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WYWIAD Z ŁUKASZEM WIKTOREM IZAROWSKIM

Dzień dobry. Panie Łukaszu na
wstępie bardzo dziękuję, że zna-
lazł Pan czas na „chwilkę” rozmo-
wy dla naszej gazetki „Kulturalnik”.
Pochodzi Pan z Werbkowic,  jest Pan
autorem wielu książek. Na stronie
internetowej „Izarowski przedsta-
wia” znalazłam wzmiankę: Łukasz
Izarowski autor, filozof, twórca...
proszę nam opowiedzieć o sobie
(gdzie Pan obecnie mieszka, pra-
cuje, o rodzinie).
Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie.
Tak. Pochodzę z Werbkowic, konkret-
nie ze Staszica, gdzie spędziłem całe
swoje szczęśliwe dzieciństwo grając
w kwadraty, czapę, bawiąc się w cho-
wanego i wymyślając pierwsze opo-
wieści. Tam dostałem jabłkiem w oko
od Dzika, tam Fred kopał tak mocno
piłkę, że trzeba było się kryć, tam
Zbingo nauczył mnie jeździć na rowe-
rze i tam przysłuchiwałem się setkom
godzin rozmów Ernesta, Wojtka i Rera
- o czarnych dziurach, podróżach w cza-
sie i nieznanych mi książkach.

Jak zainteresował się Pan pisaniem?
Pisałem w zasadzie od zawsze. Nadal
mam zeszyty od babci Heli (miała ich
całą szafkę i gdy tylko skończyłem je-
den dostawałem kolejny), które jako
siedmio-ośmiolatek zapełniałem opo-
wiadaniami o dzielnym rycerzu prze-
mierzającym bagniste szlaki i walczą-
cym z potworami. Oczywiście tamte
opowiadania zazwyczaj składały się
zaledwie z kilku zdań, jednak były swo-
istym fundamentem dalszej twórczo-
ści. 
Prawdziwym początkiem zafascyno-
wania opowiadaniem historii są jed-
nak wcześniejsze czasy, gdy nie potra-
fiłem jeszcze pisać. 
Pamiętam jak dziś wielką rolkę papie-
ru, którą rozwijałem na drewnianej
podłodze każdego dnia i flamastrami
rysowałem góry, morza i zamki, a po-

A skąd zainteresowanie horrorami?
Zainteresowanie opowieściami nie-
samowitymi podobnie jak chęć two-
rzenia towarzyszyły mi od zawsze.
Choć nie ma co ukrywać, że ogień fa-
scynacji podsycił mój starszy brat
Ernest, z którym razem oglądaliśmy
horrory zza oparcia fotela (ukrywa-
jąc się przed rodzicami). Brat który
przynosił do domu książki w stylu
Fungus, Obóz czy Noc Krabów. Co praw-
da tamtych książek nie czytałem, jed-
nak ilustracje zachwycały mnie i sku-
tecznie podsycały zainteresowanie.
Na szczęście właśnie wtedy tato kupił
wideo i jak po deszczu wyrosły wypo-
życzalnie kaset, skąd mogliśmy wypo-
życzać Koszmar z ulicy Wiązów i inne
klasyki gatunku.
Oczywiście zainteresowanie horrora-
mi nie ograniczało innych zaintereso-
wań, jednak odegrało na pewno zna-
czącą rolę w moim życiu.

Staszica ukształtowała mnie
i pozwoliła wyruszyć w dalszą
drogę. 
Teraz mieszkam z żoną i dzie-
ciakami w Zamościu. Mieszka
nam się tutaj dobrze, ale nie
zapominam o korzeniach i czę-
sto odwiedzam dom rodzinny.
Od wielu lat zajmuję się pisa-
niem (głównie tekstów radio-
wych) i w zasadzie z tego żyję.
Ostatnio odkryłem fascynację
do tworzenia książek. Sporo
ich już napisałem. Kilka wyda-
łem, wiele jeszcze czeka na lep-
szy czas.
Pewnie większość znajomych
stąd zna mnie pod innym na-
zwiskiem.
Jestem zbieraczem. Zbieram
i chomikuję wszystko, co mo-

gę. Także wspomnienia, myśli czy spo-
strzeżenia. Pewnie dlatego pisanie jest
mi tak bliskie, bo wreszcie znajduję
ujście dla moich myślowych kolekcji.

tem kreskowane ludziki, które prze-
żywały na tych płaskowyżach różne
przygody. Gdy jedna przygoda się koń-
czyła, odrywałem kawałek papieru,
znowu rozwijałem rolkę i akcja toczy-
ła się dalej. Nie jestem w stanie dziś
powiedzieć ile dobrych rolek papieru,
które można było wykorzystać na ty-
siące innych sposobów, zmarnowało
się na moje tworzenie, ale nadal je-
stem wdzięczny rodzicom, że stworzy-
li mi warunki do kreatywności.

przeprowadziła
pani Maria Knap
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Jakich wrażeń  chce Pan dostar-
czyć czytelnikom? Czego wielbi-
ciele grozy szukają w takich dzie-
łach? Czy horror może dać coś czło-
wiekowi oprócz strachu?
Książki w moim odczuciu to bardzo
osobista forma kontaktu między twór-
cą i odbiorcą jego dzieła. Znacznie le-
piej niż film, bajka czy obraz pozwa-
lają przeżyć historię, wczuć się w losy
bohaterów, zidentyfikować z nimi.
W filmie widzimy kadry i w zasadzie
nie ma czasu na refleksję (choć jest
dużo wrażeń), w książce jest na to czas,
pod warunkiem że twórca i czytelnik
nawiążą niezbędną więź.
Jakie wrażenia chcę dostarczyć czytel-
nikom? To zależy. W zbiorach Horror
na Roztoczu chodziło głównie o nie-
samowite historie oparte na snach,
które są jednocześnie fascynujące,
straszne i ciekawe. Starałem się stwo-
rzyć tam także kolejne warstwy psy-
chologiczne, zróżnicowanych boha-
terów i zaskakujące twisty fabularne.
Jako, że są to zbiory opowiadań, na
nawiązanie relacji z czytelnikiem by-
ło znacznie mniej czasu. Sądząc jed-
nak po odbiorze tych pozycji, udało
się zrealizować większość z zamierzo-
nych celów.
Przy Apokalipce chcieliśmy z córką
zabrać młodego czytelnika do fanta-
zyjnego świata bajek i oswoić nieco
stwory z popkultury jak zombiaki,
wampiry czy smoki, prezentując je
w zabawnej i zaskakującej formie. 

To unikalna możliwość spotkania pew-
nych lęków, które gdzieś tam mamy
w głowach i oswojenia ich na bezpiecz-
nym gruncie. W grupie, śmiejąc się
i jednocześnie ucząc się zasad popraw-
nego budowania fabuły. 
Jeśli chodzi o mniejsze dzieciaki - przed-
szkolaki, z nimi prowadzę warsztaty
Mali Autorzy, gdzie wspólnie uczymy
się tworzyć fajne historie, opowiadam
o książkach i pisaniu oraz zachęcam
do tworzenia (i pisania - jeśli ktoś po-
trafi). Najważniejsza jednak jest do-
bra zabawa i edukacja. Uważam, że
w czasach kiedy telefon przykleił się
już do dłoni nawet kilkulatków, zaję-
cia gdzie wyruszamy w podróż do kra-
iny wyobraźni by tworzyć, są bardzo
potrzebne.
A to, że przy okazji piszę także horro-
ry - jest odbierane przez dzieciaki ja-
ko dodatkowy atut. Zazwyczaj, reagu-
ją zachwytem i od razu zaczynają opo-
wiadać mi jakieś straszne historie,
które gdzieś zobaczyli lub usłyszeli.

Natomiast Pogwar to powieść psycho-
logiczno-obyczajowa opowiadająca
o losach próbującej związać koniec
z końcem rodzinie, posiadająca zale-
dwie elementy grozy i horroru. Tutaj
starałem się zaprezentować wewnętrz-
ne rozterki głównej bohaterki oraz
złożoność relacji, jakie mogą panować
w rodzinie, nie do końca szczęśliwej. 
Nie wiem, co horror może dać czło-
wiekowi oprócz strachu. Zależy to chy-
ba od konkretnej pozycji (niezależnie
czy to książka, film czy gra). Wiem nato-
miast, że moje książki zapewniają cał-
kiem szerokie spektrum emocji, których
może doświadczyć czytelnik, a strach
pojawia się tam tylko czasami, ale in-
tensywnie, jak to w życiu bywa.

Prowadzi Pan Warsztaty z horro-
rem dla dzieci, jak najmłodsi czytel-
nicy reagują na opowieści z dresz-
czykiem?
Warsztaty Tworzenia Opowieści Nie-
samowitych to zajęcia dla młodzieży,
podczas których wspólnie tworzymy
opowieści niesamowite. Zajęcia mają
za cel przybliżyć sam proces twórczy
oraz podstawowe zasady budowania
dobrych opowieści. Oczywiście jak przy
każdych moich warsztatach podczas
takich zajęć jest cała masa dobrej za-
bawy i mnóstwo śmiechu. 
Młodzież bardzo lubi tworzyć i słu-
chać opowieści niesamowitych, szcze-
gólnie kiedy mają elementy horroru
(jak duchy, wampiry czy zombiaki).
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Wspomniał Pan o publikacji „Hor-
ror na Roztoczu”, opartej na Pana
snach. Jakie uczucia towarzyszyły
tym koszmarom, czy czuł Pan lęk?
Tak. Wszystkie historie w obu Horro-
rach na Roztoczu są inspirowane mo-
imi snami, które spisywałem na prze-
strzeni roku, może dłużej. Oczywiście
snów było znacznie więcej (grubo po-
nad 200), jednak tylko niektóre speł-
niły moje kryteria, aby stać się pod-
walinami pod opowieści. 
Choć może się wydawać, że to kosz-
marne mieć tyle koszmarów, w rze-
czywistości odbierałem to inaczej.
Większość snów obserwowałem z per-

Pana córka Anastazja odziedziczy-
ła talent po tacie, w roku 2018 me-
dia regionalne pisały: „Sześciolat-
ka z Zamościa wydaje książkę”,
chodzi o publikację „Izarowscy:
Apokalipka - czyli Julka Dziwadełko
i przygody o potworach”. Skąd po-
mysł na taką książkę?
Pomysł narodził się bardzo spontanicz-
nie podczas warsztatów z dzieciaka-
mi w przedszkolu córki. Opowiadałem
tam o książkach, pisaniu i wspólnie
z niewielką grupką maluchów stwo-
rzyliśmy historię. Anastazja uczestni-
czyła w tych warsztatach i pewnego
dnia podczas weekendu u dziadków
w Kosobudach zaproponowała, żeby-
śmy sami też stworzyli taką opowieść.
Ja włączyłem dyktafon, a Anastazja
zaczęła opowiadać.
Tak powstała pierwsza wersja Apoka-
lipki. Potem postanowiliśmy, że zro-
bimy z tego książkę. Anastazja zapro-
jektowała okładkę (projekty wysłali-
śmy do profesjonalnej ilustratorki)
i na bieżąco korygowała moje postępy
w pisaniu, sugerując poprawki i zmia-
ny. Jednocześnie cały czas zapisywa-
łem i nagrywałem wszelkie ciekawe
powiedzonka, którymi posługiwali się
Anastazja i Maksym (mój syn), a po-
tem umieszczałem je w tekście. Tak
powstała książka. 
Zrobiliśmy jeszcze malutką akcję na
portalu Crowdfundingowym, aby zwró-
ciły się koszty wydruku, opłacenia ilu-
stratorów i zespołu redakcyjnego, ale
to już raczej tradycja w wypadku mo-
ich książek. Każda z nich miała podob-
ną inaugurację.

bieszowie.
Poza tym mamy dużo lasów, pól i od-
dalonych od siebie, niewielkich (cza-
sem zapomnianych przez czas) miej-
scowości. Jak dla mnie tworzy to bar-
dzo interesującą mieszankę wybucho-
wą, która idealnie nadaje się do umiesz-
czenia w niej akcji opowieści grozy
(i nie tylko).

Akcja tych opowiadań toczy się na
Roztoczu i w okolicach, co takiego
ma w sobie nasz region, że ideal-
nie nadaje się do historii z dresz-
czem?
To region, który znam - i to chyba naj-
ważniejsza sprawa. Mój dziadek po-
chodzi z Obroczy, żona z Kosobud (stąd
Roztocze), jednak część opowieści to-
czy się także w Werbkowicach czy Hru-

spektywy widza. Tak jakbym oglądał
film.
Bez lęku, raczej z ciekawością i nie-
dowierzaniem, że mój umysł potrafi
wymyślić tak ciekawe zwroty akcji.
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Fotografie użyte w wywiadzie
pochodzą z fp Izarowski.

A czy zna Pan jakieś powodujące
ciarki na plecach opowieści o du-
chach, w których jest odrobina
prawdy, może związane z naszym
terenem?
Naturalnie. Prowadziliśmy kiedyś ra-
zem z braćmi (Ernestem, Marcinem)
i znajomymi portal Upiorni Bracia.
W ramach jego działalności zbierali-
śmy historie z naszego regionu, a po-
tem odwiedzaliśmy te miejsca i doku-
mentowaliśmy nasze wizyty. Odbyli-
śmy kilkanaście takich podróży.
Odkryliśmy np. że dom w Izbicy - już nie
działa. Że przy czarcich rogach w Bu-
dach są ukryte podziemia (i to kilka).
Udaliśmy się do Krakowa, żeby spraw-
dzić tajemnicę pewnego „nawiedzone-
go” domu na rogu. Dowiedzieliśmy się
przy okazji, że nie każdy opuszczony
lokal musi być nawiedzony.
Coś dziwnego natomiast przytrafiło
się nam podczas wizyty w niewielkim
lasku tuż przy Werbkowicach. Było to
w okolicach Drogojówki. 
Wizyta wydawała się być jak zawsze.
Trochę strachu, trochę śmiechu. Jed-
nak następujący po niej splot zdarzeń,
którego punktem kulminacyjnym było
ostrzeżenie otrzymane w niemożliwy

do uwierzenia sposób, ostatecznie spo-
wodowały, że zamknęliśmy działal-
ność. Na myśl o tamtych wydarzeniach
wciąż mam ciarki na plecach.
Nie chciałbym wnikać w szczegóły, jed-
nak nie wykluczam, że kryją się tam ja-
kieś sekrety. Po prostu ja niekoniecznie
chciałbym je odkrywać. Jeśli jednak
ktoś chce, sugeruję szukać w okolicach
stojącej przy drodze witrynie z figurką.

Czym interesuje się Pan poza książ-
kami?
Zakres moich, poza książkowych, za-
interesować jest w moim odczuciu cał-
kiem spory. Większość jednak krąży
wokół twórczości i tworzenia, reali-
zowania swojego potencjału oraz do-
brych praktyk wychowawczych.
Bardzo dużo czasu spędzam z dziecia-
kami. Pełnymi garściami korzystam
z możliwości pracy w domu, którą dał
mi los. Poza odkrywaniem nowych spo-
sobów budowania pozytywnych nawy-
ków u moich dzieciaków (i u siebie), du-
żo się uczę - najczęściej poprzez kursy
internetowe (grafika 3d, animacja, psy-
chologia, inwestowanie, zdrowe odży-
wianie, hiszpański itp.) Wszystko, co nie-
zbędne do dzisiejszego funkcjonowania.

Uwielbiam zdobywać nową wiedzę
i kreować. Książki, ilustracje, gry - w za-
sadzie wszystko, w co zaangażowany
jest proces twórczy.
Staram się unikać spraw, które jedno-
cześnie są angażujące i nie mam wpły-
wu na ich dalszy przebieg, a z tego co mam
- staram się robić wszystko, co mogę.

Czy szykuje Pan obecnie coś nowe-
go dla wielbicieli grozy?
Kilka książek jest już napisanych (czte-
ry powieści) i czeka na publikacje, a kil-
ka powstaje (między innymi wznowie-
nie Horroru na Roztoczu + Horror na
Roztoczu 3 + coś dla najmłodszych).
Jednak w związku z tym, że świat aktu-
alnie zrobił wielką pauzę i waha się
- czy się rozpaść czy jakoś poskładać,
zdecydowałem na jakiś czas zatrzy-
mać bieg publikacji i skupić na bar-
dziej aktualnych sprawach, choć rów-
nie twórczych i ciekawych. 

Dziękuję serdecznie za rozmowę
i życzę dalszej owocnej pracy!
Ja również dziękuję i pozdrawiam
ciepło.

ZAPOWIEDZI
AKCJA WAKACJE I KINO PLENEROWE
 Serdecznie zapraszamy na pierwszą część cyklu zajęć wakacyjnych
dla dzieci (od 6 lat) pt. „STACJA ANIMACJA”. Co tydzień zatrzymamy się na
innej stacji. Spotykać się będziemy we wtorki, środy i piątki w godz. 10-12.
Startujemy od 7 lipca. (wtorek). Szczegóły i warunki uczestnictwa z zajęciach
dostępne na stronie  i fp GOK Webkowice.
 W ostatni weekend lipca natomiast zapraszamy na Kino Plenerowe.
Senase filmowe odbędą się w dniach:
- 24, 25 lipca (piątek, sobota) na terenie byłego rynku przyległym do stadio-
nu MLKS Kryształ Werbkowice – kino samochodowe,
- 26 lipca (niedziela) w Amfiteatrze Werbkowice - kino familijne.
Repertuar kinowy zostanie wybrany drogą głosowania (ankieta dostępna na
stronie i fp GOK). Godziny oraz inne szczegóły dotyczące seansów będą poda-
wane w najbliższym czasie na stronie i fp GOK Werbkowice.
             Do zobaczenia wkrótce!


