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References and Recommendations for Agata Goldyka 
 
Agata has sharp and keen imagination. I remember one of our meetings, during 
which I asked her to design the cover for the emerging scientific book, the contents of 
which were articles on fantasy literature by various authors representing different dis-
ciplines. When I presented Agata the first book content, which was the aftermath of 
the first conference of "Fantasty and Wonder", I told her that I wish to create some 
detail that could be the theme of the book covers and university conferences. After 
a week Agata came up with her vision of  "Fantasty and Wonder" cover – a picture 
of a winged woman, or an elf, trying to ascend to the top. The delicacy of the draw-
ing, its vagueness against the equally undistinguished background proved to be an 
instant hit, exactly what I was looking for. Quickly I realized that this was it!  
Soon Agata’s vision has been approved by others, becoming a regular feature of 
the following book covers. Agata’s idea was so universal that it was enough to play 
with color, to show what is inside of each of the volumes. And so, for one of the 
volumes focussing on the source of fantasy, Agata played with light and navy 
blues, purples, referring to the shades of water. Volume dedicated to the mythical 
scenarios assumed the colors of ancient trees, such as shades of greens and 
browns. So has started Agata’s cooperation with Publishing House of University of 
Zielona Gora, which commissioned her the design for other books as well. To date, 
there have been at least a few projects, more are scheduled in the future. 
 
Agata’s projects have met with very positive reactions from the authors and read-
ers of these books. Among other things, in this context, we recall the words of Pro-
fessor Marek Oziewicz from the University of Wroclaw (Poland) and Professor of 
Education at Pennsylvania State University (USA), for whom cover Agata is a "work 
of art" (statement dated 21/09/2011). 
 
Tomasz  Ratajczak, co-editor of a series of scientific monographs "Fantasty and 
Wonder" and co-organizer of interdisciplinary scientific conferences under the same 
title, University of Zielona Gora 
 



Referencje i Rekomendacje dla Agaty Go łdyki 
 
Agata ma przede wszystkim wyostrzoną wyobraźnię. Pamiętam jak dziś jedno z 
naszych spotkań, podczas którego poprosiłem ją o zaprojektowanie okładki do 
powstającej książki naukowej, której zawartość stanowiły artykuły na temat literatury 
fantasy autorstwa różnych autorów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. 
Najpierw przedstawiłem Agacie zawartość książki, stanowiącej pokłosie pierwszej 
konferencji z cyklu „Fantastyczność i cudowność”, a potem poinformowałem, że zależy 
mi na wymyśleniu jakiegoś detalu, który mógłby być motywem przewodnim okładek 
dla kolejnych książek pokonferencyjnych (już wtedy było wiadomo, że ów pomysł na 
konferencję spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego potwierdzeniem był 
międzynarodowy zasięg kolejnych spotkań). Po tygodniu otrzymałem od niej wizję 
tytułowej fantastyczności i cudowności – obraz uskrzydlonej kobiety lub elfa, 
próbujących wznieść się do góry. Delikatność rysunku, jego nieokreśloność na tle 
równie nieokreślonego tła okazała się strzałem w dziesiątkę. Szybko uznałem, że to 
jest to! Szybko też wizja Agaty zyskała aprobatę innych, stając się stałym elementem 
okładek następnych książek, z których każda nadal traktowała o fantastyczności i 
cudowności w literaturze (ale już niekoniecznie fantasy) bądź w innych tekstach 
kultury (np. grach RPG). Pomysł Agaty okazał się na tyle uniwersalny, że wystarczyło 
wprowadzić tylko zabawę kolorem, by oddać to, co jest w środku każdego z tomów. I 
tak, gdy mowa w jednym z nich o źródłowości fantasy, propozycją Agaty były granaty, 
błękity i fiolety, nawiązujące do światłocieni wody. Tom poświęcony mitycznym 
scenariuszom przybrał kolory pradawnego drzewa, tj. odcienie zieleni i brązy itd. Tak 
też zaczęła się stała współpraca Agaty z Oficyną Wydawniczą Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, która zleciła wykonanie projektów okładek również dla innych 
książek. Do tej pory tych projektów powstało co najmniej kilka, kolejne są w 
planowaniu.     
 
Projekty Agaty spotkały się z bardzo pozytywnymi ocenami autorów i czytelników 
wspomnianych  książek. Między innymi warto w tym kontekście przywołać słowa prof. 
Marka Oziewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego (Poland) i profesora edukacji na 
Pannsylvania State University (USA), dla którego okładki Agaty to „dzieła sztuki” 
(wypowiedź z dnia 21.09.2011).  
 
Tomasz Ratajczak, współredaktor serii wieloautorskich monografii naukowych 
„Fantastyczność i cudowność” oraz współorganizator interdyscyplinarnych konferencji 
naukowych o tym samym tytule, Uniwersytet Zielonogórski             


