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Laureatka naszego wyróżnienia urodziła się w Warszawie, jednak dzieciństwo spędziła na Podlasiu, które
– jak sama mówi – było i wciąż jest dla niej „ostoją, opoką, portem i nauczycielem”. Do dziś z sentymentem
wraca w rodzinne strony – do wsi Krzymosze-Bajki pod Siedlcami, gdzie pola jak dawniej pachną
macierzanką, gdzie wciąż szumią sosnowe bory, gdzie mgła snuje się po wrzosowiskach. Na Podlasie,
gdzie stał dwór szlachecki, w którym najbliżsi wprowadzali ją w zaczarowany świat wielkiej literatury
ojczystej. Miała szczęście wychowywać się w domu na wskroś przesiąkniętym polskością. Oboje rodzice
byli żołnierzami IX Dywizji Podlaskiej AK. Od kołyski więc chłonęła niezwykłą atmosferę domu.
Dziadkowie uczyli ją historii, a najlepsza z przyjaciółek – babunia Anna, której pisarka zadedykowała
2 swoje książki, zaszczepiła w niej szacunek do tradycji narodowej i miłość do tego, co polskie. W dworku
nad Liwcem dziadek Konstanty snuł opowieści, w których wiódł ją przez nadniemeńskie bezdroża,
prowadził na plac, skąd ruszały kibitki z zesłanymi na Sybir, uchylał wrota Soplicowa. To tu bez pamięci
zakochała się w literaturze. I – jak się później okazało – była to miłość odwzajemniona. (…)
Nasza Laureatka uważana jest za jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury. Określa się
ją mianem „pisarki losu polskiego” i „ministra patriotyzmu”. Jest wybitną pisarką, publicystką
scenarzystką, historykiem literatury. Współpracuje z telewizją, radiem. Tworzy scenariusze filmowe
i telewizyjne, audycje radiowe, wystawy, widowiska. Jest też znakomitą prelegentką, mówiąca piękną
polszczyzną. Pasjonuje ją też fotografika. Jest organizatorką wystaw, autorką albumów fotograficznych
i relacji z wędrówek szlakami sławnych Polaków. Ale ponad wszystko jest niestrudzoną propagatorką
narodowej kultury i tradycji. Cała jej twórczość to wielkie „tchnienie Ojczyzny”. (…) Jest też Pani
Barbara cenioną animatorką życia harcerskiego i przyjaciółką harcerskiej braci. (…) Propagując polski
patriotyzm, podstawy honoru i prawości, zdobyła uznanie wielu środowisk w kraju i wśród Polonii. Jest
laureatką licznych prestiżowych nagród przyznanych w kraju i zagranicą. (…)
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