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Siedem (z) cudów Krakowa

o kobietach

Przedstawiamy kilka krakowskich kobiecych symboli, bez których miasto
to z pewnością utraciłoby wiele ze swego blasku…
Kraków to magiczne miejsce, przepełnione niezwykłą atmosferą. Nie brak tu również
niepowtarzalnych kobiet. Każda z nich maluje swą oryginalnością i wdziękiem pejzaż tego miasta.

Olga Jackowska - znana pod pseudonimem Kora. Urodzona w Krakowie. Wokalistka, autorka
tekstów piosenek oraz wierszy. Związana głównie z zespołem Maanam oraz Pudelsi. Serdecznie
polecamy jej książkę biograficzną Podwójna linia życia.

Beata Rybotycka - krakowska piosenkarka i aktorka Teatru Starego oraz Teatru Stu. Ma na swoim
koncie kilkadziesiąt ról teatralnych i filmowych. Ostatnio wcieliła się w postać niezapomnianej
Judy Garland w spektaklu Na końcu tęczy
tęczy, który wystawiany jest obecnie na deskach Teatru Stu.
Wspaniałe aranżacje piosenek hollywoodzkiej gwiazdy, olśniewające kreacje oraz wzruszające
wykonanie sławnego Somewhere over the rainbow
rainbow, to tylko wątki tego spektaklu, który na pewno
warto zobaczyć!
Maria Peszek - kontrowersyjna, lecz na pewno niesamowicie interesująca persona. Ukończyła
krakowskie liceum oraz PWST, po czym debiutowała na scenie Teatru Słowackiego. Obecnie
zajmuje się głównie muzyką. Jej najnowsza płyta Maria Awaria została uznana za platynową i
sprzedała się w ilości 30.000 egzemplarzy.

Wisława Szymborska - to jedna z najwybitniejszych polskich poetek, laureatka nagrody
Nobla, zamieszkała oczywiście w Krakowie. Jak sama stwierdza, klimat tego miasta ma
niezwykle inspirujący wpływ na jej twórczość. Pani Wisława wydała ostatnio wspaniały tomik
pt. Tutaj. Składa się on z dziewiętnastu wierszy do których można, a nawet trzeba wracać.

Roma Ligocka - właściwie Roma Liebling, urodzona w Krakowie polska malarka, pisarka.
Autorka książek: Dziewczynka w czerwonym płaszczyku (w 2001 roku została uhonorowana
nagrodą Krakowskiej Książki Miesiąca), Znajoma z lustra, Kobieta w podróży
podróży, Wszystko z miłości
oraz Tylko ja sama, które stały się bestsellerami, nie tylko w Polsce, ale i w Europie.
Królowa Jadwiga Andegaweńska - niezaprzeczalny symbol Krakowa. W końcu pierwsza
w Polsce kobieta - król!

Biała Dama - czyli Maja Iljuczonek. Każde miasto ma bowiem swoją białą damę. Myzdecydowanie nie w formie straszącej… Krakowska wyciskarka łez spod Mariackiego
niestety już niedługo opuści nasze miasto, bowiem planuje poważną karierę. I to u kogo!
Do współpracy zaprosił ją sam Pedro Almodovar! Nie pozostaje zatem nic innego, niż
życzyć naszej Białej Damie samych sukcesów!
/Jak podała niedawno Gazeta.pl, była to niestety niefortunna plotka, jednak zdecydowaliśmy się

pozostawić Białą Damę na tej liście, bo - z Almodovarem czy bez, stała się ona już nieodłącznym symbolem
Krakowa, nie tylko w Polsce, ale i w świecie - przyp. red./
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