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Portret Olgi
OLGA BOZNA¡SKA s∏ynna polska malarka. Do tej pory nikt nie pozna∏ jej jako kobiety.
Maria Rostworowska, krakowska romanistka i t∏umaczka, cztery lata w´drowa∏a
Êladami Boznaƒskiej. Przeczyta∏a jej nieznane listy, spotka∏a ostatnià osob´, która jà
zna∏a osobiÊcie, odkry∏a zapomniane obrazy. Zacz´∏a ˝yç ˝yciem artystki. Od studiów
w Monachium, sukcesów w Pary˝u po samotnà, ale wype∏nionà malowaniem staroÊç.
Boznaƒska da∏a jej si∏´, by nie poddawaç si´ myÊlom o przemijaniu. Z autorkà
Portretu za mg∏à rozmawia Katarzyna T. Nowak.
z ka˝dego zdania wy∏ania si´ wielka fascynacja Olgà Boznaƒskà. Skàd u Pani to zauroczenie?

Maria Rostworowska: Mój ojciec, historyk sztuki, Marek Rostworowski, który umar∏ w 1996
roku, bardzo chcia∏ napisaç coÊ
o swoim stryju Xawerym Pus∏owskim i wydaç jego wiersze.
Niestety, nie zdà˝y∏. Postanowi∏am wi´c, ˝e ja to zrobi´. To by∏o
spe∏nienie jego marzenia, a równoczeÊnie uwolnienie si´ od
smutku po jego Êmierci. W trakcie pracy nad ksià˝kà Czas nie stracony. ˚ycie i dzie∏o Xawerego Pus∏owskiego trafi∏am w archiwum
na listy, które Boznaƒska pisa∏a
a˝ do trzech panów Pus∏owskich:
hrabiego Zygmunta i jego synów,
Xawerego i Emanuela. Jednym
z nich, Emanuelem, moim stryjecznym dziadkiem, by∏a przecie˝
zauroczona. Z tych listów wy∏ania∏a si´ postaç niezwyk∏a, oryginalna, a przy tym sympatyczna. Choç nie jestem feministkà,
uwa˝am, ˝e kobiety wcià˝ sà niedoceniane. Interesowa∏ mnie tak˝e XIX wiek. Zatem Boznaƒska
pasowa∏a idealnie! Troch´ ba∏am
si´ zabieraç za tak wielkà postaç
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ze Êwiata malarstwa, bo przecie˝
nie jestem historykiem sztuki.
I nagle pomyÊla∏am: „przecie˝ to
by∏a przede wszystkim kobieta!
A o kobiecie mam prawo pisaç,
skoro czytajàc te listy, poczu∏am
do niej takà sympati´”.

TS: W efekcie jako pierwsza przet∏umaczy∏a Pani z francuskiego nikomu
nieznanà prywatnà korespondencj´
Boznaƒskiej. Jak odnalaz∏a Pani nowe
Êlady malarki? Boznaƒska by∏a powszechnie znana, a przynajmniej tak
si´ wszystkim wydawa∏o...

MR: Znana by∏a jako malarka,
podejrzewam, ˝e nikt nie pozna∏
do koƒca Boznaƒskiej, kobiety
subtelnej, wra˝liwej, pe∏nej silnych emocji. Moje w´drowanie
jej Êladami trwa∏o a˝ cztery lata.
Pojecha∏am do Pary˝a, gdzie
w ostatniej chwili przed zamkni´ciem z powodu remontu Biblioteki Polskiej uda∏o mi si´
przejrzeç tamtejsze archiwum.

▼

Twój STYL: Z Portretu za mg∏à niemal

Olga Boznaƒska w monachijskiej pracowni
pod namalowanym przez siebie portretem
narzeczonego, malarza Józefa Czajkowskiego.
Po lewej: Jej pracownia w Krakowie zachowa∏a
si´ do dziÊ w niezmienionym stanie.

Olga Boznaƒska
mia∏a niemal
parapsychologicznà
zdolnoÊç
przenikania ludzkiej
osobowoÊci.
Portretowanych
ludzi przeÊwietla∏a
na wskroÊ.
Muzeum Narodowe w Krakowie

▼

Bretonka, 1899, olej na p∏ótnie,

Portret Olgi

▼

Sp´dza∏am równie˝ d∏ugie godziny, studiujàc i przepisujàc listy
i dokumenty Boznaƒskiej w dziale r´kopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie i w Bibliotece
Jagielloƒskiej. Ale to nie by∏o tylko odkurzanie starych, po˝ó∏k∏ych
listów do przyjació∏ i ojca. Szcz´Êliwie spotka∏am panià Urszul´ Ko∏aczkowskà, która doskonale pami´ta Boznaƒskà. W roku 1936
przez trzy miesiàce by∏a niemal
codziennym goÊciem w jej pracowni. Pomaga∏a Oldze, wyprowadza∏a jej pieska, towarzyszy∏a
jej nawet na koncercie Rubinsteina, pozowa∏a do portretu. Boznaƒska by∏a ju˝ wtedy milczàca,
nieobecna, bezradna. Dwa lata
wczeÊniej jej m∏odsza siostra Iza
pope∏ni∏a samobójstwo i to zdarzenie g∏´boko nià wstrzàsn´∏o.
Malowa∏a wolno, z trudem. Przesz∏oÊç miesza∏a jej si´ z teraêniejszoÊcià. By∏a prawie bezcielesna.
Spyta∏am panià Urszul´, co Boznaƒska jad∏a. Odpowiedzia∏a, ˝e
nigdy nie widzia∏a jej jedzàcej.

TS: Odkry∏a Pani tak˝e obrazy Olgi Boznaƒskiej, które do tej pory oglàdali jedynie ich w∏aÊciciele. Boznaƒska lubi∏a rozdawaç portrety i nikt do tej pory
nie wie, ile ich naprawd´ namalowa∏a.

MR: Przedstawi∏am kilka jej nieznanych obrazów. Ale myÊl´, ˝e
gdzieÊ wcià˝ sà obrazy Boznaƒskiej, o których nie mamy poj´cia. Podobno tych znanych lub
niedawno odkrytych jest oko∏o
dwóch tysi´cy. Pewien pan opowiada∏ mi, ˝e widzia∏ w konserwacji obraz Boznaƒskiej, który
wczeÊniej s∏u˝y∏ nieÊwiadomemu
w∏aÊcicielowi jako zamaskowanie
okienka piwnicznego! Na szcz´Êcie sta∏ stronà malowanà ku piwnicy i nie zrujnowa∏y go deszcze
czy Ênieg. DziÊ taki obraz osiàga
na aukcji cen´ powy˝ej stu tysi´cy z∏otych! Widzia∏am te˝ obrazy,
które zanim trafi∏y do muzeum,
sta∏y w gara˝u. Portretu Gertrudy Dziewickiej z Krakowa nigdy
nikt nie oglàda∏ poza jej rodzinà,
bo po prostu wisia∏ sobie na Êcianie w saloniku w rodzinnym do28
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mu. Gertruda by∏a nauczycielkà
angielskiego i przyjació∏kà Olgi.
Dzi´ki listom, jakie wymienia∏y
po wyjeêdzie Boznaƒskiej w 1885
roku do Monachium, domyÊli∏am
si´, ˝e wymieniany w tych listach
tajemniczy „prosiaczek” to Józef
Czajkowski, wielka i chyba jedyna mi∏oÊç Olgi. Niespe∏niona
zresztà. By∏ malarzem i architektem, w przysz∏oÊci zas∏ynie jako
ojciec polskiego designu.

TS:

Jak to si´ sta∏o, ˝e zaledwie

dwudziestojednoletnia krakowianka
znalaz∏a si´ sama w Monachium, stolicy artystycznej ówczesnej Europy?

MR: Boznaƒska mia∏a nietypowych, dziÊ powiedzielibyÊmy: nowoczesnych rodziców. Zale˝a∏o
im, by córki, Olga i Iza, zdoby∏y
raczej wykszta∏cenie ni˝ m´˝ów.
Matka Eugenia by∏a Francuzkà,
która sama w wieku 21 lat wyjecha∏a z rodzinnego Valence (sto
kilometrów od Lyonu) i nigdy ju˝
do domu nie wróci∏a. W Krakowie pozna∏a in˝yniera Adama Boznaƒskiego i wysz∏a za niego
za mà˝. Wykszta∏cona, utalentowana malarsko by∏a pierwszà nauczycielkà rysunku Olgi. Wprawdzie Boznaƒscy chowali córki
pod kloszem, chroniàc je a˝ do
przesady przed niebezpieczeƒstwami Êwiata, ale jednoczeÊnie
zale˝a∏o im na ich artystycznym
rozwoju. I tak, po rodzinnych dyskusjach i konsultacjach ze znanymi malarzami, podobno sam
Jan Matejko pob∏ogos∏awi∏ Olg´
przed wyjazdem, zdecydowali, ˝e
córka pojedzie do Monachium.
Kobiety nadal nie mia∏y wst´pu
na akademi´, ale mog∏y uczyç si´
w prywatnych pracowniach i szko∏ach malarskich. Malarskimi opiekunami Olgi w Monachium stali si´ Józef Brandt, uczeƒ Juliusza
Kossaka, i Alfred Wierusz-Kowalski. Z listów Olgi do rodziców
wynika, ˝e mimo m∏odego wieku
doskonale wiedzia∏a, czego chce
i dokàd zmierza. I ju˝ wtedy,
choç chodzi∏a na bale i bywa∏a w salonach Brandtów i Wierusz-Kowalskich,gdzie spotyka-

Kwiaciarki, 1889, Muzeum Narodowe w Krakowie

Drobna,
niepozorna
kobieta.
Wy∏àcznie dzi´ki
talentowi
i pracowitoÊci
zdoby∏a s∏aw´
i uznanie
zachodniego,
wówczas g∏ównie
m´skiego,
Êwiata artystów.
∏a si´ artystyczna Polonia, by∏a
pracoholiczkà. Ale te˝ m∏odà, ∏adnà, weso∏à dziewczynà, lubi∏a
stroje i zwraca∏a uwag´ na pi´kno
w otoczeniu. By∏a wymagajàca estetycznie. Podobali jej si´ ludzie
szczupli, smukli i uduchowieni. Sercem oddana by∏a pracy.
I prawdopodobnie ta jej ogromna pasja sprawia∏a, ˝e przyciàga∏a do siebie zafascynowanych nià
m´˝czyzn i kobiety.

TS: Boznaƒska wyprzedza∏a swojà
epok´, w której kobiety by∏y przede
wszystkim matkami i ˝onami. Jej, wyzwolonej z konwenansów, kwestia kobieca w ogóle nie interesowa∏a.

MR: Ona by∏a nietypowa i niezwyk∏a: drobna, niepozorna kobieta, która wy∏àcznie dzi´ki talentowi i pracowitoÊci osiàgn´∏a
tak wiele, a nawet przeÊcign´∏a
dziesiàtki swoich kolegów malarzy. Zdoby∏a s∏aw´ i uznanie zachodniego, wówczas g∏ównie m´-

Portret W∏adys∏awy i Heleny Chmielarczykówien,
1906, Muzeum Narodowe w Warszawie

skiego Êwiata artystów. Zawsze pisano o niej z szacunkiem. Nie natrafi∏am na ani jednà krytyk´ jej
osoby jako malarki. A przecie˝ nawet dziÊ kobiety bywajà zawodowo gorzej traktowane ni˝ m´˝czyêni. Boznaƒskiej kwestia kobieca nie zajmowa∏a. Ona nie mia∏a czasu na takie sprawy, ale mia∏a za to mocnà pozycj´ w Êwiecie
sztuki. Pomimo ogromnej wra˝liwoÊci, dzi´ki artystycznej pasji by∏a silna i psychicznie, i fizycznie.
Mia∏a koƒskie zdrowie! Nie wiem,
jakbym si´ czu∏a, palàc tyle papierosów co ona, pijàc litry bardzo
mocnej herbaty i wcià˝ nie dojadajàc. ˚y∏a w pracowni, w której bez
przerwy dymi∏ piecyk. Marz∏a,
wi´c pali∏a w nim nawet latem.
Dotleniona to ona chyba nie by∏a,
raczej stale zaczadzona, tym piecem, papierosami, a prze˝y∏a 75
lat! Ale przede wszystkim mia∏a
szalenie silnà wol´ i nie zmarno-

Portret kobiety w bialej sukni, 1890,

Muzeum Narodowe we Wroc∏awiu

Muzeum Narodowe w Krakowie

dziom. Nawet jak jà okradli, to
powiedzia∏a, ˝e ma nadziej´, i˝ te
ukradzione pieniàdze si´ z∏odziejom przydadzà. Nie zastanawia∏a
si´, sama uboga, czy ten pan, który przyszed∏ po proÊbie, rzeczywiÊcie jest bez pieni´dzy, czy tylko
jà wykorzystuje. Ja tak nie potrafi´. Lubi´ ludzi, ale nie umia∏abym ogo∏ociç si´ ze wszystkiego
dla innych. Zawsze si´ zastanowi´, nim dam ˝ebrakowi pieniàdze. Co prawda Boznaƒska nie
mia∏a dzieci, a ja mam troje. Ale
wiem, ˝e wcià˝ istniejà tacy ludzie jak ona. I to mnie zachwyca.

siostrà Izà, a gdy jej ojciec pod koniec ˝ycia zaczà∏ chorowaç, nie
waha∏a si´ Êciàgnàç go do siebie
do Pary˝a. Ja te˝ bym si´ nie zawaha∏a. Rozumiem jej oddanie
si´ pracy, choç a˝ tak bardzo nie
umia∏abym si´ poÊwi´ciç. Przecie˝ ona malowa∏a nawet w dniu
Êmierci ojca! A ja, pracujàc nad
ksià˝kà, zrezygnowa∏am jedynie
z bardziej o˝ywionego ˝ycia towarzyskiego i wywiesi∏am na
drzwiach pokoju kartk´: „nie
przeszkadzaç”. Lubi´ pracowaç,
ale ona postawi∏a prac´ ponad
wszystko.

ale równie˝ szcz´Êcie do ludzi. Kiedy

gdyby nie to, Boznaƒska wysz∏aby za mà˝ za Czajkowskiego,
z którym wcià˝ wymienia∏a listy.
Ale zamiast do narzeczonego,
do Krakowa, pojecha∏a do Pary˝a.
W 1898 roku kuzyn Boznaƒskiej,
Daniel Mordant, pomóg∏ jej zorganizowaç wystaw´, na której pokaza∏a 24 obrazy, m.in. Dziewczynk´ z tulipanami, Ró˝e herbaciane
i Bretonk´. Wystawa by∏a wielkim
sukcesem i doskona∏ym wejÊciem
do tamtejszego Êwiata sztuki. Te
obrazy robi∏y na ludziach ogromne wra˝enie. Wszystko zawdzi´cza∏a Boznaƒska swojemu talentowi, uporowi, niezale˝noÊci.

TS: A znalaz∏a Pani jakieÊ podobieƒ-

TS: Jak to si´ sta∏o, ˝e kobieta, o któ-

w 1898 roku znalaz∏a si´ w Pary˝u,

TS: Wyczuwam w Pani fascynacj´ oso-

stwa mi´dzy sobà a Boznaƒskà?

rej wzgl´dy zabiega∏o tylu m´˝czyzn,

od razu zosta∏a zauwa˝ona.

bowoÊcià Boznaƒskiej.

MR: Podobnie jak ona jestem

nigdy z nikim nie zwiàza∏a si´ na sta∏e?

MR: Nie pojecha∏a tam jako ni-

MR: Zazdroszcz´ jej wra˝liwoÊci

MR: Lidia Sonik trafnie uj´∏a ˝y-

komu nieznana malarka z Polski.
Dwa lata wczeÊniej wys∏a∏a dwa
obrazy na presti˝owà wystaw´
paryskà Société des Beaux Arts,
które zosta∏y przyj´te. Byç mo˝e

na ludzki los i bezkompromisowej ch´ci niesienia pomocy. W jej
˝yciu by∏y dwie si∏y: pi´kno i dobro. Nigdy nie przesta∏a malowaç
i nigdy nie przesta∏a pomagaç lu-

doÊç nieÊmia∏a i doskonale rozumiem jej niech´ç do wychodzenia z domu. Lubi∏a byç otoczona
ludêmi, ale u siebie, w pracowni. Poza tym zajmowa∏a si´ uzale˝nionà od alkoholu i morfiny

Olga Boznaƒska fascynowa∏a m´˝czyzn
i kobiety. By∏a wymagajàca estetycznie,
lubi∏a stroje, szuka∏a pi´kna w otoczeniu.
Na zdj´ciu w stroju Japonki, ok. 1880 roku.

wa∏a ˝adnej szansy. Znalaz∏a swój
styl i pozosta∏a mu wierna. Mia∏a
te˝ nies∏ychanà zdolnoÊç przenikania ludzkiej osobowoÊci. Ja to
nazwa∏am zdolnoÊcià parapsychologicznà, poniewa˝ Boznaƒska
przeÊwietla∏a ludzi na wskroÊ. Wystarczy popatrzeç na jej portrety.

TS: Mia∏a nie tylko ogromny talent,

cie Boznaƒskiej, piszàc, ˝e ona
„wesz∏a w sztuk´, tak jak idzie si´
do klasztoru”. SamotnoÊç nie by∏a wyrzeczeniem, lecz wyborem.
Ona wybra∏a sztuk´, nie rodzin´.
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▼

Autoportret z japoƒskà parasolkà, 1892,

Portret Olgi

MR: ˚adnych. Piszàc t´ biogra-

Portret Izy w stroju amazonki, 1893,
Muzeum Narodowe w Kielcach

Olga i jej m∏odsza siostra Iza (z lewej).
Choç zdoby∏a w Pary˝u tytu∏ doktora
nauk chemicznych, przez ca∏e ˝ycie
pozostawa∏a pod opiekà malarki.
Morfinistka i alkoholiczka, pope∏ni∏a

Portret damy, 1906, w∏asnoÊç prywatna

SamotnoÊç Olgi
nie by∏a
wyrzeczeniem,
ale wyborem.
Uwa˝a∏a, ˝e
ma∏˝eƒstwo
to przemoc
m´˝czyzny
wobec kobiety.
Wybra∏a sztuk´.

samobójstwo.

▼

Jej jedynym narzeczonym by∏ ów
zwany w listach „prosiaczkiem”
Czajkowski. Narzeczeƒstwo trwa∏o pi´ç lat. On, m∏odszy o siedem
lat, dopiero zaczyna∏ karier´, ona
ju˝ mia∏a za sobà sukcesy. On
mieszka∏ w Krakowie, ona w Pary˝u. MyÊl´, ˝e by∏a zakochana,
ale nie potrafi∏aby z nikim wytrwaç w ma∏˝eƒskim zwiàzku. Powiedzia∏a nawet kiedyÊ, ˝e uwa˝a
ma∏˝eƒstwo za przemoc m´˝czyzny wobec kobiety.

te czasy starszà, samotnà kobietà, której z najbli˝szych pozosta∏
tylko chory ojciec i niezrównowa˝ona siostra. Ale jej duch pozostawa∏ m∏ody. Dopiero wojna
i trudne materialne czasy, które
po niej nastàpi∏y, os∏abi∏y jej energi´ i nadwàtli∏y ˝ywotnoÊç.

TS: Po tej I wojnie Êwiatowej, gdy ko-

Portret W∏oszki, 1886, w∏asnoÊç prywatna

∏o w niej dam´. Mia∏a mnóstwo
czaru, inteligencji, màdroÊci. Dziwad∏em by∏a tylko dla tych, którzy patrzà powierzchownie. Trudno wyobraziç sobie Olg´ Boznaƒskà malujàcà swoje obrazy w „nowoczesnym” stroju. Dla niej czas
si´ zatrzyma∏ z poczàtkiem
XX wieku. Âwiat powojenny by∏
jej obcy.

TS: Kocha∏a zwierz´ta, ale zamiast
modnego wtedy pudla czy perskiego
kota mia∏a stado myszy!

MR: Na poczàtku hodowa∏a bia∏e myszki. Potem w jej pracowni
zagnieêdzi∏y si´ zwyczajne szare
myszy. Karmi∏a je, obserwowa∏a
i pozwala∏a im ˝yç. Podobno
na jej steinwayu nie da∏o si´ graç,
bo w Êrodku myszy uwi∏y wielkie gniazdo. Nie pozwala∏a nawet tknàç mrówek w cukiernicy.
Co ciekawe, w m∏odoÊci m´˝czyêni zwracali si´ do niej: „myszko”,
„myszeƒko”. Otacza∏a si´ zwierz´tami, tak˝e tymi nietypowymi, bo potrzebowa∏a czegoÊ poza obrazami, czegoÊ ˝ywego. Na
przyk∏ad ciep∏a, jakie dajà ˝ywe
istoty. Ten zwierzyniec to by∏y jej
dzieci. I na nie przela∏a wszystkie swoje ostatnie uczucia.

fi´, niejako uto˝sami∏am si´ z Boznaƒskà. Mam oko∏o 50 lat i gdy
dosz∏am do 50-letniej Boznaƒskiej, by∏o to dla mnie tak silne i trudne prze˝ycie, ˝e zacz´∏am si´ zastanawiaç, czy potrafi´ nadal tropiç t´ niesamowità
kobiet´. Jak zdo∏am zakoƒczyç
t´ ksià˝k´? Boznaƒska mnie zdominowa∏a, w pewnej chwili zacz´∏am ˝yç jej ˝yciem: wojna, samotnoÊç, problemy z pieni´dzmi,
starzenie si´... Zacz´∏am myÊleç
o tym, jak potoczy si´ dalej moje ˝ycie. Przecie˝ nie staj´ si´
m∏odsza, tylko coraz starsza, jak
ona! Wi´c jak ju˝ pochowa∏am
Boznaƒskà na tym cmentarzu
w Montmorency – w sensie literackim oczywiÊcie – i postawi∏am ostatnià kropk´, odetchn´∏am z ulgà. Z ogromnà ulgà!
Z drugiej strony to w∏aÊnie Boznaƒska, paradoksalnie, da∏a mi
si∏´. Bo ona nie poddawa∏a si´
myÊlom o przemijaniu i staroÊci,
tylko trzyma∏a fason do koƒca.
Postanowi∏am wi´c, ˝e ja tak˝e
si´ nie poddam.

TS: Boznaƒska pozosta∏a silna nawet
po Êmierci. Sà ludzie, którzy upierajà
si´, ˝e ona wcià˝ pojawia si´ w swojej
dawnej krakowskiej pracowni, przychodzi tam, dotyka przedmiotów, pod∏oga skrzypi pod jej stopami... Pani
w to wierzy?

MR: I ja w to wierz´. Cz∏owiek nie

TS: Nie mia∏a tak powszechnego dziÊ

przed 1906 rokiem, w dodatku pospi-

dylematu: kariera czy rodzina?

nanej szpilkami, ˝eby si´ nie rozpad∏a

MR: Pomimo nieudanego ˝ycia

ze staroÊci. Dla jednych by∏a dziwa-

uczuciowego – nie mia∏a. Ona
wybra∏a ju˝ dawno. Jako m∏oda dziewczyna napisa∏a do ojca:
„w chwili, kiedy nie b´d´ mog∏a
wi´cej malowaç, powinnam przestaç ˝yç”. I tak si´ sta∏o. Stara,
chwilami nie ca∏kiem przytomna,
z chorymi oczami, malowa∏a do
samego koƒca. Po przekroczeniu
czterdziestki by∏a ju˝ jak na tam-

d∏em, a jednak niektórzy widzieli w niej

TS: We wst´pie do biografii Olgi napi-

szczególny rodzaj pi´kna.

sa∏a Pani, ˝e Portret za mg∏à to ksià˝-

MR: Pewnego dnia, gdy sz∏a uli-

kà otwarta. Jakie Êlady Boznaƒskiej

sk∏ada si´ tylko z cia∏a. Zresztà
gdzie ma si´ Boznaƒska podziaç
po Êmierci, jak nie w Krakowie?
W dawnym domu rodziców Boznaƒskiej przy ulicy Pi∏sudskiego
jest pracownia Olgi. Pozosta∏a
w niezmienionym stanie od wielu lat. W miejscu jej dawnej paryskiej pracowni stoi dziÊ nowoczesna plomba. A tu jest tak, jak
by∏o, idealne miejsce dla Olgi...

cà w tym swoim stroju z minionej epoki i z potarganymi w∏osami, zatrzyma∏ si´ elegancki
samochód, z którego wysiad∏a wytworna kobieta i wr´czy∏a
Oldze bukiet kwiatów. Wielu ludzi, pomimo jej wyglàdu, widzia-

chce Pani jeszcze znaleêç?

– Rozmawia∏a KATARZYNA T. NOWAK

biety skróci∏y spódnice, taƒczy∏y charlestona, a w malarstwie panowa∏ kubizm, Olga Boznaƒska chodzi∏a po
ulicach w sukni z trenem, uszytej

Wydawnictwo TERRA NOVA ofiaruje 5 egzemplarzy ksià˝ki
Marii Rostworowskiej Portret za mg∏à czytelnikom, którzy
odpowiedzà na pytanie: Kto pomóg∏ Boznaƒskiej zorganizowaç
wystaw´ w Pary˝u? Nazwisko tej osoby prosimy wys∏aç SMS-em
pod numer 7164. TreÊç SMS-a: TS.OL.nazwisko
Na SMS-y czekamy od 11 kwietnia do 10 maja 2003 r. Koszt SMS-a 1 z∏ +VAT

30

Twój STYL

