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Tym razem moją uwagę przykuła książka, która otrzymała Nagrodę Angelusa, jest to Literacka 
Nagroda Europy Środkowej ANGELUS – najważniejsza nagroda w dziedzinie twórczości 
prozatorskiej tłumaczonej na język polski, przyznawana corocznie za najlepszą książkę 
opublikowaną w języku polskim w roku poprzednim. Wręczana jest w październiku podczas 
uroczystej gali we Wrocławiu. Wrocław, ze względu na swoją historię i położenie, zawsze stanowił 
miejsce ścierania się najrozmaitszych narodowości, kultur i prądów umysłowych. Otrzymują ją 
twórcy pochodzący z Europy Środkowej, którzy podejmują w swoich dziełach tematy 
najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji, pogłębiają wiedzę o świecie innych 
kultur. W tym roku tę nagrodę otrzymał słowacki pisarz Pavol Rankov za książkę „Zdarzyło się 
pierwszego września (albo kiedy indziej)”. Książkę Rankova nagrodzili także, czytelnicy głosując 
na nią w Internecie i tym samym przyznając jej po raz pierwszy w historii Angelusa Nagrodę im. 
Natalii Gorbaniewskiej, jest to honorowe wyróżnienie dla jednej z siedmiu książek finałowych, 
którą wskaże publiczność. 

„Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)”. opowiada o rywalizacji między 
trzema kolegami, Czechem Janem, Węgrem Peterem i Żydem Gabrielem. Przyjaciele organizują 
pływackie zawody. Kto wygra, zdobędzie prawo do ubiegania się o względy pięknej rówieśniczki, 
Słowaczki Marii. Zawody nie dochodzą do skutku, co więcej – przyjaciele co roku 1 września  
postanawiają je powtórzyć, splot różnych zdarzeń powoduje, że staje się to niemożliwe – zawody  
nie zostają rozstrzygnięte przez kolejne 30 lat. Motyw ten nadaje bieg powieści i łączy ją w całość. 
Trwająca przez trzydzieści lat (1938-1968) rywalizacja przyjaciół, pozwala nam śledzić, jak z 
młodzieńców chłopcy stają się mężczyznami. Wszystko to na tle zmieniającą się rzeczywistości 
Europy Środkowej. Przeszłość naszego regionu jest w powieści kluczowa. Cztery postaci, wydają 
się być symboliczne, a ich przyjaźń jest jedynie pretekstem do ukazania skomplikowanej historii tej 
części Europy. W powieści Rankova niezwykle istotna jest przewrotna historia granicznego miasta 
Levice, gdzie mieszkają nasi bohaterowie, raz są w Czechosłowacji, innym razem miejscowość 



przynależy do Węgier. Wątek ten przybliża nam sytuację przemian geopolitycznych byłego bloku 
państw socjalistycznych. Mamy również rzut oka na powstający Izrael i życie na emigracji w 
Stanach Zjednoczonych.  

Równie pokręcone, jak historia, są losy przyjaźni trzech bohaterów, którzy tworząc 
wielonarodowy trójkąt zostają wrzuceni w wir historii. Autor pokazuje nam ludzi pragnących 
jedynie normalnie żyć, a zostają wciągnięci w bezwzględne tryby polityki. To właśnie wydarzenia 
polityczne  powodują, że ich życie i miłość do Marii są trudne. Każdy z nich dźwiga inny bagaż 
doświadczeń, ma inne przekonania polityczne i poglądy na temat aktualnej władzy. 

„Zdarzyło się pierwszego września (albo kiedy indziej)” to pozycja, którą warto przeczytać. 
Ukazuje ciężkie czasy – wojenne i powojenne – z perspektywy innego narodu, a jakże podobne do 
wydarzeń w naszym kraju. Opowiadane losy głównych bohaterów przeplatają wątki 
humorystyczne, które czynią opowieść lekką i czyta się ją z przyjemnością. Polecam! 

Anna Chudzińska  
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Przyznam szczerze, że tytuł książki Janusza Rudnickiego „Życiorysta” wydał mi się na 
pierwszy rzut oka nieco dziwny. Zastanawiałem się, skąd to słowo może brać swój początek: czy od 
życiorysu, a może (w szerszym znaczeniu) od życia?! Pytanie powracało natrętnie, ale ciekawość 
zwyciężyła i postanowiłem najpierw zajrzeć do tego domu wariatów, czemu tego nie zrobić, skoro 
sam autor uchyla mi drzwi?! Zobaczymy, co się tam będzie działo – pomyślałem i zabrałem się do 
czytania. Im bardziej zagłębiałem się w lekturę, tym mocniej utwierdzałem się w przekonaniu, że 
jesteśmy tym, co przeżyjemy, co zobaczymy, czego doświadczymy i co przeczytamy… . Bo byłem 
i jestem przekonany, że słowo pisane, słowo przeczytane może dostarczyć nam równie wielu 
przeżyć, jak świat zewnętrzny – Janusz Rudnicki swoim „Życiorystą” tylko to potwierdza.   



Biografie, w których Rudnicki poszukuje dnia powszedniego (czy nawet jego okruchów) 
odbrązawiając trochę (?!) swoich bohaterów, recenzje książek, które przeczytał, i które wywarły na 
nim mniejsze lub większe wrażenie, miejsca, w których był – wszystko to jest początkiem, daje 
pretekst do snucia własnych opowieści opowiedzenia historii prostych, swojskich, dowcipnych, a 
nawet zabawnych, w niektórych puentach przejmujących, niekiedy skłaniających do przemyśleń 
(„Nie marudź Polaku!” i „Palę lektury!”). Wszystko to jest opowiedziane językiem potocznym, 
trochę dosadnie, z odrobiną słów niezbyt cenzuralnych (tylko, czy taka odrobina może w 
dzisiejszych czasach jeszcze kogoś zaszokować?!).  

To właśnie język jest tym, co przyciąga uwagę czytelnika: potoczny, pełen cytatów, barwny, bo 
swoją prawdę trzeba wyrażać swoimi słowami, najlepiej prostymi, bo prawda lubi prostotę. Myśląc 
o języku „Życiorysty” nieodparcie nasuwało mi się takie oto porównanie: jest on jak garnitur, ale 
ten szyty na miarę, nie żadna sklepowa konfekcja spod sztancy… . I taki jest ten język 
Rudnickiego: dopasowany, pierwszy przyciąga wzrok, zwraca uwagę… . Uwagę na to, co nie 
zostało zapomniane, zostało zapisane. 

A co z moim pytaniem, które postawiłem wcześniej? A czy muszę na nie odpowiadać?! 
Życiorys, czy życie? Oceńcie to Państwo sami. Warto! „Życiorysta? Jest takie słowo? A tam, co za 
różnica, jak nie ma, to będzie.” (to już nie ja, to autor… ).   

Remigiusz Rybski 
 
 

 
Szukając książki… 
 
Biblioteka Pedagogiczna w Słupcy poleca  
„Oczy zasypane piaskiem. Notatki z Palestyny” Pawła Smoleńskiego 

 
 

 
 

 
„W 2020 roku przybędzie  Gazie kolejne pół miliona mieszkańców. Gęstość zaludnienia 

wzrośnie do prawie sześciu tysięcy osób na kilometr kwadratowy, co sprawi, że w Strefie będzie 
niewyobrażalnie tłoczno. 



W dalszym ciągu będzie to jedno z najmłodszych społeczeństw globu, coraz bardziej 
sfrustrowane ciasnotą, brakiem mieszkań (..), pracy oraz obyczajową i polityczną opresją. 

Co najmniej dwie trzecie Palestyńczyków z Gazy posmakuje niedostatku a ich życie będzie 
zależało od pomocy humanitarnej. Poszerzy się sfera bezwzględnej nędzy. Zabraknie kilkuset 
budynków szkolnych, dlatego – być może – konieczna będzie nauka na trzy zmiany. By utrzymać 
dzisiejszy i tak już kiepski poziom opieki zdrowotnej, trzeba przygotować około tysiąca nowych 
łóżek szpitalnych, wykształcić tyle samo lekarzy i dwa tysiące pielęgniarek. Raczej nie ma na to 
szans. Zapewne jeszcze przez jakiś czas będzie przybywać nowych hoteli, nadmorskich restauracji, 
centrów handlowych dla miejscowej elity. Urosną kolejne meczety. Może ktoś ośmieli się i 
wybuduje nowy akwapark. 

Ale i to zdechnie, a raczej uschnie, gdyż już w 2016 roku podziemne zasoby wody słodkiej 
zostaną całkowicie zatrute i zasolone, a cztery lata później katastrofa stanie się nieodwracalna. W 
Gazie po prostu nie będzie wody do picia. No i Strefa utonie we własnych ściekach. (..) 

Wszystko to wiadomo na sto procent. Za kilkanaście lat Gaza stanie się jednym z 
najstraszniejszych miejsc świata. Chyba, że coś się zmieni. Czyli – że zmieni się wszystko.” 

 
Ten reportaż o Palestyńczykach i Żydach z Bliskiego Wschodu jest przygnębiający, smutny i 

pesymistyczny. Mimo tego zachęcam do przeczytania książki Pawła Smoleńskiego „Oczy zasypane 
piaskiem”, w której opisuje on współczesną historię Ziemi Świętej, gdzie żyją dwa skonfliktowane 
ze sobą narody. Decyzją ONZ po II wojnie światowej podzielono Palestynę na część żydowską i 
arabską. Powstał Izrael, który zaczął zbroić się, powoli stając się zagrożeniem dla państw arabskich. 
W 1967 r. Żydzi zajęli część Palestyny, w efekcie powstała Autonomia Palestyńska, a jej terytorium  
jest wciąż okupowane przez Izrael.  

Paweł Smoleński reporter z Polski, zaangażowany dziennikarz, poznaje i opisuje losy ludzi 
uwikłanych w ten niezwykle skomplikowany konflikt. Jest to jego kolejna książka poświęcona 
problemowi Palestyny. Pokazuje dramat ludzi  żyjących od lat w sporze, który wydaje się 
niemożliwy do  rozwiązania. Czytam i zaczynam zastanawiać się nad sytuacją Palestyńczyków z 
większą wrażliwością. Z pewnością wygodniej jest być tylko turystą w Izraelu i mieć „oczy 
zasypane piaskiem”. Tytuł brzmi poetycko ale oznacza ślepotę, jakąś przeszkodę, niechęć do 
poznawania faktów, może też nie do końca rzetelne informacje płynące z mediów, które pokazują 
to, co będzie politycznie poprawne, czy korzystniejsze na arenie międzynarodowej dla zachowania 
odpowiednich stosunków dyplomatycznych. By zobaczyć i uświadomić sobie, jak naprawdę 
wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie należy zwrócić się ku filmom dokumentalnym, czy 
właśnie takim reportażom napisanym rzetelnie przez obserwatorów niezamieszanych w konflikt.   

Słyszałam jak ktoś opowiadał, że z  pobytu w Palestynie zapamiętał niezwykły zapach gajów 
pomarańczowych. Ja pamiętam relację telewizyjną sprzed dziesięciu lat z pogrzebu przywódcy 
Autonomii Palestyńskiej Jasera Arafata. Obraz tłumów Palestyńczyków na dużym placu i trumna z 
ciałem zmarłego wyrywana z rąk do rąk krążąca w tym tłumie. Wydawało mi się to dziwaczne i  
fanatyczne. Padały strzały, wiele osób poturbowano, można było zaobserwować silne emocje 
towarzyszące ludziom tam wówczas obecnym, napięcie, chaos.  

Dzięki książce Pawła Smoleńskiego udało mi się przyjrzeć sprawom Bliskiego Wschodu z 
perspektywy nie turystycznej. Jego opowieść  przybliża rzeczywistość, której nie będę miała 
możliwości poznać. Dostarcza szczegółowych informacji na temat konfliktu na Bliskim Wschodzie. 
Poznaję poprzez jego reportaże ludzi Palestyńczyków i Żydów, którzy są szlachetni, prawi. Czuję, 
że właśnie opowieści o czynach zwyczajnych ludzi są najważniejsze. Oczywiste jest, że nikt z nas 
nie ma wpływu na sytuację w Izraelu, ale ta książka to uświadomienie, w jak ciężkich warunkach 
muszą żyć inni ludzi na Ziemi. Tacy sami, którzy chcą żyć ze swoimi rodzinami na ziemi ich 
przodków, uprawiać swoją ziemię, która jest im odbierana, zapewnić swoim dzieciom przyszłość i 
normalne życie bez ciągłego strachu o miejsce do spania, pożywienie i mozolnej walki o 
przetrwanie.  

Hanka Kasperska-Stróżyk 
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Andrzej Stasiuk już po raz kolejny zaprasza nas w podróż, tym razem na Wschód. Nad rzekę 
Bug, do krainy dzieciństwa spędzonego u dziadków i dalej – do Rosji, Chin i Mongolii. Bo jak sam 
przyznaje: „Zawsze miałem słabość do miejsc, z których można tylko wracać, do miejsc, które leżą 
na końcu. Zawsze. Instynktownie ich szukałem.” Ale ta podróż jest czymś więcej niż tylko okazją 
do snucia wspomnień, jest pretekstem do zastanowienia się nad światem, nad historią, która wpływa 
na ten świat i zmienia go nieodwołalnie… . Ma też wpływ na ludzi, których naznacza wędrówką i 
to zarówno wielką wędrówką ludów, jak i tą w nieco mniejszym wymiarze: ze wsi do miast, ze 
wschodu na zachód albo w każdym innym kierunku, często na miejsce opuszczone przez kogoś 
innego, kogoś, komu bezlitosna historia wyznaczyła zupełnie inne miejsce… . Bo Wschód nie jest 
tylko krainą dzieciństwa, potrafi zostawić swój ślad, znacząco wpłynąć na nasze życie, rzucić 
cień… . To tam można odkryć opowieść, która trwa od niepamiętnych czasów, pamięcią sięgnąć w 
przeszłość dosięgając teraźniejszości, po to, by spróbować zrozumieć jej sens… .   

Historia o Wschodzie, którą opowiada nam Andrzej Stasiuk nie jest szczególnie wymyślna, czy 
zawiła: opowiada o zwykłym codziennym życiu, o podróży, myślę, że ma nas skłonić do refleksji 
nad życiem w ogóle, ale… . No, właśnie, ale „diabeł tkwi w szczegółach” – mówi znane 
przysłowie. I chyba właśnie o szczegóły tu chodzi, powieści Stasiuka są ich pełne, zapisane na 
kartach niemalże z fotograficzną dokładnością czynią z tych codziennych historii, coś wyjątkowego 
– opowieści, które stają się niezwykłe, nabierając swoistej magii. Bo u Stasiuka opowiadana 
historia jest jak mozaika – składa się z mnóstwa szczegółów tak,  jak mozaika składa się z wielu 
kolorowych szkiełek, czy kamyków… . Tym samym autor wymaga od nas uwagi, namysłu, każe 
nam zwolnić, zatrzymać się, rozejrzeć i nieomal wyostrzyć zmysły, aby żaden drobiazg nie umknął 
naszej uwadze… .   



Wschód został dobrze zapamiętany, bo na Wschód się wraca, „by cokolwiek zrozumieć z 
własnego życia.” Może po to, by postawić ważne dla siebie samego pytania, czy po prostu 
zastanowić się nad sobą, swoim  życiem. Podróżnik wędruje tam, kierując się instynktem, sercem, 
może tęsknotą, może strachem za tym światem, którego za chwilę może już nie być?! Choć z 
drugiej strony, Andrzej Stasiuk zapewnia nas, że „[…] minione nie umiera. I że stanowi schronienie 
przed zagładą przyszłości.” To chyba my musimy, to minione przechować i zachować, ale 
przestrzeń umyka, a mamy do dyspozycji tylko pamięć (w przypadku Andrzeja Stasiuka dodałbym 
do pamięci bogatą wyobraźnię). Tylko, czy my potrafimy to zrobić?! Odnaleźć swoją krainę 
(gdziekolwiek ona się znajduje), znajome miejsca, szczegóły nawet, zapamiętać je, a potem 
wyobrazić je sobie i to tak, aby nie zaginęły?! Andrzej Stasiuk to potrafi. Na pewno. Możecie to 
Państwo sprawdzić sami.  

Remigiusz Rybski 
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Powieści Haruki Murakamiego od lat dzielą czytelników, jedni je uwielbiają, inni nie widzą w 
nich nic ciekawego. Styl pisania Murakamiego jest... specyficzny. Autor opowiadając nam swoje 
historie z kolejnymi stronami potęguje zaciekawienie. W jego książkach występują wątki 
tajemnicze i niedokończone, powoli buduje nastrój, sprawia, że z każdą stroną powieści zaczynamy 
coraz bardziej wciągać się w opowiadane zdarzenia. Zwyczajne, niezbyt skomplikowane historie, 
które początkowo wydają się nie mieć związku, zaczynają łączyć się w całość, pojawiający się 
kolejni bohaterowie zaskakują i intrygują. I ta mistrzowska atmosfera towarzyszysz nam do 
ostatniej strony. To powoduje, że  na każdą nową książkę Murakamiego czekam z niecierpliwością, 
tak też było z najnowszą powieścią autora „Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa”. 



Jest to opowieść o młodym mężczyźnie, który wiedzie na pozór poukładane spokojne życie. Jest 
jednak pewna historia z przeszłości, która nie daje mu spokoju, która odbiła się dużym piętnem na 
życiu bohatera. Czworo bliskich przyjaciół bez żadnych wyjaśnień z dnia na dzień zrywa z nim 
wszelkie kontakty, a on nie ma pojęcia, dlaczego? Jest to tak traumatyczne wydarzenie w życiu 
młodego człowieka, że ma ono olbrzymi wpływ na dalsze losy bohatera i na relacje z innymi 
ludźmi. Tsukuru za namową przyjaciółki postanawia po latach odwiedzić całą czwórkę, by 
dowiedzieć się co spowodowało takie zachowanie…     

Atmosfera zaciekawienia, niepokoju, towarzyszy nam przez całą powieść. Do głównego 
bohatera czujemy od razu głęboką sympatię. Jest na świecie wiele osób, które tak jak „Bezbrawny” 
Tsukuru uważają, że niewiele znaczą. Nie potrafią zrozumieć, że ktoś może ich szczerze lubić i 
widzieć w nich coś wartościowego. Okazuje się, że spojrzenie innej osoby może niejednokrotnie 
zaskoczyć… Wiele nieporozumień często wynika ze strachu, nieśmiałości, braku pewności siebie, 
niedomówień. Podróż, którą odbywa główny bohater odsłania nam kolejne karty z przeszłości 
Tsukuru, co pozwala nam go zrozumieć, poznać i polubić jego przyjaciół. 

Autor powieści zmusza nas do zastanowienia się nad sobą, nad innymi ludźmi. Czytając ciągle 
myślimy czy jesteśmy „bezbarwni” jak Tsukuru, czy jak pozostali bohaterowie mamy określoną 
„barwę”? Książka zawiera wiele pytań, nad którymi każdy z nas mimowolnie się zastanawia, 
odnosząc do swojej osoby. 

Warto było czekać na kolejny utwór Murakamiego, jak większość powieści autora, zaprząta 
nasze myśli, na długo po odłożeniu lektury na półkę.  

Czekam na następną powieść. 
Anna Chudzińska  
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O ludzkiej pamięci mówimy, że jest zawodna i często taka bywa, ale ona czasem potrafi nas 
zaskoczyć wiernie przechowując wspomnienia o ludziach, którzy potrafili zaznaczyć swą obecność 
w naszym życiu. Książka Marioli Pryzwan, którą chciałbym Państwu polecić opowiada o takiej 



właśnie osobie: o „tańczącej Eurydyce”, o Annie German, takiej, jaka pozostała we wspomnieniach 
innych ludzi.  

„Tańcząca Eurydyka jest zbiorem wspomnień rodziny, przyjaciół i znajomych piosenkarki 
przeplatanym fragmentami pierwszej biografii Anny German pióra rosyjskiego dziennikarza, 
autora tekstów piosenek, tłumacza Aleksandra Żygariowa” – czytamy we wstępie Marioli Pryzwan. 
To zdanie jest tylko zapowiedzią mnogości emocji, mnogości wspomnień i mnogości ludzi, w życiu 
których Anna German mocno zaznaczyła swój ślad… . A wspominali Ją nie tylko najbliżsi: Matka, 
Mąż i Anna Kaczalina – „nie zwyczajna przyjaciółka, lecz prawie siostra, bliski człowiek” (jak o 
Niej napisze w swoim liście Anna German), także ludzie związani z muzyką, czy branżą muzyczną 
i artystyczną (choć nie tylko), m.in.: Irena Santor, Sława Przybylska, Danuta Rinn, Krzysztof 
Krawczyk, Hanna Bielicka, Jerzy Milian, Szymon Szurmiej, czy Leonid Teliga. Traumatyczne 
dzieciństwo, droga do muzycznej kariery, tragiczny wypadek, rehabilitacja i zmaganie się ze 
śmiertelną chorobą – we wspomnieniach można zobaczyć (niczym w lustrze), jak trudny 
„człowieczy los” stał się udziałem Anny German, o którym Ona potrafiła tak pięknie zaśpiewać…  
Nie zabrakło w nim też radosnych chwil, jak ślub, czy narodziny syna Zbigniewa. Całość została 
wzbogacona reprodukcjami ponad 300 zdjęć i dokumentów.  

Tej książki nie da się przeczytać jednym tchem. Można ją przeczytać od początku do końca 
śledząc koleje losu piosenkarki, ale można też zacząć czytanie w zupełnie innym miejscu  dowolnie 
przez nas wybranym – książce to nie zaszkodzi, każde wspomnienie jest swoistą całością, każde 
posiada swoją emocję i siłę wyrazu. Dlatego uważam, że po tę książkę śmiało mogą sięgać nawet ci 
czytelnicy, którzy nie mają zbyt dużo wolnego czasu.   

Książka „Tańcząca Eurydyka Anna German we wspomnieniach” Marioli Pryzwan jest nie 
tylko opowieścią o trudnym życiu piosenkarki. To opowieść o sile ludzkich wspomnień, których nie 
zatarł nawet upływający czas (przypomnę, że Anna German zmarła w 1982 roku, natomiast książka 
została wydana przez wydawnictwo Marginesy w roku 2013). Dobrze, że te wspomnienia zostały 
spisane i udostępnione czytelnikom. Polecam!  

Remigiusz Rybski 
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70. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego stała się okazją do wydania nowych publikacji 
książkowych, prezentacji nowych filmów jak „Powstanie Warszawskie” czy głośne „Miasto 44” w 
reżyserii Jana Komasy, którego premierowe pokazy można oglądać od piątku 19 września w kinie 
„Sokolnia”. 

W związku z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego zainteresowałam się tym tematem i 
starałam się go  możliwie najbardziej zgłębić, dlatego zwróciłam uwagę na książkę „Dziewczyny z 
Powstania” Anny Herbich. Autorka jest dziennikarką, mieszkającą w Warszawie, która urodziła się 
w 1986 roku. To był pierwszy powód, dla którego sięgnęłam po tę książkę – młody wiek Anny 
Herbich. Ciekawi mnie punkt widzenia młodych twórców na zagadnienia dotyczące II wojny 
światowej, tzw. „świeże spojrzenie”.  

Wśród wielu książek poświęconych Powstaniu Warszawskiemu, ta według mnie jest wyjątkowa, 
głównie dlatego, że spisane zostały w niej opowieści kobiet. 1 sierpnia 1944 roku w Warszawie 
było ich około pół miliona. Anna Herbich opisała w swojej książce 11 prawdziwych historii, 
miedzy innymi historię opowiadaną przez swoją babcię. Powstał zapis tego, co kobiety przeżyły w 
ciągu 63 dni Powstania. Dowiadujemy się, że myślały o całkiem przyziemnych sprawach. Ale to 
nie dziwi czytelnika, bo wie, że nie mogły się umyć, ani nie miały się w co ubrać, nie wspominając 
o braku jedzenia, czy byciu w stanie błogosławionym. Nie zapominajmy o życiu w ciągłym strachu 
przed śmiercią czy innymi aktami przemocy. W związku z tym pytanie, czy warto walczyć, w ogóle 
nie przychodziło im do głowy. Postawa młodych ludzi wynikała z ich wychowania patriotycznego, 
byli gotowi znieść wiele w imię poświęcenia dla swojego kraju. Jak mówi jedna z młodych kobiet 
Powstania „Byłam dzieckiem tego kraju i tej epoki. Wpojono mi wielką miłość do ojczyzny, dla 
której – w godzinie próby – należy być gotowym na największe poświęcenia”. 

Anna Herbich pisząc książkę, poznała swoje bohaterki, przez to niezwykłe doświadczenie stały 
się jej bliskie jak osoby z rodziny. Pochodziły one z różnych warstw społecznych. Opisane zostały 
losy arystokratki Anny Branickiej, ale także kobiety z robotniczej rodziny, która przeżyła rzeź 
Woli. Szczególnie poruszyła mnie historia Heleny, która urodziła dziecko w pierwszym dniu 
powstania.  

Anna Herbich pokazała jak początkowy entuzjazm, który poprowadził młodych Warszawiaków 
do walki z okupantem, przerodził się w negowanie Powstania. Pod koniec każdy dbał już tylko o 
siebie. Wszyscy chcieli żyć, a każdy kto przeżył odczytywał to, jakby zdarzył się cud. Książka 
„Dziewczyny z Powstania” to zbiór niezwykle ciekawych i dramatycznych opowieści. Kiedy już 
zaczęłam poznawać losy jednej z bohaterek, chciałam koniecznie dowiedzieć się jak ta historia się 
zakończy. Wszystkie historie są bardzo poruszające. 

Hanka Kasperska-Stróżyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


