, sięgają też po haft. Stwierdziłam, że sama
spróbuję. Wyciągnęłam stare muliny po mojej
prababci, kupiłam moje pierwsze tamborki, nie były
one najlepszej jakości, ale tak zaczęłam robić moje
pierwsze prace. Powoli przeszłam z makramy do
haftu, bo czułam, że mam w tym większe pole do
wyrażenia tego, co chcę przekazać.
(J.B.) Widzę, że próbowałaś też innych
rodzajów sztuki. Chociaż nie dziwię się, że
zostałaś przy hafcie, który jest przepiękny.

(J.B.) Brzmi to tak niewinnie, ale jakbym to
miała sama zrobić, to z pewnością nie
okazałoby się to takie proste. Ile czasu
zajmuje taki proces od powstania pomysłu w
twojej głowie, aż do ukończenia go fizycznie?

(K.M.) Zazwyczaj robię to, co wpadnie mi do głowy.
Teraz w moich mediach społecznościowych trochę
zalegam z nowymi zdjęciami. Jednak staram się
zestawiać różne techniki i haftować łącząc różne
formy. Przy tym dodaję do samego haftu również
inne materiały czy techniki. Patrzę jakie połączenia
pasowałyby mi. Czasami mam tak, że wybieram kilka
materiałów, które mi się podobają, a potem
dopasowuję z początkową koncepcją. Zazwyczaj
działam całkiem spontanicznie i nie mam jakiś
konkretnych inspiracji, po prostu czerpię z tego, co
mnie otacza, a tak się składa, że najczęściej wychodzą
mi motywy zaczerpnięte z natury, chociaż
przechodzę też powoli do większej abstrakcji.

(K.M.) Tu jest właśnie największy problem, bo jest
to bardzo czasochłonne, dlatego czasami nie
dokańczam swoich prac – w międzyczasie przestają
mi się podobać. Przy prostszych i mniejszych
wzorach schodzi mi się zazwyczaj około 20 godzin.
Przy trudniejszych, większych, czasem dochodzi
nawet do 40 godzin i więcej. Najwięcej chyba
spędziłam 53 godziny, ale w tym momencie nie
pamiętam, przy której pracy. Zazwyczaj jest to tak na
spokojnie kilkanaście godzin.

(J.B.) Jak wygląda proces twórczy przy
haftowaniu?
Od
czego
zaczynasz
i jak to przebiega krok po kroku, żeby od
pustego kawałka materiału przejść do
małego dzieła sztuki?
(K.M.) Najpierw zaczynam od prostego pomysłu,
który przyjdzie do głowy, na przykład patrzę na
słońce i przypominam sobie, że kiedyś miałam
zabawkę z uśmiechniętym słońcem. Wtedy mogę
zmodyfikować wspomnienie tak, żeby wpasowało się
bardziej w moje poczucie estetyki. Potem trzeba to
narysować, najczęściej robię na tablecie graficznym.
Jest to wstępny zarys i szkic tego, co ma się znaleźć
na hafcie. Biorę flizelinę rozpuszczalną w wodzie,
czyli cienką, przezroczystą siateczkę i na niej odryso-

(J.B.) Masz swoją ulubioną tematykę? Jakieś
konkretne wzory, które lubisz powielać?
(K.M.) Haftuję wszystko, co mi wpadnie do głowy,
ale jakoś tak wychodzi, że najczęściej wychodzą mi
kwiaty, zwierzęta i inne rzeczy, które widzę na
zewnątrz. Lubię też bardzo tematykę polonistyczną,
jeśli można tak to nazwać. Doceniam słowa, a
zwłaszcza archaizmy i często je umieszczam w moich
pracach. Teraz na Festiwalu Kultura Nieponura będę
wystawiać dwa takie hafty. Jeden zawiera słowo
„feblik” oznaczające „słabość do kogoś”, a drugi
praktycznie taki sam słowo „arbuz”, które
w staropolszczyźnie znaczyło „odrzucać kogoś”.
całość wywiadu dostępna na www.gazetakongresy.pl
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WYDANIE SPECJALNE

Poe zja młode go pokole nia
WYWIAD Z WERONIKĄ KŁUJSZO

GRZEGORZ SOBCZAK

(Grzegorz Sobczak – G.S.) Jak zaczęła się
twoja przygoda z twórczością poetycką? Czy
było jakieś wydarzenie, które pchnęło cię
w tym kierunku?

(G.S.) A jaka jest tematyka tej książki?
(W.K.) Fantastyczno-przygodowa. Fabuła jednak
z całą pewnością nie brzmi zbyt oryginalnie. Jest
bohater, który trafia do jakiegoś fantastycznego
świata – tam okazuje się, że odgrywa w nim ważną
rolę.

(Weronika Kłujszo – W.K.) Powiem szczerze, że
nie jestem pewna. Pisałam wiersze już w czwartej
klasie podstawówki, miałam wtedy jakieś 11 lat. Po
prostu czasem wychodziliśmy ze szkoły i czytaliśmy
jakiś fajny wiersz, który się mi spodobał
i stwierdziłam, że też sobie coś napiszę. Siadałam
więc do komputera i pisałam; pokazywałam to
później moim rodzicom. Za każdym razem strasznie
się wstydziłam, ale im zawsze się podobało, a moim
rodzicom rzadko się cokolwiek podoba (śmiech).
Czasem po prostu miałam ochotę coś napisać.

(G.S.) Świat fantasy nie stawia ograniczeń,
możesz napisać co chcesz. Cała historia może
okazać się tylko snem bądź symulacją, w
której tkwił główny bohater.
(W.K.) Dokładnie! Można napisać tam to, co tylko
się chce. Przyszedł mi kiedyś pomysł do głowy, że
gdybym kończyła pisać tę serię, na końcu ostatniej
książki napisałabym, że cała historia była tylko snem
bohatera. Co prawda na pewno tego nie zrobię, ale
zobaczymy, jak historia się potoczy.

(G.S.) Piszesz również serię książek. Jaka jest
ich tematyka, ile ich jest, jaki jest temat
przewodni?

(G.S.) Czy osobie w młodym wieku, takiej jak
ty,
trudno
jest
pogodzić
swoje
zainteresowania ze szkołą, pracą?

(W.K.) Póki co napisałam jedną książkę i dopiero
planuję napisać serię. Czasami pojawia się w mojej
głowie fragment, który chce wstawić do kolejnej
książki i go zapisuje. Mam ogromne plany i jakiś
zarys w głowie, ale na razie powstała jedynie jedna..
Pracuje teraz nad wysłaniem jej do wydawnictwa,
aczkolwiek jest to bardzo długi proces. Skończyłam
pisać tę książkę już dwa lata temu, w wakacje…

(W.K.) Powiem szczerze, że poezji nie traktuję jako
takiej „swojej rzeczy”. Czasami mam wrażenie, że to
nie jest tak bardzo „moje” jak pisanie prozy, ale jakoś
tak lepiej mi to wychodzi po prostu.. Często dostaję
inspiracji, czytam różne wiersze i później stwierdzam
„a napiszę sobie coś w tym stylu”, albo po prostu
mam wenę – wtedy siadam w domu i powstaje to
bardzo szybko. Jak jestem zainspirowana, nie
potrzebuję siedzieć nad tym i głowić się przez trzy
godziny. W żaden sposób nie przeszkadza mi to w
nauce, ponieważ nie zajmuje mi to dużo czasu;
szczególnie, jeśli mowa o wierszach, które nierzadko
piszę w pięć minut.

(G.S.) Ile czasu zajęło jej napisanie?
(W.K.) Długo (śmiech) nie jestem pewna.
Dokument z obecną wersją utworzyłam w 2018 roku,
ale myślałam o tej książce już dużo wcześniej.
W 2016/17 roku zaczęłam pisać fragmenty
w zeszycie, później przeniosłam je na komputer.
(G.S.) A masz już na oku jakieś wydawnictwa,
czy na razie luźno o tym myślisz?
(W.K.) Bardziej luźno myślę.Mam folder na
komputerze z listą wydawnictw; jest ich około 40.
Zrobiłam też dwie redakcje tej książki, po czym
wysłałam ją do profesjonalniej redaktorki, która
poprawiła mnóstwo rzeczy, ale powiem szczerze, nie
przejrzałam tego wszystkiego nadal (śmiech). Ona
mi to wysłała w październiku 2021 roku i od tego
czasu poprawiłam ok. 30-40 stron, więc wciąż nie za
dużo (śmiech). Ostatnio stwierdziłam, że zrobię
sobie taką przerwę i będę czytała więcej w tym czasie,
tak z własnej woli, nie lektur szkolnych. Może jakiś
bardziej konkretny styl mi się utrwali w głowie
i wtedy przyjdzie inspiracja do samych poprawek.
Ostatnio najzwyczajniej w świecie mi się nie chce
(śmiech).

(G.S.) Czy twoje środowisko wspiera cię
w tym, co robisz? Czy jest ono ramieniem, na
którym możesz się oprzeć, czy jednak stawia
ono pewne bariery?
(W.K.) Myślę, że są oni wsparciem, chociaż mało im
wysyłam swoich tekstów. Kiedyś pokazałam coś
mamie, a ona powiedziała, że „przeczyta, jak będzie
wydane”. Też mam świadomość, że to nie jest krąg
zainteresowań moich rodziców, to nie jest ich styl;
oni w ogóle nie czytają fantastyki, ale na pewno mnie
do tego nie zniechęcają. Może niekoniecznie zawsze
dają mi feedback na temat tego, co robię, ale też nie
oczekuję tego od nich, bo wiem, że mają własne życie
i nie muszą wiedzieć o tym wszystkim, co ja robię
w swoim.
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