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Elżbieta	 
rybicka

Mapy 
i opowieści

w 2009 roku została wydana ciekawa, 
pionierska publikacja pt. Krakowski 

Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie 
emancypantek. stanowiła ona efekt prac 
kilkunastu osób uczestniczących w pro‑
jekcie Polki, Żydówki – krakowskie eman-
cypantki (podjętym w roku 2008), której 
inicjatorkami były założycielki krakow‑
skiej Fundacji kobiet – ewa Furgał i na‑
talia sarata. udało im się zachęcić do prac 
nad odzyskiwaniem pamięci o kobietach 
w krakowie sporą grupę entuzjastek (i en‑
tuzjastów), co zaowocowało kolejnymi 
czterema tomami Przewodniczki; naszki‑
cowano w nich kilkadziesiąt portretów 
mniej lub bardziej znanych krakowianek 
(zarówno z urodzenia, jak i z wyboru). 
w całym przedsięwzięciu najważniejsza 
była zachęta do przypominania sylwe‑
tek kobiet wyjątkowych, wybitnych, zdol‑
nych, artystek, naukowczyń i społeczni‑
czek, a następnie stworzenia kilku szlaków 
wycieczkowych, np. krakowskich sióstr 
Virginii woolf. owe szlaki pomogły w na‑
kreśleniu alternatywnej mapy grodu nad 
wisłą, mapy z kobiecą sygnaturą. Poniżej 
przedstawiam kilka fragmentów takiej 
mapy – przywołują one miejsca związa‑
ne z pisarkami, od zapoznanych moder‑
nistek po noblistkę, na prawach wyjątku 
wprowadzając dwie malarki, doskonałą 
portrecistkę olgę Boznańską i żywioło‑
wą zofię stryjeńską. wskazując miejsca 
związane z wybranymi autorkami, przy‑
pominam o ich obecności, odtwarzam 
kartografię przestrzeni miejskiej, w któ‑
rej kobiety dopiero od końca XiX wieku 
zaczynały czuć się swobodniej, stopnio‑
wo oswajając ją dzięki swojej aktywności.

Pracownia malarska Olgi Boznań-
skiej (1865–1940), autorki m.in. słynnej 

kraków 
kobiet. 
Nie tylko 
pisarki
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Dziewczynki z chryzantemami, mieściła 
się przy ulicy wolskiej 17 (dziś Piłsud‑
skiego 21). Przypomina o znanej malarce 
tablica, wmurowana, by uczcić sto trzy‑
dziestą piątą rocznicę urodzin artystki, 
a ufundowana przez krakowską akademię 
sztuk Pięknych w 2000 roku. Boznańska 
wiele czasu spędzała jednak poza grani‑
cami Polski – w monachium doskona‑
liła warsztat, na stałe osiadła w Paryżu 
(rok 1898), na wystawach prezentowała 
swoje prace wraz z francuskimi kolegami. 
zarówno krakowskie, jak i paryskie pra‑
cownie zostały przez nią przedstawione 
na obrazach, np. Wnętrze pracowni (ok. 
1895), Studium wnętrza pracowni artyst-
ki w Krakowie (1896), Wnętrze pracow-
ni w Paryżu (1908). w jednym z wywia‑
dów opowiada o pracowni mieszczącej się 
przy ulicy smoleńsk. otóż: „Jednego dnia 
skończyło się moje monachium. ojciec 
kazał wrócić do krakowa. mówił, że nie 
ma pieniędzy, żeby nas, to jest izię [iza‑
bellę, siostrę malarki – uzup. a. P.] i mnie, 
trzymać za granicą. Płakałam wtedy ca‑
łymi nocami. ale musiałam pogodzić się, 
wróciłam do krakowa i wtedy ojciec wy‑
najął mi pracownię na smoleńsk, około 
wałów, w domu Piotrowskiego”1.

wspaniała portrecistka, ceniona 
w kraju i za granicą, wypracowała inte‑
resujący styl, pełen półtonów, gry ściszo‑
nych barw, łączący tajemniczość z wnikli‑
wym wglądem w psychikę portretowanych 
osób; prostotę, niemalże ascetyczność, 
przekuwający na silnie oddziałujące, 
pozornie dyskretne, ale pełne ekspresji 
obrazy, cieszące się powodzeniem. ma‑
ria Poprzęcka zaznacza, iż spory sukces 
artystyczny oraz uznanie niekoniecznie 
przekładały się na znaczącą poprawę sy‑

tuacji finansowej malarki, która do końca 
życia czerpała korzyści płynące z wynaj‑
mu kamienicy przy wolskiej 172. 

w roku 1935 powieść Przygoda w nie-
znanym kraju (1933) otrzymała nagrodę 
miasta krakowa. Jej autorką była aniela 
Gruszecka (1884–1976), żona profesora 
kazimierza nitscha, językoznawcy. Histo‑
ria interesującej relacji klary lubomskiej, 
wdowy zajmującej się projektowaniem 
kilimów, i Julii Bielskiej zdobyła uznanie 
krytyków, spotkała się z dobrym przyję‑
ciem, doceniono psychologizm, wskazano 
te elementy poetyki powieści, które czyniły 
ją bliską poetyce kształtowanej przez Vir‑
ginię woolf. co ważne, obie bohaterki po‑
wieści są niemalże zafascynowane krako‑
wem. wraz z nimi czytelnicy i czytelniczki 
przechadzają się po ulicach prowadzących 
na rynek, udają się na Błonia. miasto jest 
w tym przypadku nie tylko tłem, ale tak‑
że elementem współtworzącym nastrój, 
dopowiadającym sensy. Gruszecka była 
pisarką wrażliwą, ceniła zarówno nauki 
humanistyczne, jak i przyrodnicze (che‑
mia na sorbonie, poprzedzona studium 
rolniczym przy wydziale Filozoficznym 
uJ)3; impresyjność tekstów i precyzja ba‑
dań wyznaczały ramy jej stylu pisarskiego. 
Przygoda… na trwałe wpisała się w pejzaż 
literatury kobiet. zanim jednak to się sta‑
ło, Gruszecka (której ciotką była Teofila 
(Tola) certowicz rogozińska, rzeźbiarka, 
właścicielka jednej z pierwszych krakow‑
skich szkół malarstwa dla kobiet, usytuo‑
wanej przy Placu na Groblach 5 – dziś bu‑
dynek już nie istnieje; uczyła się tam m.in. 
emilia knausówna, krakowska malarka4) 
pisała powieści dla dzieci, ale i studia z po‑
granicza poetyki oraz krytyki literackiej. 
w roku 1913, po ślubie, zamieszkała wraz 
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z mężem na salwatorze (ul. Gontyny 12), 
zajmując pierwsze piętro willi i mając do 
dyspozycji trzy pokoje5. z pewnością wiele 
interesujących szczegółów biograficznych 
kryją dokumenty osobiste pozostawione 
przez Gruszecką i zdeponowane w kra‑
kowskim archiwum Pan, są one jednak 
opracowywane i trzeba jeszcze poczekać 
na dostęp do nich. kraków Gruszeckiej to 
przede wszystkim przestrzeń życia, sztuki, 
nauki, tworzenia. mieszkała w nim przez 
całe życie, tu też spoczywa – na cmenta‑
rzu rakowickim.

Marcelina kulikowska (1872–1910) 
zmarła śmiercią samobójczą 19 czerwca 
1910 roku, strzeliła sobie prosto w serce 
z rewolweru. zabiła się w swoim miesz‑
kaniu przy ulicy Pijarskiej 3, pochowano 
ją na cmentarzu rakowickim. Była cał‑
kiem zdolną poetką, zajmującą diaryst‑
ką, społecznie zaangażowaną pracownicą 
oświaty, nie stroniła też od działalności re‑
porterskiej – reportaże z podróży po Pol‑
sce zaborowej publikowała w „kurierze 
lwowskim”. Gdy zmarła, zostały one wy‑
dane w osobnym zbiorze pt. Z wędrówek 
po kraju, do czego znacząco przyczyniła 
się Helena witkowska6 (nota bene mająca 
też udział w redagowaniu pamiętnika poet‑
ki). kulikowskiej nie były obce postulaty 
emancypacyjne, opowiadała się za równo‑
uprawnieniem kobiet, życzliwe relacje łą‑
czyły ją z redakcją feminizującego „steru”. 
urodzona na Podolu, wychowana w war‑
szawie, absolwentka genewskiego uniwer‑
sytetu, osiadła w krakowie w roku 18997, 
wiążąc się ze stowarzyszeniem Pomocy 
naukowej dla Polek im. J.i. kraszewskie‑
go, zadeklarowała chęć pracy w oświacie8. 
Przez kilka lat była nauczycielką w gimna‑
zjum żeńskim (zmieniającym siedziby: ul. 

szewska 9, Bracka 12 i wolska 9). aktywna, 
zaradna, odważna, jednocześnie delikatna, 
krucha, mocno przeżywała rozczarowania. 
Była w pewnym sensie dekadentką, która 
nie umiała pogodzić się z miałkością ota‑
czającej ją rzeczywistości.

ewa Łuskina (1878/79 (data ur. nie‑
pewna) –1942) to kolejna, po kulikow‑
skiej, młodopolska autorka/artystka ży‑
cia, która dzięki ożywionym kontaktom 
z krakowską bohemą na stałe wpisała się 
w krajobraz dekadenckiej, ale też parnasi‑
stowskiej odmiany poezji młodopolskiej. 
zofia nałkowska aprobatywnie wypowia‑
dała się o jej wydanej w 1906 roku książce 
Viraginitas. Romans stylizowany, docenia‑
jąc stylizację językową, odważną wyob‑
raźnię, nieco przytłumianą przez zbyt‑
nią impresyjność – mogącą sugerować 
młody wiek powieściopisarki‑nowelistki 
(starszej raptem o pięć lat od autorki Ró-
wieśnic). w mieszkaniu ciotki (Dębniki, 
rynek 1), Teresy majewskiej, przychylna 
recenzentka napisała: „Tymczasem jest to 
podobno już siwiejąca kobieta. mieszka 
w krakowie i utrzymuje się z przepisy‑
wania na maszynie. Tę jedną chciałabym 
poznać. Jest dla mnie z mych współczes‑
nych kobiecych kolegów najbardziej po‑
ciągająca. – ma nade mną wielką przewagę 
czysto malarskiej, urzekającej pięknością 
fantazji”9. Łuskina pierwsze poważniej‑
sze triumfy święciła na łamach słynnego 
krakowskiego „Życia”, w roku 1898; była 
już wdową, mieszkała „na ulicy krzyża 
numer 12, i piętro”10. Dziesięć lat póź‑
niej zajmowała inne lokum. mieszkała 
na parterze przy placu Biskupim 5. miała 
na koncie dwie ważne publikacje: Chiń-
skim tuszem i wspomniane Viraginitas – 
zbiory opowiadań wyraźnie wskazywa‑
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ły na inspirację twórczością stanisława 
Przybyszewskiego, spotkania z którym 
wspominała przez całe życie. odważna, 
emocjonalna, śmiała, ilustrowała słowa‑
mi zmagania erosa z Tanatosem. zmarła 
podczas ii wojny światowej.

skoro pojawiło się nazwisko Przyby‑
szewskiego, koniecznie należy wspomnieć 
o jego żonie, Dagny juel Przybyszewskiej 
(1867–1909), która w kamienicy przy kar‑
melickiej 53 (w czteropokojowym miesz‑
kaniu na parterze11) wraz z ekscentrycz‑
nym mężem przyjmowała licznych gości, 
młodopolskich artystów (także życia, np. 
Tadeusza Boya‑Żeleńskiego), przyciągając 
jak magnes. Dagny można też było spot‑
kać w słynnym Paonie Ferdynanda Tur‑
lińskiego (szpitalna 38), opisanym w tym 
numerze12.

choć urodzona w  warszawie, Zo-
fia Nałkowska (1884–1954) ceniła kra‑
ków, z którym łączyły ją zarówno wię‑
zi rodzinne, uczuciowe, jak i zawodowe. 
Tu zaczęła pisać Narcyzę (1910), najlep‑
szą ze swoich młodopolskich powieści. 3 
lipca 1910 roku zanotowała w dzienniku: 

„[…] ostatnio właśnie kraków stał mi się 
rzeczywistością”13. Pierwszym krakow‑
skim adresem, z którym można kojarzyć 
pisarkę, jest ulica wiślna. Tam składa‑
ła zeznania jako świadek obrony w cza‑
sie posiedzenia sądu partyjnego (w sali 
należącej do związku stowarzyszeń ro‑
botniczych) – oskarżonym był stanisław 
Brzozowski. w niemalże stenograficznej 
notatce z 14 lutego 1909 roku nałkowska 
odtwarza atmosferę obrad, przypomina‑
jących obławę. w nieprzyjaznym tłumie 
spotykała stefana Żeromskiego, ostapa 
ortwina i karola irzykowskiego, z któ‑
rymi dzieliła: „rozkosz samotności kilku 

w ludzkiej pustyni”14. Pod koniec marca 
1909 roku nałkowska wróciła do krakowa, 
tym razem w znacznie lepszym nastro‑
ju; krótki romans z władysławem orka‑
nem cieszył, był odskocznią od smutnych 
małżeńskich spięć z leonem rygierem. 
Przyszła autorka Granicy nie zapomnia‑
ła o odwiedzinach u dawnej przyjaciółki, 
Heleny radlińskiej Boguszewskiej (1886–
1978, urodzonej w warszawie, absolwent‑
ki krakowskiej pensji wandy roguskiej, 
mieszczącej się przy ulicy Świętego Jana 15; 
co ciekawe, uczęszczały tam Helena, an‑
na oraz Jadwiga, siostry Jarosława iwasz‑
kiewicza15), znajdując w mieszkaniu przy 
Długiej 59 ślady mijającej młodości oraz 
bezpieczną przystań, skąd wymykała się 
na spotkania z edmundem szalitem. stra‑
szewskiego 5 – to kolejny ważny krakowski 
adres nałkowskiej, wynajmowała tam po‑
kój od Flory epstein, zamożnej Żydówki – 
sportretowanej w Wężach i różach, ostat‑
niej ze swoich młodopolskich, dekaden‑
cko‑parnasistowskiej powieści16. stamtąd 
wróciła do Boguszewskich, mieszkających 
przy siemiradzkiego 13 „z widokiem dale‑
kim ponad dachami i drzewami na pasmo 

Dagny Juel Przybyszewska
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wzgórz zielonych z wiekuistym kościusz‑
ką na grzbiecie”17, gdzie brała udział w ży‑
ciu rodzinnym, jak również dochodzi‑
ła do formy po ciężkim zapaleniu krtani. 
Helena Boguszewska, pisarka o pedago‑
gicznym zacięciu, w roku 1934 opubliku‑
je świetne Całe życie Sabiny, tymczasem 
chętnie przyjmowała koleżankę po fachu. 
nałkowska wróciła do krakowa w 1912 
roku, latem, w lipcu. Tym razem zatrzy‑
mała się w Hotelu Francuskim (Pijarska 
13), by po jakimś czasie przenieść się do 
pensjonatu Podole (znacznie mniej re‑
prezentacyjnego)18. rok później gród na 
wisłą nie okazał się przyjazny dla pisarki 
(zatrzymała się na salwatorze, numer 17), 
ponieważ tu upewniła się, że wacław Be‑
rent – jej wieloletnia miłosna fascynacja, 
autor wspaniałego Próchna, zaręczył się 
(do ślubu jednak nie doszło)19. z krako‑
wem łączyły nałkowską więzi rodzinne, na 
zwierzyńcu mieszkała jej babka ze strony 
matki, antonina Šafranek. Dom i ogród 
na rudawą, pełen wspomnień z dzieciń‑
stwa, w 1910 roku pozwoliła obejrzeć pi‑
sarce ich nowa właścicielka20.

Halina Poświatowska (1935–1967), 
poetka, epistolografka, wiele razy prze‑
mierzała Planty w drodze na uniwer‑
sytet Jagielloński – na wydział Filozo‑
ficzny (pracę magisterską napisała pod 
kierunkiem romana ingardena, temat: 
Przyczynowość w systemie logiki Johna 
Stuarta Milla, czerwcowa obrona w 1963 
została ukoronowana oceną bardzo do‑
brą21), gdzie studiowała. mając dwadzieś‑
cia siedem lat, wprowadziła się do Domu 
literatów na krupniczej 22 (opisanego 
w tym numerze); pokój, który przypadł 
jej w udziale, zajmowała wcześniej Joanna 
olczak (ronikier)22. Biografka małgorza‑

ta szułczyńska uściśliła informacje: „za‑
mieszkała tam dokładnie od piątego stycz‑
nia 1962 r. mieszkanko przy krupniczej, 
mimo iż wspólne, było bardzo przytulne – 
i Halina traktowała przydzielony jej po‑
kój jak rzeczywiście swoją własność. całe 
mieszkanie składało się z czterech pokoi, 
miało wspólną łazienkę. sąsiednie pokoje 
zajmowali: Hanna mortkowicz‑olczako‑
wa, anna Brzozowska i Jerzy Hordyński”23.

studia wymagały od poetki sporo wy‑
siłku, zarówno intelektualnego, jak i fi‑
zycznego, a chore serce coraz silniej ogra‑
niczało możliwość działań. chłodny pokój 
na krupniczej stanowił poważne zagro‑
żenie dla osłabionego serca. Poświatow‑
ska żyła jednak intensywnie, na tyle, na 
ile pozwalało nadwątlone zdrowie, które 
próbował ratować jej przyjaciel, profesor 
Julian aleksandrowicz. zmęczona Halina 
wyjeżdżała np. do matki, do częstochowy, 
gdzie miała zapewnioną opiekę. Tęskniła 
jednak za krakowem, gdzie mimo wszyst‑
ko wciąż miała nadzieję na doświadcza‑
nie życia w jego bogactwie i złożoności. 
kochała, pracowała naukowo, uczyła stu‑
dentów (od października 1964 pracowa‑
ła jako asystentka w katedrze Filozofii 
Przyrody24, obmyślała temat rozprawy 
doktorskiej25). w kolejnych latach nie‑
jednokrotnie opuszczała kraków, wracała 
jednak, próbując pracować, pisać wiersze 
(zebrane w tomie Oda do rąk), redago‑
wać Opowieść dla przyjaciela. Jej ostatni 
krakowski adres to szpital na kopernika, 
skąd wyjechała do warszawy na operację. 
zmarła 11 października 1967 roku.

w poczet pisarek może być włączona 
(ze względu na swój świetny pamiętnik) 
słynna malarka Zofia Stryjeńska (1891–
1976), córka rzemieślnika, właściciela skle‑
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pu, Franciszka lubańskiego i urzędniczki 
pocztowej, anny de domo skrzyńskiej26. 
młodopolska aura, jak również zagranicz‑
ne podróże np. do wiednia, Triestu, zna‑
cząco modelowały wrażliwość estetyczną 
przyszłej malarki, która zdecydowała się 
studiować malarstwo w monachium (wy‑
jechała w męskim przebraniu, co w pew‑
nym stopniu miało ułatwić jej samotną 
podróż27). Do krakowa wróciła po półto‑
ra roku, do rodziców i rodzeństwa w do‑
mu przy ulicy Garncarskiej 728. nieda‑
leko, w kościele karmelitów na Piasku 
(ul. karmelicka) na początku listopada 
1916 roku została żoną architekta karo‑
la stryjeńskiego – młodzi małżonkowie 
zamieszkali na krótko na salwatorze, by 
w roku 1918 przenieść się na ulicę smo‑
leńsk, gdzie przyszła najważniejsza polska 
reprezentantka stylu art Déco29, zostaje 
matką, rodzi córkę, magdalenę30 (co by‑
ło rozczarowaniem, zofia pragnęła syna). 
Początek lat 20. XX wieku to wyjazd do 
Paryża, gdzie stryjeńska zaznajomiła się 
m.in. z olgą Boznańską, ale i przeżyła 
załamanie nerwowe – nie umiała (przy‑
najmniej we własnej ocenie) połączyć ról 
matki, żony i malarki. ostatecznie wraca 
do krakowa, do rodziców, a później, na 
jakiś czas, zostaje odizolowana w szpitalu 
na kopernika, do czego wydatnie przy‑
czynił się jej mąż. z opresji wyciągnęli 
artystkę ojciec i matka. zofia wyjechała 
do warszawy, zeszła się z mężem, urodzi‑
ła bliźnięta, Jana i Jacka – i z wolskiej 18 
przeprowadziła się do teściów na staro‑
wiślną 8931. Do wybuchu ii wojny świato‑
wej będzie krążyć pomiędzy zakopanem 
a warszawą, czas okupacji spędzi jednak 
w krakowie. na dobre rozstanie się z nim 
i z Polską w latach 50., wyjeżdżając do 

Paryża. nigdy już nie zobaczy krakowa, 
miasta swojej młodości. w 1924 r. została 
na łamach „wiadomości literackich” na‑
zwana „księżniczką polskiego malarstwa”, 
a leon chwistek uznał ją za „najciekaw‑
szy talent malarski w Polsce”32. Jej prace 
szybko stały się rozpoznawalne. stryjeń‑
skiej udało się zostać twórcą narodowym, 
co przez tak długi czas było zarezerwo‑
wane dla mężczyzn33. Jej idiom malarski, 
dynamiczny, ekspresyjny, niepowtarzalny, 
do dziś stanowi przedmiot podziwu. in‑
tensywne kolory, witalizm, dbałość o de‑
tale zderzają się w jej płótnach z ostrymi 
kształtami, tworząc unikatowe połączenia.

Długo niedoceniana poetka anna 
Świrszczyńska (1909–1984), warszawian‑
ka z urodzenia (jak nałkowska), prze‑
niosła się do krakowa w 1945 po zakoń‑
czeniu ii wojny światowej i została tu do 
końca życia, wyszła za mąż za aktora Jana 
adamskiego, urodziła córkę. To w kra‑
kowskim wydawnictwie literackim zo‑
stał wydany jeden z jej dwóch najsłynniej‑
szych tomików wierszy Jestem baba (1972). 
Świrszczyńska jednak początkowo nie za‑
mierzała wiązać się z krakowem na stałe: 

„chciała, co prawda, wrócić do warszawy, 
ale ojciec dostał w krakowie pracownię 
przy ulicy wenecja, w zniszczonej war‑
szawie nie mieliby szans na taką, więc już 
tu zostali. zamieszkali w Domu litera‑
tów przy krupniczej 22”34. często bywa‑
ła w „u literatów” na ulicy kanoniczej 7, 
tam wraz z bliskimi świętowała otrzyma‑
nie nagrody za twórczość poetycką35. nie‑
rzadko można było ją zobaczyć biegającą 
na Plantach (dbała o kondycję fizyczną, 
czego nie omieszkała opisać w nierzadko 
fascynujących, somatycznych lirykach). 
wiersze z wydanego w 1958 tomu Liryki 
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zebrane drukowane były w krakowskich 
czasopismach: „Tygodniku Powszechnym”, 

„Życiu literackim”, „zebrze”36.
Świrszczyńska dziś cieszy się sporym 

uznaniem wśród badaczek nakierowa‑
nych feministycznie (warto też pamiętać 
o książce czesława miłosza Jakiegoż to 
gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej 
(1996), w której apelował o należne autor‑
ce Budowałam barykadę miejsce w historii 
literatury). została mianowana (słusznie 
zresztą) rzeczniczką poetek szukających 
języka do wyrażenia doświadczeń zwią‑
zanych z byciem kobietą – zarówno w wy‑
miarze fizycznym, jak i mentalnym. ciało 
i płeć kulturowa zyskały w jej wierszach 
ciekawe, mocne charakterystyki. 

Stefania Zahorska (1889–1961) pisar‑
ka, krytyczka, historyczka sztuki wyjecha‑
ła z krakowa do warszawy niedługo po 
obronieniu pracy doktorskiej w roku 1919 
(jej promotorem był Jerzy mycielski, a roz‑
prawa poświęcona była początkom stylu 
renesansowego w Polsce37). warszawa by‑
ła tylko przystankiem przed londynem, 
do którego przeniosła się w początkach 
ii wojny światowej. na emigracji nie za‑
pomniała jednak o mieście swojego uro‑
dzenia, wspominając je ze sporym senty‑
mentem. w krakowie stefania leser, wraz 
z rodzicami i trzema siostrami: rozalią, 
Heleną i anną, mieszkała najpierw na uli‑
cy Pustej 4, a później przy mostowej 638. 
kraków z młodych lat powrócił w powie‑
ści Korzenie (wydanej w 1937 roku), o ewi‑
dentnym ładunku autobiograficznym. an‑
na weber i Jan są literackimi portretami 
stefanii i Bogdana zahorskich39.

Powyższy, niedługi rejestr można roz‑
budować, wprowadzając kolejne posta‑
cie i miejsca. kraków kobiet tętnił i tętni 

życiem, pisarki nadawały mu literacką 
formę lub chętnie wracały do niego jako 
miejsca wyjątkowo sprzyjającego snuciu 
opowieści. kolejne czekają na opowiedze‑
nie, a dzięki nim mapa krakowa kobiet 
stanie się jeszcze bogatsza.

anna Pekaniec
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