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„[…] dobra piosenka nie zna granic, nieważne z jakiego 
nurtu pochodzi, ważne, żeby była dobrze napisana i niosła 
jakąś myśl.” – Janusz Kondratowicz. 
 
 

Ocalić niepowtarzalne 
Wspomnienia Autora tekstów: Powrócisz tu, Żółtych 
kalendarzy czy Anna już tu nie mieszka… 
 
 

Janusz Kondratowicz. Wieczór nad rzeką zdarzeń. – Rafała 
Podrazy to najnowsza książka tegoż autora, która właśnie 
ukazała się na rynku księgarskim i trafia do rąk oczeku-
jących na nią Czytelników. 

Książka szczególna, mimo iż takich rozmów-rzek ukaza-
ło się już wiele, i to ze znakomitymi właścicielami nazwisk. 
Rozmowa Rafała Podrazy z Januszem Kondratowiczem, poe-
tą, ale przede wszystkim z autorem tekstów piosenek, które 
stały się przebojami i pozostały nimi do dziś. Książka, która 
porusza, a wiem o czym mówię, bo miałam niemałą przyje-
mność współpracować przy jej powstawaniu, kiedy to przez 
ostatnie pół roku Autor skrupulatnie odtwarzał rozmowy za-
pisane w lutym ubiegłego roku, kiedy to przebywał w Warsza-
wie i gościł w domu państwa Kondratowiczów na Mokotowie. 
Te lutowe rozmowy w niczym nie zapowiadały tragicznego 
rozstania… w lipcu. Sam Rafał Podraza nie wyobrażał sobie, 
że zdążył… w ostatniej chwili przed odejściem… ocalić niepo-
wtarzalne, unikatowe wspomnienia Autora tekstów: Powró-
cisz tu, Żółtych kalendarzy czy Anna już tu nie mieszka… 

Książka o Januszu Kondratowiczu to barwna opowieść 
Poety o dzieciństwie, młodości, dojrzewaniu… o Warszawie 
i ukochanych Bieszczadach, o odkrywaniu poezji i oddaniu 
pióra piosence… przede wszystkim jednak jest to opowieść 
o ludziach, z którymi się przyjaźnił, z którymi tworzył prze-
boje, z którymi się zmagał i święcił sukcesy… To wspo-
mnienia o Krzysztofie Klenczonie, Jacku Lechu, o Ani Jantar 
czy Irenie Jarockiej, o Piotrze Figlu, Szpilmanie, o Jerzym 
Abratowskim czy Jarosławie Kukulskim… to niezwykle ży-
we, często dosadne, a czasem dramatycznie wyeksponowa-
ne wydarzenia z życia ludzi, których znamy z pierwszych 
stron magazynów, z ekranu telewizora czy z estrady. 

Janusz Kondratowicz prowadzony w rozmowie, przez 
swojego młodszego kolegę, zręcznymi pytaniami, chętnie 
dopuszcza go do tych miejsc swego życia, do których nie 
zaprasza się każdego. Ale też dzięki tym zwierzeniom, mo-
żemy poznać sekrety rodzinne Poety. Odkryć Jego fascy-
nacje przyrodą czy wzruszenia na wspomnienie dawnych 
miłości. A do tego bardzo cenna i bogata ikonografia /jak 
zawsze ważna u Rafała Podrazy/, dobrana starannie i wzbo-
gacająca słowo. Świetnie wkomponowane w gawędę teksty 
piosenek-przebojów czy wiersze /mniej znane/ Poety, do-
pełniają wiedzę prezentowaną przez rozmawiających. 

Jestem przekonana, że najnowsza książka Rafała Podr-
azy Janusz Kondratowicz. Wieczór nad rzeką zdarzeń. za-
dowoli każdego Czytelnika, dlatego życzę miłej lektury. 

 

Róża Czerniawska-Karcz 
Prezes ZLP Oddział w Szczecinie 

19 lutego 2015 r. 

 

POWRÓCISZ TU 
– – – – – – – – 
 

Gdy los cię rzuci gdzieś w daleki świat, 
Gdy zgubisz szczęście swe i poznasz życia smak, 
Zatęsknisz do rodzinnych stron 
I wrócisz tu, wrócisz, gdzie twój dom. 
 

Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg, 
Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek, 
Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg, 
Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg. 
 

Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól, 
Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur, 
Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, 
By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las, 
Powrócisz tu! 
 

Pod niebem wielkich miast swój zgubisz ślad, 
Osiągniesz to, co chcesz, za rok, za parę lat. 
Lecz gdy zdobędziesz wszystko już, 
Z dalekich stron kiedyś wrócisz tu. 
 

Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg, 
Powrócisz tu zza siedmiu gór i rzek, 
Powrócisz tu, gdzie płonie słońcem wrzos i głóg, 
Gdzie cienie brzóz, piach mazowieckich dróg. 
 

Powrócisz tu, gdzie wierzby pośród pól, 
Powrócisz tu, gdzie klucze białych chmur, 
Powrócisz tu, by szukać swoich dróg i gwiazd, 
By słuchać znów, jak wiosną śpiewa las, 
Powrócisz tu, powrócisz! 
 

Muzyka: Piotr Figiel 
Słowa: Janusz Kondratowicz 
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„To miała być książka o Januszu Kondratowiczu. O poecie, autorze tekstów, ale także o mężu, ojcu, przyjacielu, o wybitnym 
twórcy polskiej piosenki. Miała być… Los chciał inaczej. 2 lipca 2014 roku Janusz Kondratowicz zmarł. Zamiast spójnej 
opowieści pozostały urywki rozmów, podjęte, a często niedokończone, wątki wspomnień. […] W wyniku tych naszych 
wielogodzinnych rozmów uświadomiłem sobie nagle, że tytuł jednej z jego piosenek, napisanej dla Andrzeja Zauchy, będzie 
bardziej adekwatny do tej książki – Wieczór nad rzeką zdarzeń.” – Rafał Podraza [z wstępu do książki]. 
 
 

Nie wrócą te lata, te lata szalone… 
Wspomnienia rozmówcy [fragment] 
 
 

Jestem dzieckiem wojny, które z praskiego brzegu, 
z okna mieszkania przy Targowej, patrzyło na płonące 
domy Warszawy, które słyszało odgłosy strzałów i stukot 
podkutych butów okupanta i wyzwoliciela. Ale gdybym 
miał rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, kim jestem, po-
wiedziałbym – jestem dzieckiem Warszawy, naocznym 
świadkiem umierania tego pięknego miasta. 

Miałem zaledwie cztery lata, gdy płonęło powstańcze 
Śródmieście, a później niebo rozjaśniały wybuchy poci-
sków dwóch armii – niemieckiej i bolszewickiej. Zupełnie 
tego wówczas nie rozumiałem. Ale pokochałem Warszawę, 
gdy – już ocalona – powoli budziła się do życia. Chwiał się 
most pontonowy rozkołysany przez ciężarówki przewo-
żące ludzi i żywność. Słyszałem nawoływania szukających 
się ludzi, widziałem ich radość, niemal słyszałem płacz – 
płacz nadziei – że nareszcie, że udało się przeżyć, odnaleźć. 

Minęły lata, nim Warszawa znów stała się miastem – 
miastem bohaterem, miastem stolicą. Kochałem ją wtedy 
i kocham teraz. To miasto z mojej wyobraźni. Niegdyś 
piękne i przyjazne ludziom, potem spalone i zniszczone, 
teraz odrodzone. Powoli, dom po domu, ulica po ulicy, okna 
nabierały życia. Bez trwogi spoglądali przez nie ludzie, 
którzy powrócili z wojennej tułaczki. 

Jakże te przeżycia stały się pomocne, kiedy zasiadłem 
do tekstu, do monumentalnej kompozycji Piotra Figla. 

Powrócisz tu pisało się samo, moje wspomnienia z dzie-
ciństwa budowały kolejne strofy. Ożywały tragiczne obra-
zy, które wręcz krzyczały we mnie, bym je wyrzucił z sie-
bie, przelał na papier. 

Nie wiedziałem, czy się udało, ale kiedy pierwszy  
raz usłyszałem pełną aranżację i przejmujący głos Ireny 
Santor, byłem porażony. Powrócisz tu odebrano jedno-
znacznie – uznano za krzyk pokolenia, pokolenia tych, 
którzy widzieli zniszczoną Polskę, którym wojna zabrała 
najbliższych, którzy w końcu postanowili żyć na nowo, 
starając się zapomnieć, próbując – w nadziei na lepsze ju-
tro – dojść do głosu. 

Czy spodziewałem się, że będzie to tak wielki przebój? 
Nie. W 1966 roku ani Piotr Figiel, ani Irena Santor, ani ja 

nie mieliśmy świadomości, że stworzyliśmy szlagier, prze-
bój wszechczasów. Hit, który zapewni nam nieśmiertel-
ność, który – w końcu – będzie wzruszał coraz to młodsze 
pokolenia Polaków. Po festiwalu, na potrzeby telewizji, 
powstał do tego utworu przejmujący czarno-biały teledysk 
z minimalistyczną scenografią, dzięki czemu uwaga widza 
skupia się na przejmującym wykonaniu Ireny. 

To nieprawda, że kocha się tylko krajobrazy z młodości. 
Nigdy nie wyrzekłem się i nie wyrzeknę swej miłości do 
Warszawy, ale i Dolny Śląsk, i Podtatrze, i Bieszczady 
(szczególnie Bieszczady) to moja druga miłość. 

Jeśli mówię: „Urodziłem się w Warszawie, tu spędziłem 
prawie całe dorosłe życie”, to prawda, ale za swą drugą – 
poetycką – ojczyznę uznaję Sudety, Podtatrze i Bieszczady, 
całe południe naszego kraju. 

 

BIAŁY KRZYŻ 
– – – – – – – 
 

Gdy zapłonął nagle świat, 
Bezdrożami szli 
Przez śpiący las. 
Równym rytmem młodych serc 
Niespokojne dni 
Odmierzał czas. 
 

Gdzieś pozostał ognisk dym, 
Dróg przebytych kurz, 
Cień siwej mgły. 
Tylko w polu biały krzyż 
Nie pamięta już, 
Kto pod nim śpi... 
 

Jak myśl sprzed lat, 
Jak wspomnień ślad 
Wraca dziś 
Pamięć o tych, których nie ma. 
 

Żegnał ich wieczorny mrok, 
Gdy ruszali w bój, 
Gdy cichła pieśń. 
Szli, by walczyć o twój dom 
Wśród zielonych pól – 
O nowy dzień. 
 

Jak myśl sprzed lat, 
Jak wspomnień ślad 
Wraca dziś 
Pamięć o tych, których nie ma. 
 

Bo nie wszystkim pomógł los 
Wrócić z leśnych dróg, 
Gdy kwitły bzy. 
W szczerym polu biały krzyż 
Nie pamięta już, 
Kto pod nim śpi. 
 

W szczerym polu biały krzyż 
Nie pamięta już, 
Kto pod nim śpi... 
 

Muzyka: Krzysztof Klenczon 
Słowa: Janusz Kondratowicz 

 
 

Swego czasu rozkochałem się w Pojezierzu Kaszubskim 
i Drawskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, bo w nich 
najwierniej odbijało się polskie niebo. Moje niebo. Tak było 
i tak jest do dziś. 

Druga połowa lat pięćdziesiątych była okresem wielkiej 
migracji. Nasza rodzina przez pięć lat mieszkała w Sobie-
szowie koło Cieplic i Jeleniej Góry. Ojciec był bardzo za-
pracowany, a matka opiekowała się naszą niesforną piątką. 
W jeleniogórskim trwała kilkuletnia wędrówka ludów. My, 
dzieci, nie rozumiałyśmy migracji, ale był to świetny czas 
na poznanie okolicznych wiosek, miasteczek, uzdrowisk. 
Zaprzyjaźniliśmy się z chłopcami w naszym wieku i razem 
wędrowaliśmy po niższych Sudetach. 

W wielu domach było już wtedy pusto. Ogień pod ku-
chniami powoli dogasał, a pociągi odjeżdżające do Jeleniej 
Góry, a stamtąd do Niemiec, kursowały coraz częściej. 

Widzieliśmy, jak niemieccy, byli, gospodarze pospie-
sznie i ze łzami w oczach pakowali rodzinne portrety, ży- 
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wność, trochę dobytku, a na ich miejsce przybywali osie-
dleńcy z różnych stron Polski. 

Widziałem, jak nowi – polscy – włodarze pakowali ich 
w bydlęce wagony, obrażali, często bili, jak plując – bez za-
stanowienia – traktowali ich jak zwierzęta, obarczając winą 
za zbrodnie Hitlera. Nikogo nie interesowało, że oni także 
byli ofiarami wojny, że także zamordowano im bliskich. 

Ta wymiana trwała kilka lat. A w tym czasie piękne 
ogrody i wille marniały. Gdy po dwudziestu latach na kilka 
dni pojechałem do Cieplic, Sobieszowa, Szklarskiej Poręby, 
były to już inne miejsca. Wprawdzie teatr w Jeleniej Górze 
grał regularnie, a kino w Cieplicach, gdzie jako mały chło-
piec po raz pierwszy zobaczyłem film na wielkim ekranie, co 
tydzień wprowadzało na afisz nowy tytuł, to już nie było to. 

Minęło wiele lat, nim te tereny znów ożyły. Znów stały 
się piękne, gościnne, zasobne. Cóż, przetoczyło się koło hi-
storii i dziś wszystko jest na swoim miejscu. Ale nie ma już 
tamtego uroku, tamtego piękna. A i „w górach już jesień” 
też jest inna… 

Zatrzymam w sercu tamten obraz Kotliny Jeleniogór-
skiej z lat 1945–1950 i nigdy tam nie wrócę. Niech pamięć 
zachowa tamten obraz – pokaleczony, ale prawdziwy. To 
chyba właściwie określenie – prawdziwy. 

 

„Nie wrócą te lata, te lata szalone, 
Gdy świat mi dawałeś jak swój, 
Gdy każdym spojrzeniem wiązałeś nam dłonie, 
Niczego nie dzieląc na pół. 
 

Nie wrócą te lata za tylu pożegnań, 
Za tylu przyjaźni, tylu spraw. 
Nieważne już nawet, gdzie został ten pejzaż, 
Ten pejzaż, którego nam dzisiaj brak”. 

 

I znów Warszawa. 
Tu skończyłem szkołę podstawową na Wiktorskiej, póź-

niej liceum im. Tadeusza Rejtana. Mieszkałem wtedy już na 
Mokotowie, obie szkoły były o krok, więc nic dziwnego, że 
właśnie je wybrałem. Języka polskiego uczyła mnie siostra 
Jana Sztaudyngera, to od niej dowiedziałem się, że pom- 
nik mojego przodka, Ludwika Kondratowicza, wzniesiono 
w Wilnie na cmentarzu na Rossie, że Ludwik pisał swoje 
ballady i powieści poetyckie pod pseudonimem Władysław 
Syrokomla, że zostawił po sobie wiersze i poematy pisane 
piękną, choć dziś nieco archaiczną polszczyzną. Pod wpły-
wem lektury jego utworów sam spróbowałem pisać. Po-
czątkowo były to nieporadne wiersze, potem lepsze, wre-
szcie nadające się do druku. I tak, kończąc dziesiątą klasę, 
trafiłem na szpalty kilku tygodników. 

Na początku lat sześćdziesiątych Warszawa była mia-
stem klubów studenckich i kabaretów. Bywałem w Hybry-
dach, Medyku. 

Tam poznałem Jerzego Pawłowskiego, znakomitego szer-
mierza, oskarżonego później o szpiegostwo. Wiele opowia-
dał mi o kulisach ówczesnego sportu. Otworzył mi oczy na 
krzywdę znakomitej sprinterki Ewy Kłobukowskiej, która 
swoją przygodę ze sportem rozpoczynała wraz z innym wiel-
kim talentem tamtych lat – Ireną Kirszenstein-Szewińską. 
O Szewińskiej pamiętamy wszyscy, o Kłobukowskiej zapo-
mnieliśmy przez haniebne oskarżenia działaczy ZSRR i NRD. 

W Stodole, w kabarecie Jonasza Kofty i Jana Pietrzaka, 
coraz bardziej wsiąkałem w formę piosenki – tej niepowa-
żnej, żartobliwej, zbliżonej do ballady. Przyszedł czas, że 
Krzysztof Dzikowski, który kierował wówczas kabaretem 
w Stodole, powiedział: 

– Posłuchaj, za chwilę Elkana zaśpiewa coś twojego… 

Janusz i Anna 
Kondratowicz 
Warszawa 
1991 

 
 
 
 

 
 
 

Zaśpiewała. Następnego dnia znów. I nagle okazało się, 
że przy piosence można (a nawet bym powiedział, należy) 
tańczyć, improwizować, śpiewać, zapraszać do wspólnej 
zabawy. Grupa Janusza Zbiegalińskiego grała po prostu sty-
lowo. Był to jazz, ale tradycyjny, więc tańczyliśmy i śpiewa-
liśmy wszyscy. Było trochę wina, dużo rozmów, i w rezul-
tacie powstała Poetycka Grupa A, która stworzyła modę na 
odbywające się raz w miesiącu spotkania autorskie. 

Czy zostałem poetą? 
Chyba nie… Bardzo, ale to bardzo pociągała mnie pio-

senka. Byłem już po studiach, miałem więcej czasu – na 
miłostki, prawdziwą miłość i wreszcie na piosenkę. Ale 
najlepiej z tamtych czasów zapamiętałem przyjaźnie, które 
przetrwały wiele lat. A tych przybywało. 

Zresztą na brak sukcesów też nie mogłem narzekać. 
Miłość do słowa podporządkowanego muzyce była praw-
dziwa i chyba odwzajemniona. To były trudne lata, ale bar-
dzo ciekawe. Kalejdoskop zdarzeń zmieniał się z miesiąca 
na miesiąc. Wreszcie grono bardzo poważnych twórców, 
z Janem Stefanem Dobrowolskim na czele, jednogłośnie 
przyjęło mnie w poczet Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. 
Stałem się jego najmłodszym członkiem. 

Od tej pory zacząłem uważać się za twórcę. Nie, nie za 
poetę, choć poezja zawsze była mi bliska, ale za autora te-
kstów piosenek. Takich ulotnych, które nuci się przez trzy 
minuty i prawie natychmiast zapomina, a jeśli słuchacze 
przy okazji zapamiętają pierwszy wers refrenu, to właści-
wie można mówić o sukcesie. 

Potem otarłem się o radio i telewizję, a jeszcze później 
porwał mnie nurt piosenki młodzieżowej. To było wejście 
na estradę, wyjazdy do większych i mniejszych miast, i – 
porażka albo sukces. 

Chyba miałem też trochę szczęścia, bo już w 1966 roku 
Irena Santor wyśpiewała pierwszą nagrodę w Opolu dla 
piosenki Piotra Figla z moim tekstem Powrócisz tu, a trzy 
lata później jury przyznało też nagrodę balladzie Krzyszto-
fa Klenczona, który wystąpił na opolskiej estradzie z Czer-
wonymi Gitarami, śpiewając Biały krzyż. 

Do dziś uważam tekst tej piosenki za jeden ze swoich 
najlepszych. Odbierając gratulacje z rąk kolegów i słucha-
jąc, jak publiczność śpiewa razem z Klenczonem, pomyśla-
łem sobie: może rzeczywiście jestem poetą piosenki? Ale 
wiedziałem też, że jeszcze dużo muszę się nauczyć. Może to 
banalne, ale ta nauka trwała wiele lat i – prawdę mówiąc – 
trwa do dziś. 

Wiem jedno, bez muzyki i piosenki życie byłoby o wiele 
smutniejsze, i po prostu nudne. 

Na szczęście, takie nie jest. Zmieniają się wykonawcy, 
autorzy tekstów, kompozytorzy, bo zmienia się świat wo-
kół nas. My, tekściarze, po prostu, rzeczy nam najbliższe, 
najlepiej znane, nazywamy po imieniu. I, szczerze mówiąc, 
niech tak zostanie. 

Janusz Kondratowicz 
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NOC NIE WIERZY ŁZOM 
– – – – – – – – - - - - 
 
Królowa złotych nut - 
dotknęłam ręką nieba - 
i opadł złoty pył, 
niepewność z twarzy zmył, 
znów umiem się 
nad małość wzbić. 
 

Ty też zniknąłeś gdzieś – 
drobnostka bez znaczenia – 
i nasz wspaniały świat 
rozsypał się i zblakł, 
jak gdyby już 
nie znaczył nic. 
 

Nie kochaj mnie, 
cud się zdarzył raz, 
nic się więcej nie powtórzy, 
nie ma na to szans. 
 

Tamte pocałunki 
to był żart, to był błąd, 
to jest właśnie kres podróży – 
noc nie wierzy łzom... 
 

Muzyka: Jarosław Kukulski 
Słowa: Janusz Kondratowicz 

 
 
 
Janusz Kondratowicz – (1940-2014) poeta polskiej pio-
senki, autor ponad siedmiuset piosenek, z czego prawie 
dwieście stało się przebojami, tworząc dziś kanon pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Autor miedzy innymi takich 
hitów jak: Tyle słońca w całym mieście, Powrócisz tu, Biały 
krzyż, Zaopiekuj się mną, Powiedz stary gdzieś ty był, Jaka 
jesteś Mario czy W drodze do Fontainebleau. 
Janusz Kondratowicz był absolwentem polonistyki i stu-
dium dziennikarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od czasu studiów publikował różne formy literackie – od 
wierszy poprzez satyry do reportażu. Główny nurt swojej 
twórczości poświęcił jednak pisaniu tekstów piosenek, za 
które zdobył nagrody na festiwalach w Tokio, Meksyku, 
Caracas, Rostocku, Sopocie i Opolu. Pisał dla największych 
tuzów polskiej piosenki, często to właśnie jego utwory 
gruntowały ich pozycję na rynku muzycznym. Pisał mię-
dzy innymi dla Czerwonych Gitar, No To Co, Gaygi, Rezer-
watu, Trubadurów, Haliny Frąckowiak, Jacka Lecha, Zdzi-
sławy Sośnickiej, Heleny Majdaniec, Anny Jantar, Krzy-
sztofa Klenczona, Urszuli Sipińskiej, Kasi Sobczyk, Krzy-
sztofa Krafczyka, Ireny Jarockiej, Shazzy, Ireny Santor, 
Wojciecha Gąsowskiego. 
 
Zdjęcia z archiwum Anny Kondratowicz. 

Rafał Podraza – (1977) dziennikarz, autor tekstów pio-
senek, animator kultury. Pochodzi z Dolnego Śląska. Obe-
cnie mieszka w Szczecinie. 
Literacko debiutował na łamach prasy lokalnej „Polska 
Miedź” (1986). Do najcenniejszych nagród literackich, 
które zdobył, zalicza cztery: Złote Pióro za cykl wierszy 
pt. Milioner (1987); wyróżnienie w konkursie na sztukę 
teatralną ogłoszonym przez Teatr Polski we Wrocławiu 
Dramaturgia Młodych. (1992); Perłę Mądrości. (2012) 
przyznaną przez Ogólnopolską Organizację na Rzecz 
Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości”, za 
przygotowaną przez niego książkę Wojnę szatan spło- 
dził. Zapiski 1939-1945. i Nagrodę Specjalną „Dziennika 
Bałtyckiego” przyznaną mu za pracę pt. Ikona z Przy-
padku. Rzecz o Annie Jantar na V Ogólnopolskim Kon-
kursie Wspomnienia miłośników rock’n’rolla organizowa-
nym przez sopocką Fundację „Sopockie Korzenie” (2013); 
III nagroda w VI Ogólnopolskim Konkursie Wspomnienia 
Miłośników rock`n`rolla Fundacji „Sopockie Korzenie” 
(2014) za pracę pt. Mój Klenczon. Janusz Kondratowicz 
w rozmowie z Rafałem Podrazą. Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego doceniając jego pracę na rzecz 
kultury, przyznał mu medal „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej” (2013). 
 
Na koncie ma pięć tomików poezji: 
Życie przez palce mi przecieka. (LBP, 1998), 
Moja Intymność. (IW Świadectwo, 2006), 
Przemijanie… (IW Świadectwo, 2008), 
Z Jasnorzewską w tle. Wiersze o miłości. (Akcydens, 2010), 
bilans. 1987-2012. (Akcydens, 2012) 
oraz trzy książki: 
Magdalena, córka Kossaka. (PIW, 2007), 
Wojciech Kossak. (ATUT, 2012), 
Córka Kossaka. Wspomnienia o Magdalenie Samozwaniec. 
(IW Latarnik, 2012) 
Opracował i opublikował, dwie dotąd nieznane, książki 
Magdaleny Samozwaniec: 
Z pamiętnika niemłodej już mężatki. (W.A.B., 2009), 
Moja siostra poetka. (PIW, 2010). 
Przygotował do druku dzienniki wojenne Marii Pawliko-
wskiej-Jasnorzewskiej: 
Wojnę szatan spłodził. Zapiski 1939-1945. (Agora, 2012), 
oraz 
Magdalena Samozwaniec, Moich listów nie pal! (W.A.B., 2014), 
pierwszą biografię szczecinianki, Królowej twista: 
Helena Majdaniec Jutro będzie dobry dzień. (Drukarnia 
Panda, 2013), 
Rozmowy o Zmierzchu. (wydawnictwo hogben, 2014), 
Wieczór nad rzeką zdarzeń. Janusz Kondratowicz w rozmo-
wie z Rafałem Podrazą. (Oficyna R, 2015). 

 

Opracował Rafał Podraza. 
 

 
 

Bibliografia: 
Wieczór nad rzeką zdarzeń. Janusz Kondratowicz w rozmowie z Rafałem Podrazą. / red. Dorota Koman – Szczecin, wyd. Oficyna R, 
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