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Jest to piękna historia życia Julianny Zarębskiej, 
matki autora, sięgająca również jej rodziców i dziad-
ków oraz jej samej od chwili narodzin. To portret 
kobiety – matki, maksymalnie i  bezwarunkowo za-
angażowanej w proces wychowania dzieci, a  i w  ich 
utrzymaniu również. Rodzina to dla niej priorytet. 

Będąc nauczycielką udziela korepetycji, jeździ na 
turnusy kolonijne w  wakacje, aby tylko zarobić na 
koszty edukacji dzieci i  wnuków. Dla nich zawsze 
się poświęcała, uczestniczyła we wszystkich uroczy-
stościach rodzinnych, doradzała, pocieszała. Bardzo 
silnie przeżywała okres II wojny światowej, najeżony 
niepokojem o świeżo poślubionego męża należącego 
do podziemnej komórki wywiadowczej. Przeżywa ist-
ne katusze w stanie wojennym, gdy milicja zabiera jej 
ukochanego syna Macieja na przesłuchanie. 

Jest przy tym wszystkim silnie zaangażowana 
w różnego rodzaju manifestacje patriotyczne. Dzięki 

zapiskom jej pamiętnika możemy zapoznać się z całą otoczką pogrzebu marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Mimo tej ciągłej bieganiny za przeróżnymi sprawami swojej dużej rodziny 
znalazła czas, by spełniać swoje marzenia. Mając 54 lat kończy studia magisterskie na kie-
runku matematycznym, robi prawo jazdy i pieczołowicie chowa je do pudełka. Udowad-
nia, że mimo kłód rzucanych pod nogi można realizować swoje marzenia, bo one nadają 
sens życiu, mobilizują do wysiłku. I tego swojego wysiłku nigdy nie żałowała. (…)

Całą jej drogę życiową cechuje ogromna religijność. W przykrych chwilach życia znaj-
duje zawsze ukojenie w modlitwie głęboko wierząc, że modlitwa zawsze jej pomoże.

Znakomitą treść książki uzupełnia grafika okładki z  przymglonym fragmentem pa-
miętnika i  taśmą filmową z  pięcioma kadrami zawierającymi wizerunki pani Julianny. 
Piękny film życia i jednocześnie hołd złożony matce za jej trudne życie w ciągłym biegu 
i nasłuchiwaniu, czy w rodzinie wszystko dobrze się układa. Dodam jeszcze, że książkę 
czyta się przysłowiowym jednym tchem. Jest bogato ilustrowana w tekście fotografiami 
czarno-białymi. Dodatkowo zamieszczona galeria zdjęć kolorowych (53), daje nam wy-
obrażenie o ogromnej mobilności pani Julianny w różnych sytuacjach rodzinnych, często 
na wypoczynku wakacyjnym w towarzystwie wnuków, na spotkaniach szkolnych czy na 
odbywanych pielgrzymkach.

Polecam tę książkę tym wszystkim, aby zapoznawszy się ze szczegółowymi opisami jej barw-
nego, aczkolwiek trudnego życia, znaleźli przepis na wiele nurtujących ich problemów. Szcze-
gólnie przepis, co robić, by w kronikach rodzinnych zapisać się złotymi zgłoskami, a przede 
wszystkim jak zostać wspaniałą matką, sercem całej rodziny.  Lucyna Kukomska
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