O AUTORCE:

prezentuje nową książkę:
„Opowiem Ci o moim życiu” to barwna i wciągająca lektura. To opowieść
o losach niezwykłej bohaterki żyjącej
w trudnych, przełomowych czasach.
W jej osobistej narracji codzienne dni,
jak kolejne kartki zerwane z
kalendarza, porywane są co chwila
przez wichry dziejów. Wielka historia
burzy plany, porywa piękne marzenia
i zmusza do zmagań, by przetrwać, by
odbudować, by nie dać się złamać.
Jesteśmy
spadkobiercami
osobistych historii naszych przodków i
kształtujemy dziedzictwo naszych
potomków. Jeśli poznamy skąd
przyszliśmy,
zrozumiemy
kim
jesteśmy i mamy szansę na refleksję:
Dokąd idziemy?
Warto przeczytać tę książkę.
Wszyscy jesteśmy częścią Historii. Tej wielkiej, którą poznajemy
podczas szkolnej edukacji i tej bliskiej, rodzinnej, która często zaciera się w
pamięci kolejnych pokoleń, jakby była mniej ważna. Ale to właśnie Wielka
Historia budowana jest, jak z cegieł, z osobistych losów ludzi, których
znaliśmy, spotykamy, z którymi żyjemy i wydaje się, że wiemy o nich wszystko.
Kiedyś przekonamy się, że wiedzieliśmy niewiele, ale nie będzie już
kogo o szczegóły zapytać.
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