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Dokładnie 13 grudnia 1981 roku zna
lazła się w Szwecji na dwutygodniowym
urlopie, który… przedłużył się do dziś.
Od kilku lat zajmuje się głównie tym, co
lubi najbardziej, czyli pisaniem. Debiu
towała autobiograficzną książką Czar
nobiałe życie wydaną przez Ludową
Spółdzielnię Wydawniczą w Warszawie
w 2011 roku. Następna książka nosi ty
tuł Piętno. Ślad renifera (Oficyna Wy
dawnicza ASPRAJR, Warszawa 2012).
To historia życia (rodzaj sagi) dziesięciu
kobiet ze szwedzkiego Norrlandu z rodu
Laponki Karin PirronajnenJonsson, na
znaczonych od urodzenia lapońską klą
twą (ślad renifera), rozgrywająca się na
przestrzeni 100 lat.

Trzecia książka Trudne miłości
(ASPRAJR, Warszawa 2012) jest prze
wrotną historią jednej z bohaterek po
przedniej książki, AnnyStiny Karlsson,
opowiedzianą na tle dziejów hrabiow
skiego rodu de Roncesvalles, właścicie
li tajemniczego majątku Ekenblad koło
miejscowości Mariestad i przemian spo
łecznych w Szwecji na początku XX wieku.

Czwarta książka – Nici szczęścia.
Moje furoshiki (ASPRAJR, Warszawa
2013) to z kolei historia miłości młodej
Polki mieszkającej w Kanadzie i jej mę
ża pochodzącego z rodziny polskojapoń
skiej osiadłej w Australii, rzecz z przeło
mu XX i XXI wieku przedstawiona na

bogatym tle obyczajowopsychologicznym.
Piąta książka pt. Tamara (ASPRA

JR, Warszawa 2014) to historia życia nie
tuzinkowej kobiety, polskiej Żydówki,
która do dwunastego roku życia była kar
liczką. Urodziła się na terenach dawnych
Kresów polskich, należących po 1918 ro
ku do Rosji Sowieckiej. Jako sześciolet
nie dziecko została sprzedana do cyrku.
Los sprawił, że wraz z cyrkiem znalazła
się w Szwecji i tu włączona została do
eksperymentalnego programu leczenia
dzieci z zaburzeniami wzrostu. Pod opie
ką zastępczej rodziny dorosła, ukończy
ła studia i założyła rodzinę. Życie przy
niosło Tamarze wiele radości i cierpie
nia, także wielkich miłości...

Szósta publikacja zatytułowana Nie
przewidziane skutki złamania nogi, czy
li STOCKHOLM’S TAXI DRIVERS pre
zentuje sylwetki głównie muzułmańskich
kierowców pracujących na ulicach Sztok
holmu. Są wśród nich Kurdowie z Iranu
i Iraku, Tunezyjczycy, Algierczycy, Hin
dusi i Pakistańczycy, a także Ukraińcy
i Polacy. Jeden z nich mówi: „Jutro je
dzie pani z Pakistańczykiem, to wiem.
Bo pani pewnie tego nie wie, ale do pa
ni ustawiają się kolejki tych, którzy chcą
opowiedzieć o swoim kraju i o sobie.
Wszyscy już wiedzą, że pani spisuje hi
storie taksówkarzy”.
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Anna Winner (Anna Wiśniewska)
urodziła się w 1942 roku niedaleko Lwowa, gdzie oj
ciec, zawodowy oficer i lekarz weterynarii, ukrywał się
przed sowieckim okupantem. Po wojnie jej rodzina osie
dliła się w Lublinie. Tam też ukończyła etnografię na
Uniwersytecie Marii CurieSkłodowskiej. Pracowa
ła m.in. jako statystyk medyczny, kierownik Miejskie
go Domu Kultury w Lublinie, kierownik działu terapii
zajęciowej w szpitalu psychiatrycznym, dyrektor lubel
skiego biura Zarządu Głównego Stowarzyszenia Twór
ców Ludowych, dziennikarz. Była także współautorką
i prowadzącą cykl programów folklorystycznych Pano
rama Folkloru w TVP 2 w Warszawie.
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Ewa Hadrian, polonista (KUL), bibliotekarz (starszy
kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie), bibliolog i bibliofil (członek Lu
belskiego Towarzystwa Miłośników Książki), popularyza
torka literatury i czytelnictwa; wieloletni współpracownik
Radia Lublin (autorka m.in. kilkuset felietonów radiowych
emitowanych w cyklu „5 minut z książką”), współautorka
telewizyjnego programu kulturalnego „Afisz” (TVP Lublin).

Autorka m.in. wydawnictwa Samuela Tyszkiewicza sztuka pięknej książ
ki, Lublin 2011.

Spotkanie odbędzie się
w piątek 5 września 2014 r. o godz. 18.00

w sali widowiskowej Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
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Kolejna, siódma już książka Anny Winner
to Wracam z niepamięci  historia młodego
Szweda, który w wyniku urazu traci pamięć. Po
bity do nieprzytomności i ciężko chory zostaje
przewieziony do klasztoru buddyjskiego w La
osie. Tam lecząjego ciało, ale pamięć mu nie
wraca. Nie wie, kim był ani jak znalazł się
w klasztorze. Przywdziewa szaty klasztorne
i przez lata żyje jako rezydent Vet Inte. Mnisi
pomagają mu odzyskać pamięć za pomocą me
dytacji i seansów hipnotycznych. Następuje me
tamorfoza  w miarę odzyskiwania fragmentów
wspomnień z niedowarzonego młokosa rodzi
się mądry, dojrzały mężczyzna, który postana
wia naprawić zło wyrządzone wielu ludziom.

Przesłaniem książki jest dobro, które czy
nione anonimowym ludziom wraca z nawiązką.
Losy bohatera pokazane są na barwnym tle eg
zotycznych scenerii: szwedzkiej, greckiej, taj
landzkiej, laotańskiej, nawet chińskiej. Nie brak
nie też ciekawych szczegółów z życia w klaszto
rze buddyjskim, opisów obyczajów i wierzeń.

Ta ciekawa, mądra i wzruszająca pozycja
zasługuje na polecenie jej jak najszerszej pu
bliczności.

Prowadzenie: Ewa Hadrian

W czasie spotkania będzie można nabyć książkę pt. Wracam z niepamięci,
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 201 5

Spotkanie poprowadzi
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