
 

   Jarosław Abramow-Newerly: Lwy wyzwolone. Warszawa 2003

Lwy wyzwolone to dalszy ciąg głośnej autobiograficznej książki Lwy mojego podwórka. Autor 

portretuje początki Polski Ludowej. Niektórzy sąsiedzi z warszawskiego Żoliborza robią zawrotną 

karierę, inni są prześladowani. Poznajemy losy rodziców - matki aktorki i ojca Igora Newerly, również 

pisarza. Nastolatek - Jarek Abramow jest uczniem, a w 1951 roku, maturzystą w pierwszym roczniku 

absolwentów Liceum TPD im. B. Limanowskiego. Jednym z jego najbliższych szkolnych przyjaciół jest 

Zbigniew Zapasiewicz. Kiedy Autor po maturze w 1951 roku rozpoczyna studia na polonistyce - wraz  

z Andrzejem Jareckim, Jerzym Jackiem, Witoldem Dąbrowskim, Dariuszem Fikusem - komunizm 

kwitnie już na dobre. W barwnie opisanym warszawskim środowisku pisarzy postrach budzi nie tylko 

Melania Kierczyńska, ale i młody Grzegorz Lasota. 

Lwy wyzwolone zamyka barwny opis tragicznego i śmiesznego, groteskowego balu przodowników 

pracy, gdzie Autor został wprowadzony na lewo przez studenta chemii Zbigniewa Zapasiewicza. 

Zebrani w Auli Politechniki Warszawskiej witają rok 1952 - nowy rok bitwy o "Pokój i Plan 

Sześcioletni", w którym oficjalnie powoływano PRL, jednocześnie grzebiąc Rzeczpospolitą. 

(Źródło opisu: merlin.pl) 

 

 Jarosław Abramow-Newerly: Lwy mojego podwórka. Warszawa 2000 

Jarosław Abramow-Newerly w książce Lwy mojego podwórka stworzył niezwykłe portrety rodziców. 

Przybliża nam sylwetkę swojego ojca Igora Newerlego z czasu, gdy nie był jeszcze znanym pisarzem. 

Wzruszająco kreśli postać matki i starszych kolegów z podwórka. Świat dzieci zmieszany ze światem 

dorosłych jest zarazem tragiczny i zabawny - ale na pewno prawdziwy. Lwy mojego podwórka - to nie 

tylko historia jednej rodziny i jednego domu na warszawskim Żoliborzu. Abramow-Newerly opisał 

powszedni dzień okupacji widziany oczami sześciolatka. Wielu spraw nie rozumiał i o wielu nie 



wiedział, jak na przykład, że woźną w jego przedszkolu była Janina Bierutowa, żona późniejszego 

wodza narodu…  

 

  Jarosław Abramow-Newerly: Młyn w piekarni. Warszawa 2002 

Książka o tym jak żyje Polonia w Kanadzie. Jej kłopoty radości i bolączki pokazane przez pryzmat 

szerokiej gamy bohaterów, którzy spotykają się w każdą środę w polskiej piekarni. 

(Źródło opisu: lubimyczytać.pl) 

 

 

   Jarosław Abramow-Newerly: Nawiało nam burzę. Warszawa 2000

17 września 1939 r. do Hadyńkowiec nawiało burzę” – tak mówi Jarosław Abramow-Newerly. O jej 

dramatycznych skutkach i losach ludności spłoszonej nawałnicą opowiada pisarz w swej poruszającej 

książce. Nawiało nam burzę to wzruszająca, pełna autentyzmu opowieść ukazująca dramat polsko-

ukraińskiej rodziny z Hadyńkowiec na Podolu, którą nawałnica wojny rozrzuciła po całym świecie. 

Szukała swego miejsca w Prudniku, ostatecznie odnalazła je w kanadyjskiej stolicy, Toronto. Tam 

właśnie spotkały się losy autora książki Jarosława Abramowa-Newerlego i jednego z jej bohaterów – 

Leszka Ławrowa. 

Historia Olgi Ławrow, Bohdana Wynnyczenki i ich bliskich to zapis dramatu, jaki przeżywała większość 

mieszkańców kresowej ziemi.  

(Źródło opisu: publio.pl) 

 



 

  Jarosław Abramow-Newerly: Granica sokoła. Warszawa 2001 

W Granicy sokoła, podobnie jak w Nawiało nam burzę, opisany jest kres naszych Kresów. Barwny  

i unikalny obraz życia przedwojennych Hadyńkowiec czy Czortkowa, tego niepowtarzalnego 

galicyjskiego tygla wielu narodowości, który przerywa wojna. Autor odtwarza mało znane fragmenty 

naszej historii. 

(Źródło opisu: kultura.onet.pl) 

 

   Jarosław Abramow-Newerly: Pan Zdzich w Kanadzie. Warszawa 2002

„Pan Zdzich podbija serca czytelników swą prostą filozofią życia, barwnym językiem i dobrodusznym 

humorem. Podobnie jak wojak Szwejk Haszka ma niezliczoną ilość przygód i uwielbia o nich 

opowiadać. W doświadczeniach i przypadkach Pana Zdzicha może się przejrzeć każdy, nie tylko 

emigrant. Pan Zdzich był dziełem przypadku. Zrodził się dosłownie na ulicy. Na niej bowiem 

spotkałem młodego Polaka, który wskazując palcem na niskie domki Young Street, szydził  

z architektury Toronto. Przypominała mu „wiochę bardziej z westernu”. Ten jego wywód tak mnie 

ubawił, że postanowiłem go zapisać. Tak powstał pierwszy rozdział tej książki” (J. Abramow-Newerly) 

(Źródło opisu: audioteka.pl) 

 

 

 


