
Spotkanie z panią  Ewą Karwan - Jastrzębską, autorką Sobowtóra i 
warsztaty pisarskie.

8 listopada  w świetlicy szkolnej miało miejsce spotkanie naszych uczniów z pisarką, 
scenarzystką  i dziennikarką panią Ewą Karwan -  Jastrzębską, która przybyła do nas z 
Warszawy na zaproszenie pana Dyrektora Grzegorza Ćwiertniewicza.  Informacje o tym, 
że Ewa Karwan-Jastrzębska debiutowała w roku 1993 filozoficzną baśnią o Misiu 
Fantazym, że jest autorką poczytnych powieści dla dzieci i młodzieży, np.  Sobowtóra,  
Duchów w teatrze i Hermesa 9:10, współautorką dwóch tomów opowiadań o przygodach 
Bolka i Lolka, że stworzyła serię powieści sensacyjno -  przygodowych Wyjątkowi ( tom 
I Misja Feniks, tom II Misja Xibalba), utrzymaną w klimacie książek Dana Browna i 
filmów o słynnym Indianie Jonesie, że razem z mężem Markiem zawiązała spółkę 
autorską, czego owocem był cykl książek o czarodziejkach Witch i literacki eksperyment 
w postaci pierwszej polskiej powieści transmedialnej Kaktus w sercu, na licencji TVN, 
że pod pseudonimem wydaje powieści dla dorosłych, możecie wyczytać w Internecie, ale 
przekonać się, jaką jest osobowością, mogliście tylko  u nas. A jest autorką niezwykle 
sympatyczną, życzliwą, lubiącą młodzież. 
Pierwsza część spotkania poświęcona była omówieniu pisarskich prób naszych uczniów, 
bowiem zadaniem, z którym mieli  zmierzyć się przed warsztatami, było napisanie 
interesującego wstępu do własnej  powieści, z narracją pierwszoosobową, wstępu o 
dramatycznym charakterze, który zaintrygowałby czytelnika i zachęcił do lektury.  Pani 
Karwan-Jastrzębska bardzo wnikliwie i życzliwie zanalizowała przesłane jej fragmenty, 
skupiając się na tym, co dobre. 
Ta część w sposób naturalny przeszła w drugą,  w trakcie  której młodzież miała 
możliwość zadawania pytań dotyczących twórczości  autorki i  zasad rządzących 
procesem twórczym jako takim. Dowiedzieliśmy się np., w jakich okolicznościach  
powstał tytuł  Duchy w teatrze, na ile powieść Sobowtór inspirowana była autentycznymi 
wydarzeniami oraz że odwołanie się  do doświadczeń życiowych na początku twórczej 
drogi bywa bardzo inspirujące i kształci warsztat. Dyskusja była tak ciekawa, że nie 
zdążyliśmy wspólnie rozpocząć powieści (pierwszy akapit miał stworzyć nasz gość). 
Sprawa nie jest jednak stracona, bo rzecz została przeniesiona do wirtualnej przestrzeni 
komunikacyjnej. 
Z przyjemnością uczestniczyliśmy w tych warsztatach i choć były krótkie, to dla 
piszących stanowiły źródło nowych inspiracji. 
Spotkanie zakończyły autografy, podziękowania i pamiątkowe zdjęcia, które 
zamieszczamy poniżej. 
Pani Ewa Karwan – Jastrzębska to osoba bardzo miła, otwarta, pisarka o ujmującym 
charakterze i osobowości  oraz dużym poczuciu humoru.  Nikt z nas nie zauważył, że 
spotkanie przeciągnęło się o  45 minut.

Przygotowała Jolanta Wysoczańska.




