
Barbara Wysoczańska

Urodziła się w Nowej Soli w 1980 roku, obecnie 
mieszkanka Zielonej Góry. 

Absolwentka historii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Polska autorka i matka dwóch córek. Historyk z pasji 

i wykształcenia, miłośniczka dobrej literatury, muzyki 
i kina. Wrażliwiec kochający ludzi i życie.

 
https://lubimyczytac.pl/autor/212272/barbara-wysoczanska



Siła kobiet

Rozalia Lubowidzka, młoda wdowa, próbuje odbudować swoje 
życie po małżeństwie, które było dla niej piekłem. Otrzymuje list 
od kochanki swojego męża, z błaganiem o pomoc jej chorej córce. 
Tymczasem do Warszawy przyjeżdża Ada Lubowidzka, siostra 
dwóch szanowanych braci, która próbuje wyrwać się z marazmu 
życia na prowincji i zawalczyć o wyższe wykształcenie.
Wszystkie trzy kobiety łączy postać Ignacego Lubowidzkiego, posła 
na sejm II Rzeczpospolitej, pewnej nocy tragicznie zastrzelonego 
w zamachu. 
Czy bezinteresowna przyjaźń pozwoli odmienić okrutny los? 
Czy uda się zburzyć mur uprzedzeń i pokonać brutalny 
konserwatyzm, który panoszył się w przedwojennej Polsce?

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4999629/sila-kobiet



Narzeczona nazisty

Jest koniec sierpnia 1938 roku. Polka Hania Wolińska, na co 
dzień studentka germanistyki, jest damą do towarzystwa 
zamożnej niemieckiej hrabiny. Poznaje wnuka swojej 
pracodawczyni, hrabiego Johanna von Richter. W młodych rodzi 
się wzajemna fascynacja. W rodzinnej posiadłości 
von Richterów w Monachium, Polka naocznie styka się 
z hitlerowskim fanatyzmem, który ogarnia całe Niemcy. Na tle 
rosnącego w siłę nazizmu i niechybnej wojny w Europie, Hania 
i Johann zakochują się w sobie. Dziewczyna wkracza na 
niemieckie salony jako narzeczona hrabiego i poznaje 
najwyższych rangą przywódców III Rzeszy. Równocześnie zostaje 
zwerbowana przez polskie władze do przekazywania tajnych 
planów Hitlera dotyczących Polski 
i Europy…  Z czasem oboje zostają zmuszeni stoczyć moralną 
walkę o miłość, stojąc po obu stronach barykady. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4973499/narzeczona-nazisty



Świat na nowo

Kończy się II Wojna Światowa, a w Polsce zaczyna się czas 
powojennej odbudowy i podnoszenia kraju z gruzów. Porucznik 
Szczepan Andryszek, służący podczas wojny w Wojsku Polskim pod 
rozkazami Sowietów, zostaje funkcjonariuszem podległym Urzędowi 
Bezpieczeństwa. Przez przełożonych zostaje oddelegowany do 
niewielkiej Nowej Soli na Ziemiach Odzyskanych. Tymczasem do 
miasta przybywa jeden z wielu transportów z repatriantami ze 
Wschodu, a wśród nich z Drohobycza przyjeżdża Lidia Malczewska 
z ojcem profesorem pianistą, siostrą Zofią i jej rodziną. Lidia zostaje 
zatrudniona w poniemieckim szpitalu. Tam poznaje Janka 
Zielińskiego, ciężko rannego partyzanta z Lubelszczyzny, który po 
śmierci narzeczonej próbuje odnaleźć swoje miejsce. Losy trojga 
bohaterów splotą się, a przyszłość postawi przed nimi bardzo trudne 
wybory.
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5039163/swiat-na-nowo



Rozdzieliła nas wojna

Sierpień 1939 roku był piękny – nadmorskie kurorty, takie jak 
Jurata, Chałupy czy Jastarnia tętniły życiem. Tylko niemiecki Sopot 
wydawał się nieco opustoszały, cichy, jakby już wiedział i zamarł 
w oczekiwaniu nieuchronnego…
Od sielskich kresów przez kosmopolityczną Warszawę, aż po 
nadmorskie plaże niedawno odzyskanego morza, ludzie żyją 
i kochają, pełni nadziei i ufności. Wrześniowy świt w jednej chwili 
zmienia ich losy, obraca w nicość marzenia i plany. Pierwsze dni 
wojny są jedynie zapowiedzią nadchodzących lat, pełnych mroku 
i strachu, wypełnionych cierpieniem i lękiem o siebie i 
najbliższych.
Czy w czasach walczących potęg i okrucieństwa, jakiego świat do 
tej pory nie zaznał, jest miejsce na miłość? 
Rozdzieliła nas wojna to historie utraconych marzeń, przerwanych 
szczęść i zawiedzionych nadziei. 

https://lubimyczytac.pl/ksiazka/5029038/rozdzielila-nas-wojna



Dla zainteresowanych

Wywiad z Barbarą Wysoczańską znajdziecie na  stronie internetowej.

https://natemat.pl/394081,narzeczona-nazisty-sila-kobiet-wywiad-z
-autorka-barbara-wysoczanska

https://www.youtube.com/watch?v=OA5y0AiR0ys

https://natemat.pl/394081,narzeczona-nazisty-sila-kobiet-wywiad-z-autorka-barbara-wysoczanska
https://natemat.pl/394081,narzeczona-nazisty-sila-kobiet-wywiad-z-autorka-barbara-wysoczanska
https://www.youtube.com/watch?v=OA5y0AiR0ys
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