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Prowincje literatury – parafrazując fragment wstępu – pozwalają na zaapliko-y
wanie w obręb polskich badań historycznoliterackich analiz tematów i poetyk 
pisarskiego dorobku kobiet oraz okazują się godną uwagi propozycją historycz-
noliterackiej narracji, dotyczącej powojennych społecznych i indywidualnych
dyskursów tożsamościowych1. Monografi a Arlety Galant to realizacja oryginal-
nego projektu badawczego, który opiera się przede wszystkim na połączeniu
zapomnianej, niedocenianej i dotąd nie dość opisanej twórczości polskich pi-
sarek z lat 1956–1989 z kategorią przestrzeni, do jakiej należy fi gura prowincji2.

1 A. Galant, Prowincje literatury. Polska proza kobiet po 1956 roku, Szczecin 2013, s. 16.
2 W niniejszym tekście używam wymiennie sformułowań „figura prowincji” oraz „kategoria prowincji”,

ponieważ nowoczesne koncepcje prowincjonalności w ujęciu Galant rozumiem między innymi jako
oscylację pomiędzy stosowaną we współczesnej literaturze kategorią przestrzeni (prowincja, 
centrum) a reprezentowanymi w literaturze tropami doświadczenia (migracji, nomadyzmu)
bohaterek próz interpretowanych w monografii. 
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Wybraną literaturę czasów PRL-u autorstwa Zyty Oryszyn, Britty Wuttke, Ewy 
Marii Slaskiej, Krystyny Kofty, Renaty Zwoźniakowej, Małgorzaty Szejnert,
Krystyny Sakowicz, a także odniesienia do prozy kobiet piszących współcześnie
(m.in. Magdaleny Tulli, Olgi Tokarczuk, Ingi Iwasiów, Joanny Bator, Grażyny 
Plebanek, Brygidy Helbig), badaczka umiejscawia zarówno w teorii literatury, 
podejmując rozważania na temat fi gury prowincji, narracji, płci, jak i w historii
literatury, przyjmując formułę pisarstwa kobiet pomiędzy dwoma dwudziesto-
leciami3. W badaniach women i gender studies na gruncie polskim wyczerpu-s
jąco analizowane są dwa dwudziestolecia – dwudziestolecie międzywojenne
(1918–1939) oraz „nowe” dwudziestolecie (1989–2009). Literatura tworzona 
przez kobiety w okresie „pomiędzy” stanowi natomiast kłopot nie tylko dla kry-
tyki feministycznej, lecz także badań literatury PRL-u z uwagi chociażby na 
obecność w tamtym czasie literackich zjawisk, takich jak literatura regionalna, 
literatura „małych ojczyzn”, mały realizm, „rewolucja artystyczna”, na które
wpływ miała oczywiście cenzura, o czym wspomina Dorota Kozicka w recenzji
książki4. Wątki cenzury i uwikłania pisarek w system są zresztą w rozważaniach
Galant istotne z kilku powodów, ale szczególnie dlatego, że współcześnie waż-
niejsze okazuje się to, co pisarkom udało się opowiedzieć pomimo cenzury,
niż to, czego opowiedzieć nie mogły. Można zatem stwierdzić, że autorka mo-
nografi i podjęła próbę stworzenia syntezy pisarstwa kobiet po Październiku,
a przed transformacją ustrojową, idąc kluczem historii prowincjonalnych za-
wartych w opowieściach wymienionych pisarek, podkreślając przy tym znacze-
nie kontekstów społecznych i politycznych.

Na uwagę – a także przypuszczalnie oddzielne, szersze rozwinięcie przez au-
torkę – zasługują zagadnienia pomieszczone w ostatniej części monografi i, do-
tyczące miejsc i tożsamości w najnowszej prozie kobiet. Interpretacje Bambina
Iwasiów i Piaskowej Góry Bator, y Dziewczyn z Portofi no Plebanek i Dziewcząt
z Nowolipek Gojawiczyńskiej, a także Enerdowców i innych ludzi Helbig obfi -
tują w różnorodne ujęcia i problematyzacje kategorii prowincji, szczególnie
w odniesieniu do terminu „lokalność”, oraz w doświadczenia kobiet-bohaterek 
próz tworzonych przez wymienione autorki, stanowiąc jednocześnie kontynu-
ację analiz twórczości autorek piszących w latach 60., 70. i 80. XX wieku. W tym
rozdziale czytelnik nie znajdzie badawczych syntez, konkretnych wniosków 
dotyczących tej literatury, co można traktować zarówno jako wadę, jak i zaletę.
Brakować może gotowych diagnoz historycznoliterackich, które oddawałyby 
skomplikowane związki między literaturą powstałą w PRL-u a literaturą współ-
czesną. Natomiast do zalet można zaliczyć sposób, w jaki badaczka komplikuje
rozważania na temat literatury najnowszej, pozostawiając obszar swoich ana-

3 Zob. I. Iwasiów, A. Galant (red.), Pisarstwo kobiet pomiędzy dwoma dwudziestoleciami, Kraków
2011.

4 A. Galant, Prowincje literatury, op. cit., okładka, s. IV.
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liz otwarty na inaczej sprofi lowaną problematykę kategorii prowincji i twór-
czości kobiet. Literatura najnowsza bowiem preferuje raczej zerwanie cią-
głości niż powrót do prozy powstałej w dobie PRL-u, a uwznioślanie tęsknoty,
nostalgia to tematy, do których autorki, między innymi takie jak Iwasiów, Bator
czy Helbig, nie są skłonne sięgać w swojej twórczości.

Interesujące jest to, w jak nieoczywisty sposób – dzięki zestawianiu prozy dru-
goobiegowej z głównonurtową, pogranicznej z kanoniczną (Zyta Oryszyn ver-
sus Edward Stachura, Ewa Maria Slaska versus Stanisław Dygat, Małgorzata 
Szejnert versus Melchior Wańkowicz) – Arleta Galant unaocznia symptoma-
tyczną tendencję badaczy literatury PRL-u do zajmowania się literaturą emi-
gracyjną (Czesław Miłosz, Witold Gombrowicz, Sławomir Mrożek) i literac-
kimi arcydziełami oraz celowe pominięcie w badaniach twórczości autorek 
niefunkcjonujących w ówczesnym „literackim mainstreamie”, która uchodzi-
(ła) za nieciekawą i grafomańską.

Jeśli krytycy i historycy literatury deklarują, że kluczem do opisu literatury po-
wojennej i przedprzełomowej powinny być arcydzieła, wielkie twórcze osobo-
wości i wyraziste dokonania, to interpretując prozę kobiet, możemy się przeko-
nać, że wczytujemy się w historię różnic i dyskusji. Odrębne wątki, które mogą 
stanowić punkt wyjścia do jeszcze innej historycznoliterackiej narracji, pozo-
stają w związku z refl eksją nad pisarskimi projektami autorek współczesnych5.

Owe różnice i dyskusje pojawiają się nie tylko w przypadku literatury uważa-
nej za kanoniczną i tej funkcjonującej poza głównym obiegiem literackim
w PRL-u, ale przede wszystkim w obrębie pisarskich dokonań autorek, któ-
rych wybrane teksty poddane zostały analizie. Galant bowiem nie porządkuje
rozważań na temat twórczości poszczególnych pisarek chronologicznie, nie
zestawia też bezpośrednio tekstów i pisarskich projektów autorek. Badaczka 
przekonująco uzasadnia, że różnice pomiędzy poszczególnymi typami twór-
czości pisarek polegają przede wszystkim na stosowaniu przez nie różnych
estetyk. Przykładowo, wydaje się, że jedynym punktem stycznym literatury 
tworzonej przez Zytę Oryszyn (krąg nurtu chłopskiego) i Krystynę Sakowicz
(„rewolucja artystyczna”) jest postać Henryka Berezy6 – poza osobą „promoto-
ra” ich twórczości więcej pisarki dzieli, niż łączy.

Różnice estetyczne stanowią w pewnym stopniu podstawę re-konstrukcji nar-
racji prowincjonalnych autorstwa wybranych pisarek, ponieważ – jak pisze

5 A. Galant, Prowincje literatury, op. cit., s. 262.
6 Ciekawa (i wydaje się, że wciąż nieopisana) jest aktywność Berezy jako „promotora” twórczości 

chociażby dwóch wymienionych wyżej autorek należących do dwóch nurtów: małego realizmu 
i rewolucji artystycznej.
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autorka we wstępie – „układ problemowy Prowincji literatury pozostaje ściśley
związany z takim interpretacyjnym postępowaniem, z jakim mamy do czynie-
nia w ramach studium przypadku (case study)”yy 7. Realizowana przez Galant 
strategia – polegająca na wykorzystaniu wywodzącej się między innymi z nauk 
społecznych metody formułowania wniosków na temat interesującego badacz-
kę obszaru polskiej prozy pisanej przez kobiety na podstawie opisu pojedyncze-
go literackiego zagadnienia, zjawiska, ewentualnie analizy grupy wybranych
tekstów literackich – znajduje tutaj swoje zastosowanie. W związku z tym moż-
na przyjąć, że niejednorodna metoda badawcza realizowana w tej monografi i
polega przede wszystkim na nadawaniu pierwszeństwa tekstom. Metodologia 
tego projektu jest współtworzona najpierw przez akt lektury, a dopiero później
umocowana w kontekstach teoretyczno-metodologicznych. Przeczytać literatu-
rę PRL-u przez narracje prowincjonalne autorstwa kobiet, wyjść na i poza mar-
ginesy, obrzeża, pogranicza, by stamtąd przyjrzeć się ówczesnej rzeczywisto-
ści, a raczej wielu ówczesnym rzeczywistościom, doświadczeniom, biografi om
bohaterek opisywanych historii i dopiero z takiej „odległości”, z perspektywy 
„złych miejsc”8, spojrzeć na centrum, centrum PRL-u reprezentowane w lite-
raturze oraz centrum historyczno- i krytycznoliterackich rozważań o tamtym
czasie – tak oto rozumiem realizację projektu badawczego autorki niniejszej 
monografi i. Ów kontekst teoretyczno-metodologiczny stanowi więc prowincjo-
nalność, która:
„nie wynika po prostu z opozycji wobec kanonu, wobec centrum, wobec mia-
sta. [lecz] [j]est tropem kondycji, przestrzenią narracji o miejscach i tożsamo-
ściach, którą – jak przekonują wszystkie wymienione autorki, a nie zawsze 
przekonują badacze piszący o peryferyjności/obrzeżności/pograniczności li-
teratury – z powodów najważniejszych powojennych doświadczeń, chociażby 
tych związanych z rozmaitymi migracjami, powinniśmy kojarzyć zarówno z po-
czuciem naszej nieprzynależności oraz naszego wyobcowania, jak i onieśmie-
lenia oraz zakompleksienia. […] Prowincję jako miejsce życia i budowania/tra-
cenia/mistyfi kowania tożsamości [autorka postrzega – A.G.] jako płaszczyznę,
w ramach której należy podkreślić oraz poddać refl eksji wątki emancypacyjne
i modernizacyjne życiorysów bohaterek i autorek zanurzonych w społecznych
ideach peerelowskiego socjalizmu”9.

Doświadczenia życia na prowincji w dobie PRL-u, składające się na skompli-
kowane biografi e bohaterek próz wspomnianych autorek, są niewspółmierne,

7 A. Galant, Prowincje literatury, op. cit., s. 16.
8 Powojenna proza kobiet „czytana w kontekście współczesnych narracji «małoojczyźnianych»,

a więc w sąsiedztwie narracji o dobrych prowincjach, okazuje się zbiorem opowieści
o niejednokrotnie «złych miejscach» (bad places), niedających się wpisać ani w pulę
teoretycznych konceptów nie-miejsc (non-places), ani w pulę późniejszych opowieści afirmujących 
polskie lokalne wspólnoty”. Ibidem, s. 22.

9 Ibidem, s. 15.
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nieprzystające do siebie. Portrety kobiet – a w nich potencjonalnie „emancy-
pacyjne i modernizacyjne” życiorysy – nie pozwalają na stworzenie jednolitej, 
spójnej, typowej opowieści o życiu poza centrum, w Poznaniu, Gdańsku, Ka-
towicach, Białymstoku czy Szczecinie. Narracje Oryszyn ukazują prowincjo-
nalne, śląskie miejsca egzystencji bohaterów jako śmietnisko przepełnione 
wstydem bohaterów, między innymi z powodu pochodzenia klasowego, i misty-
fi kacją prowadzącą do szaleństwa. W powieści Wuttke „odzyskane” Międzyz-
droje okazują się przestrzenią, w której bohaterka doświadcza wykorzenienia,
wyobcowania, poznając jednocześnie niejednorodną tożsamościowo i pogra-
niczną historię własnej rodziny oraz historię miejsca. U Slaskiej prowincja 
ma charakter dwojaki – w jednej z analizowanych powieści stanowi miejsce 
kobiecego i artystycznego dojrzewania, w innej zaś prowincja to przestrzeń po-
lityczna, umożliwiająca pokazanie obyczajowych kulis życia w PRL-u. W powie-
ści Kofty, którą autorka monografi i traktuje jako powieść polityczną, prowin-
cją jest poznańskie podwórko w środku miasta – to enklawa, której bierność 
wykorzystuje centrum. W twórczości Zwoźniakowej dominuje temat migracji 
kobiet ze wsi do miast i sposobu układania sobie przez nie życia zawodowego 
i prywatnego. Figura prowincji wiąże się tutaj z poczuciem rozczarowania, jest 
stanem świadomości bohaterek, którego nie mogą się ani pozbyć, ani go „zmo-
dernizować”. Wydaje się, że prowincja w ścisłym sensie to główny temat repor-
taży Szejnert z lat 70. i 80., kiedy to prowincją należało zajmować się ofi cjalnie,
chociażby w kontekście rozwoju państwa socjalistycznego. Reportażystka nie-
zwykle drobiazgowo zbliża się do egzystencji ludzi z Warmii i Mazur oraz Bia-
łostocczyzny, zagęszcza codzienność ich prowincjonalnego życia. Natomiast 
tematem prozy Sakowicz jest nie tyle prowincja, ile miasto. Dla jej bohaterek 
życie poza centrum, poza miastem jest nierealne, tak samo jak ucieczka na 
prowincję, która okazuje się niemożliwą utopią.

Galant pisze, że: „fi gura prowincji nie jest tylko fi gurą doświadczenia, które 
w większości wybranych […] tekstów stało się obiektem wielorakiej tematyza-
cji, ale także fi gurą przestrzeni wynikającą ze swoistych historycznoliterackich 
uwarunkowań”10. Jak wynika z tego fragmentu i jak można wywnioskować
z powyższej pobieżnej charakterystyki obrazów prowincji – poddanych przez 
autorkę monografi i wielokontekstowej, wyczerpującej analizie – fi gura ta sta-
nowi swoistą ramę metodologiczną dla interpretacji wybranych utworów z lat 
1956–1989. Nie funkcjonuje jak jednakowa matryca badawczo-interpretacyjna, 
według której można rozpatrywać każdą prozę tamtego okresu pisaną przez 
kobiety (i nie tylko), lecz jako wielowarstwowa kategoria problemowa służąca 
do opisu procesów historycznoliterackich w różnych kontekstach.
Lektura Prowincji literatury prowokuje do podejmowania coraz to inaczej y
sprofi lowanych rozważań dotyczących literatury tworzonej przez kobiety 

10 Ibidem, s. 21.
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w PRL-u. Autorka monografi i stawia hipotezy, pytania, nie zawsze dając czy-
telnikowi łatwe i gotowe odpowiedzi – co traktuję jako zaletę zamieszczonego
w publikacji wywodu. Dygresje nie mają charakteru wtrąconych na margine-
sie wątków, dalekich od sedna interpretacji, lecz niejednokrotnie stanowią 
równoległe analizy oparte na nieoczywistych nawiązaniach, urozmaicających
i intensyfi kujących tryb namysłu nad poruszanymi zagadnieniami. Jednym
z takich wciąż niewyczerpanych tematów, które badaczka wielorako kontekstu-
alizuje, jest doświadczenie kobiet z prowincji i to, jak narracje tego typu mogą 
zasilać współczesny dyskurs historycznoliteracki.

Mam tu na myśli nawiązanie chociażby do zagadnienia migracji kobiet z prowin-
cji, ze wsi do centrum, do miast w celu awansu społecznego, polepszenia swojej
sytuacji materialnej, zdobycia wykształcenia albo znalezienia męża czy też po
prostu ucieczki od nudy i biedy, które to działanie w konsekwencji okazywały się
dla bohaterek tylko pozornie emancypacyjne. Takie rozpoznania można poczy-
nić po lekturze prozy Zwoźniakowej w interpretacji Galant, ale także poszerzyć
kontekst na przykład o fi lmowe analogiczne wersje opowieści. Nie chodzi mi tyl-
ko o nawiązanie do popularnego fi lmu fabularnego zatytułowanego Dziewczyny 
do wzięcia z 1972 roku w reżyserii i według scenariusza Janusza Kondratiuka11,
który mógłby stanowić odniesienie do biografi i bohaterek Ekscelencji Zegar,
gdyby nie to, że portrety i perypetie trzech dziewcząt z prowincji są w nim naszki-
cowane zbyt groteskowo, w przeciwieństwie do losów kobiet sportretowanych
w utworze Zwoźniakowej, mających o wiele bardziej tragiczny wymiar. Propo-
nowałabym raczej zwrócenie uwagi na trzy fi lmy dokumentalne – 24 godziny 
Jadwigi L.12 z 1967 roku i Nasze znajome z Łodzi13 z 1971 roku zrealizowany przez
Krystynę Gryczełowską oraz Robotnice14 z 1981 roku zrealizowany przez Irenę 
Kamieńską – przedstawiające historie łódzkich i krośnieńskich włókniarek,
ich uwikłanie w praktyki codzienne, które uniemożliwiają tworzenie projektów 
tożsamościowych15. Problem zakrytego przez system doświadczenia kobiecego,
odpodmiotowienia, wtłoczenia w tryby centralnej, miejskiej, łódzkiej egzysten-
cji polegającej wyłącznie na pracy odsyła nas do analizy centro-peryferyjnych za-
leżności wariantywnie zawartych w opowieściach włókniarek, okazujących się
właściwie wyrazem „niemoty”, niemożności skonstruowania opowieści o sobie.
Łódź staje się więc miastem/miejscem podwójnie „złym” – jako niepolskie,
obce i jako antyteza wiejskiej idylli (po raz trzeci Łódź stała się „złym miej-

11 Dziewczyny do wzięcia, reż. i scen. J. Kondratiuk, Polska, 1972, 45 min.
12 24 godziny Jadwigi L., reż. K. Gryczełowska, Polska, 1967, 14 min.
13 Nasze znajome z Łodzi, reż. K. Gryczełowska, Polska, 1971, 16 min.
14 Robotnice, reż. I. Kamieńska, Polska, 1980, 16 min.
15 Z informacji o filmach oraz takiego ujęcia zagadnienia doświadczeń kobiet pracujących jako

włókniarki w PRL-u w Łodzi korzystam dzięki warsztatom przeprowadzonym przez dr. hab. prof. UJ
Tomasza Majewskiego, zatytułowanym Włókniarki: przeciwpamięć i „struktura odczuwania”, 
które odbyły się podczas IV Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej w Nieborowie, 1–5.07.2014.
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scem” w latach 90., kiedy w czasie transformacji ustrojowej, po upadku fa-
bryk, włókniarki zostały pozbawione pracy16). W PRL-u prowincjonalna wo-
bec Warszawy, niegdyś wielokulturowa i „kobieca” Łódź okazuje się rządzić 
takimi samymi „centralnymi” prawami zawłaszczania, wykorzeniania, od-
miejscawiania, wyjaławiania tożsamości – szczególnie kobiet – co przejawia 
się między innymi w procesie heroizacji pracy bez uwzględniania doświadcze-
nia posiadającego swoją płeć17.

 Inny, bardziej ogólnie zarysowany kontekst, lecz pozostający w korelacji 
z wątkiem nakreślonym powyżej, stanowić mogą zazębiające się ze sobą za-
gadnienia wygnania, przesiedlenia, przemieszczenia i prowincji oraz ich 
reprezentacje zarówno w literaturze pisanej w latach 1956–1989, jak i tej two-
rzonej współcześnie. Ciekawe bowiem wydaje się pojawiające się w interpre-
towanych przez badaczkę reportażach Szejnert uwikłanie bohaterów miesz-
kających na Warmii i Mazurach w problem „migracji”, która sensu stricto 
migracją nazwana być nie może. Postaci sportretowane przez Szejnert nie 
zostały ani wygnane, ani przesiedlone z Białostocczyzny, zmiany oddziałujące 
na ich losy wiążą się raczej z procesami „modernizowania” prowincji przez jej 
włączanie, „wsysanie” do centrum, a tym samym ujednolicanie, wyjaławianie 
tożsamości i miejsc, i ludzi. 

Doświadczenia – powiedzmy – „biernej migracji” i wykorzenienia reprezen-
towane w literaturze faktu można by więc zestawić z ujęciem prowincjonalno-
ści oraz doświadczeniami przesiedlenia i zakorzenienia opisanymi w litera-
turze dokumentu osobistego. Ciekawi mnie bowiem, czy sprofi lowany w taki 
sposób projekt badawczy współgrałby z syntezami zawartymi w Prowincjach 
literatury oraz poprzednią książką Galant y Prywatne, publiczne, autobiogra-
fi czne18. Czy opowieści o prowincji, migracji, przesiedleniu, wygnaniu w lite-
raturze autobiografi cznej, szczególnie tej pisanej przez kobiety, mogłyby stać 

16 Zob. między innymi M. Kołodziejczyk, Goździk dla włókniarek, „Polityka”, 10.12.2013, http://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1564217,1,feminizacja-lodzkiej-biedy.read (31.08.2014).

17 Co ciekawe, w latach 70. w Łodzi, mimo że zawód włókniarki wykonywany był wyłącznie przez
kobiety, powstała aleja Włókniarzy, nie Włókniarek. W 2013 roku wrócił – choć w dosyć
kontrowersyjny i nieco absurdalny sposób – temat zaznaczenia na łódzkiej mapie miasta 
obecności, historii włókniarek. Łódzki Instytut Spraw Obywatelskich wystosował postulat nazwania
jednego z miejskich skwerów placem Włókniarek Łódzkich – nie zaś imieniem Margaret Thatcher –
nawiązując do lokalnego dziedzictwa, reprezentowanego przez kilka pokoleń kobiet wykonujących 
ten zawód. Zob. R. Górski, M. Nowakowska, Plan Włókniarek Łódzkich, a nie Margaret

Thatcher, Łódzki Instytut Spraw Obywatelskich, Gazeta.pl, http://lodz.gazeta.pl/
lodz/1,35153,13765715,Plac_Wlokniarek_Lodzkich__a_nie_Margaret_Thatcher.html (31.08.2014).

18 A. Galant, Prywatne, publiczne, autobiograficzne. O dziennikach i esejach Jana Lechonia,

Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej i Jerzego Stempowskiego, Warszawa 2010.
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się rewersem historii wpisanych w losy bohaterek analizowanych próz19? Jak 
na narracje podejmujące te zagadnienia wpływać mogą gatunek i płeć? Jaki
efekt dałoby zestawienie ze sobą zagadnień prowincji, przemieszczenia i au-
tobiografi czności w literaturze doby PRL-u i współczesnej?

Wspomniane powyżej wątki, które pojawiły się na marginesie lektury Prowin-
cji literatury, można by zapewne poszerzyć o jeszcze inne konteksty. Monogra-yy
fi a bowiem mieszcząca interpretacje opowieści spoza centrum, uzupełniona 
analizami różnych tekstów kultury i/lub literatury autobiografi zującej, stano-
wi rezerwuar wyjątkowo aktualnych zagadnień, które zajmują istotny obszar
badawczy we współczesnym dyskursie literaturo- i kulturoznawczym.      

19 Trafnym kontrapunktem okazać się może analiza prywatnych zapisków szczecińskiej pisarki
Katarzyny Suchodolskiej (pomieszczonych w notesach znajdujących się w Archiwum Katarzyny 
Suchodolskiej w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie) i wybranych powieści dotyczących Ziem
Zachodnich (np. Spotkanie w Wolkenbergu, Katowice 1965). Suchodolska w jednym z wywiadów 
uzasadnia swoje motywacje pisarskie w taki sposób: „Zaczęłam pisać, gdy przeflancowana
w nowe miejsce życia musiałam się w nim zadomowić. […] Może chciałam dać świadectwo temu,
jak ja, jak inni zapuszczali na tej nowej ziemi swoje korzenie?”. Wywiad z Katarzyną Suchodolską
zamieszczony w „Głosie Szczecińskim”, 8.03.1979. Warte uwagi może być także zestawienie prozy
szczecińskiej pisarki, publicystki, nauczycielki Marii Bonieckiej (Nad wielkim zalewem, Warszawa 
1950; Pięć córek Agaty, 1950; cykl Opowieść o Justynie, cz. 1–3, Warszawa 1955–1956) z jej
wydaną już po wyjeździe z Polski autobiograficzną książką Ucieczka za druty (Londyn 1975) orazy

internetowym archiwum dokumentującym życie i twórczość Bonieckiej, prowadzonym przez jej 
córkę i wnuka Magdalenę i Aleksandra Budzynowskich (zob. http://mab.budzynowski.info/polski/
strona_glowna).


