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Jeśli ktoś chce wejść  
na wielką górę, musi to robić 

systematycznie...

 Pisarzem nie trzeba się urodzić, choć jak 
mawiał Emil Cioran, „żeby być pisarzem nie wystar-
czy mieć talent, trzeba też umieć nic nie zapominać. 
Znakomity pisarz to człowiek pełen uraz”. Debiut li-
teracki to niekoniecznie przywilej młodości. Pierw-
szą książkę można napisać także w wieku emerytal-
nym. Z Haliną Grochowską, autorką książki Pokłon, 
rozmawia Łukasz Wawryniuk.

- Pani Halino, skąd pomysł na książkę? Kiedy się zrodził?
- Pomysł na książkę zrodził się tak dawno, że już nie pamię-
tam. Wiele lat temu – mogę tutaj mówić o dwudziestu, trzy-
dziestu latach wstecz – miałam ochotę jej napisania, w tym 
opisanie historii z mojego dzieciństwa. Nie mogłam zabrać się 
za realizację tego pomysłu, bo nie miałam wolnego czasu. By-
łam zajęta rozwiązywaniem innych problemów. W momencie 
kiedy zamieszkałam w Czepielinie, to jest 5 lat temu, znala-
złam tam moment wyciszenia, spokoju potrzebnego akurat,  
żeby uporządkować myśli i zacząć pisać. Tak naprawdę, chcia-
łam przeprowadzić sobie taką najtańszą psychoterapię, czyli 
wyrzucić z siebie wszystko złe co mnie w życiu spotkało od 
czasu kiedy miałam kilka lat. Ponieważ chciałam to sprzedać 
w postaci książki, przy okazji musiałam dodatkowo popraco-
wać, aby moje pisanie było zrozumiałe i nadające się na praw-
dziwą niegrafomańską literaturę.

- Jak powstawał Pokłon? Jak wyglądał proces powstawania 
książki?
- Najpierw, chyba 4 lata temu, próbowałam prowadzić blog, 
ale był on bez zdjęć, zbyt ponury i nie znalazł większego od-
dźwięku. Później go literacko rozszerzałam do momentu, 
kiedy tekst mogłam już wysłać do wydawnictwa. Pierwsze 
wydawnictwo, do którego wysłałam próbkę tekstu, tj. Novae 
Res, odpowiedziało pozytywnie po przesłaniu 30 stron tekstu. 
Nie żałuję, że akurat na nie trafiłam. Wszystkie etapy wydania 
książki były przeprowadzone rzetelnie i terminowo. Najbar-
dziej jestem wdzięczna tym, którzy dokonywali korekty, bo się 
solidnie napracowali. ich uwagi na marginesie tekstu zmusiły 
mnie do nauczenia się wielu rzeczy. Mój zawód jest zupełnie 
inny. Na emeryturę zapracowałam w zawodzie inżynier elek-
tryk, a więc nie miałam nic wspólnego ze słowem pisanym. Je-
żeli nawet, to tylko wtedy, kiedy uczniom dyktowałam zasady 
działania czegoś. To była moja jedyna wtedy praca ze słowem. 

- Kiedy i w jakich momentach najchętniej Pani tworzyła?
- dobre pytanie, ponieważ osoba, która nie żyje w próżni, nie 
jest w więzieniu, w szpitalu, ani w sanatorium, ma zwykle wie-
le spraw na głowie. W moim wypadku to są wnuki, hektaro-
wy obszar, na którym mieszkamy i który musi być w czasie 

zagospodarowany. Mnóstwo spraw, więc ten czas na pisanie 
trzeba sobie zorganizować, znaleźć, wybrać. dla mnie była to 
wyznaczona jedna godzina dziennie, akurat godzina poranna, 
kiedy kondycyjnie jest się w stanie myśleć. Tak sobie ustaliłam 
i zauważyłam, że jest to zgodne ze wskazówkami psycholo-
gów. Chodzi o wyrobienie takiego nawyku, że w danym miej-
scu o danej porze mamy pracować. To wchodzi w zegar biolo-
giczny w ten sposób, że o danej godzinie, powiedzmy szóstej 
rano, czuję wewnętrzny przymus siadania przy komputerze  
i pisania. Gdybym nie wykształciła sobie tego nawyku i wma-
wiała sobie, że jak będę miała czas, to będę pisać, nigdy nie 
znalazłabym czasu wolnego. i mam radę dla tych, którzy chcą 
nauczyć się języka obcego, napisać pracę naukową, czegoś 
wartościowego dokonać, żeby robili podobnie. Jeśli ktoś chce 
wejść na wielką górę, musi to robić systematycznie, małymi 
krokami. Nie byłoby książki, gdybym nie wyznaczyła sobie 
pewnego „rytuału”.

- Z tego co się dowiedziałem, nauczyła się Pani specjalnie 
obsługi komputera w celu napisania książki...  
- Między innymi.

- Jak długo to trwało?
- Trudno mi dokładnie określić. Uczyłam się od różnych osób 
(w tym od rodziny), kupiłam też kilka książek. Gdy jeszcze 
pracowałam w zawodzie, na kurs komputerowy wysyłano 
osoby młodsze ode mnie. Ja byłam za blisko odejścia na eme-
ryturę i nie mieściłam się w granicy wiekowej. 
 
- Dobrze. Przejdźmy teraz do Pokłonu. Czy opisane po-
dwórkowe sceny miały miejsce naprawdę i jak dużo jest  
w nich momentów autobiograficznych.   
- Tak, te sceny miały miejsce naprawdę. a scen z mojego ży-
cia jest bardzo dużo. Wiele z nich to sceny zaobserwowane 
i zasłyszane. Ja je wszystkie dokładnie pomieszałam, po to, 
żeby opis był literacko ciekawy dla czytelnika.   

- Rozumiem. Czy opisując smutne i straszne sprawy, które są 
poruszane w Pokłonie, coś Pani odreagowywała?   
- Tak. Nie powiem, o które tutaj dokładnie momenty chodzi... 
(uśmiech) Przy kilku scenach dosłownie łzy mi kapały na kla-
wiaturę. Pisałam to sobą, z serca. 

- Pokłon – dlaczego taki tytuł?   
- Bardzo lubię odpowiadać na to pytanie. Chodzi o pokłon 
dla rodziców, bez względu na to, jakie błędy wobec dzieci 
popełnili. Wzięłam to sformułowanie z książki Ewy Woydył-
ło Poprawka z matury. Jest ono cytowane od niemieckiego 
psychoterapeuty Berta Hellingera opisującego pantomimy 
odreagowywania. Hellinger proponuje wszystkim, którzy są 
ofiarami postępowania swoich rodziców, pokłonić się głęboko 
i wypowiedzieć słowa dziękczynienia za danie im życia. Po-
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winien temu towarzyszyć wyraz gotowości i odmiany swego 
losu bez czekania na cud, tylko własną pracą. Zatem rodzicom 
trzeba się zawsze pokłonić, bez względu na to jak zawiłe, jak 
tragiczne, jak smutne i jak poplątane są relacje między nimi  
i dziećmi. 

- Co jest najważniejsze w powieści? Czy jest to historia? Psycho-
logia? Może coś innego?
- To jest mieszanka. Wiele książek musiałam przeczytać, żeby 
wszystko się zgadzało. dotykam czasy działań wojennych  
i okupacji. Bywało tak, że dla czterech waż-
niejszych zdań przeczytałam jakąś tema-
tyczną książkę. Nie uważam tego czasu za 
stracony, bo był to intensywny kurs literatu-
ry, historii dziejów i obyczajów zarazem. Te 
ostatnie trzeba było rozpracować, bo były 
momenty, kiedy upewniałam się w jakiej po-
staci kupowało się mleko w latach 40. albo 
czy były popularne dzwonki przy drzwiach, 
w co ludzie się ubierali, co jedli, czy wiedzieli 
czym jest łazienka, czym i jak jeździli... Uwa-
żałam to za istotne, mimo że dość dobrze 
znałam zachowanie ludzi z tamtych czasów. 
i tu muszę zrobić małą dygresję. Zdarza się, 
że jak mamy dokoła siebie dzieci, to sądzi-
my, że one czegoś nie rozumieją. Sama mogę 
być przykładem jak bardzo się mylimy. Wie-
le opisanych historii we wczesnym dzieciń-
stwie tylko zasłyszałam, ale przypomniałam 
je teraz i ponownie zrozumiałam.

- Pokłon jest Pani debiutem literackim. Jakie 
emocje towarzyszą, gdy widzi się pierwszy eg-
zemplarz swojej pracy pisarskiej?
- To jeszcze nie były wielkie emocje. O wiele większe przeży-
wałam wtedy, gdy wydawca odpisał mi pierwszy i drugi raz 
pozytywnie na moją próbę. Cieszyłam się kiedy pierwszy raz 
zobaczyłam okładkę. Uważam, że znakomitą semantycznie. 
Radość ta jest rozłożona w ciągu miesięcy, że mi się udało. ale 
teraz przychodzi myśl, że tą radością nie da żyć się do końca 
życia. Trzeba sobie zorganizować następną. a więc napisać 
kolejną pozycję. 

- A więc o czym będzie druga książka?
- Następną książkę zaczęłam pisać w okresie, kiedy czekałam 
na pierwszą korektę Pokłonu. To trwało około dwóch miesię-
cy. Mogę zdradzić, że będzie to dalszy ciąg losów bohaterów 
z podwórka przy ulicy Wyzwolonej, włączę też wydarzenia  
z Huty katowice. Mam już to napisane w formie noweli. i da-
lej będę mogła odreagowywać, już nie takie straszne rzeczy, 
ale historie mojego dorastania i mojej młodości oraz dojrze-
wania moich kolegów. 

- Powiedziała Pani, że podoba się Pani okładka. Co symbolizu-
je?
- Okładka książki jest bardzo wymowna. Zniszczone dłonie 
lalki, jakby oderwane od reszty ciała. Wspomina tysiące spra-
cowanych rąk, poświęcenie i fakt, że ówczesne wydarzenia 
zbyt ciężko wiązały ludziom ręce i kazały zamykać oczy.  Pod 
nimi płatki róży. Zupełnie jak pokłon.

- W świecie literackim Pokłon zbiera coraz więcej pozytywnych 
recenzji. A co sądzą o powieści czytelnicy?
- Mam jak na razie dość dobre informacje zwrotne od osób, 

które przeczytały Pokłon. Większość z nich to osoby w moim 
wieku, bo książka przypomina im młodość. ale nie tylko. 
Chwalą sobie tę książkę także młodzi. Nawet moje dziecko, 
które nie czyta książek, to tę przeczytało od deski do de-
ski. Cieszę się z tego wszystkiego. Jest to dla mnie bodziec, 
żeby dalej literacko pracować. Co z tego, że raz się nacieszę...  
i zmarnuję godziny, dni, miesiące, kiedy już pracowałam nad 
swoim warsztatem pisarskim. Nie zmarnuję tego. Własnej 
pracy nie wolno zmarnować, stąd chęć napisania kolejnych 
książek.

- Świetnie. A jakie ma Pani pasje oprócz 
tych literackich?
- lubię wykonywać sztuczną biżuterię, 
zajmuję się też ceramiką i malowaniem. 
kiedyś wykonywałam to na sprzedaż. 
Gdybym teraz nie pisała, na pewno zaj-
mowałabym się plastyką. lubię też zaj-
mować się działką i moimi wnukami.

- Serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów literackich.
- dziękuję.

Halina Grochowska (urodzona  
w 1952 r. w Zielonej Górze) – ukończyła 
Politechnikę Śląską, później specjalistka 
nadzoru w Kombinacie Metalurgicznym 
Huta Katowice. Przez 20 lat nauczycielka 
przedmiotów elektrycznych w Jaśle. Pięć 
lat temu los rzucił ją na Podlasie do Cze-

pielina. W 2013 r. ukazała się jej pierwsza 
książka Pokłon. Zainteresowania autorki skupiają się wokół li-
teratury, malarstwa i technik plastycznych. Szczęśliwa babcia, 
mama, teściowa i żona.

 O wpływie rodziców na nasze życie mówi jeszcze inna przewrotna sen-
tencja - „Połowę życia psują nam rodzice, a następną połowę - dzieci”. Bardzo 
łatwo popsuć tę pierwszą połowę.
 Przecież rodzice tylu rzeczy nas pozbawili:
- Nie dali - bo nie mieli (...).
- Nie nauczyli - bo nie umieli (...).
- Nie pokazali - bo nie mieli zielonego pojęcia (...).
- Nie przekazali - bo nie było czego (...).
- Nie ustrzegli - bo nie zauważyli.
- Nie obronili - bo sami byli za słabi.
- Nie nadążyli - bo nie mieli jak nadążyć, kiedy świat biegł tak szybko.”

                         Pokłon (fragment) 
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