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1884

Urodziła się w Warszawie przy 
ul. Kruczej 10 Zoa Nałkowska, córka 

wybitnego geografa, publicysty i krytyka 
literackiego Wacława Nałkowskiego 

(1851–1911) i Anny z Szafranków 
(1862–1942), pochodzącej ze słowackiej 

rodziny urzędniczej.

1895
Nałkowscy budują dom koło Wołomina.

“Wówczas rodzice zdecydowali się kupić na spłaty 
niedaleko od Warszawy trzy morgi piaszczystego 

porosłego sosnami wzgórza, które ojciec nazywał wydma 
utrwaloną i za pożyczone „na hipotekę" pieniądze 

postawić drewniany domek. Wiejski cieśla wybudował go 
w ciągu lata (...). Nie obmyślając nazwy na to miejsce 

ziemi mówiliśmy o nim po prostu Górki.”
(Z. Nałkowska, Mój ojciec)

1898

Debiutuje na łamach „Przeglądu 
Tygodniowego" wierszem pt. 

„Pamiętam".
Do roku 1907 drukuje liryki w 

modernistycznych pismach, takich jak: 
„Chimera", „Głos", „Krytyka" i inne.

1904

Prozatorski debiut Zoi Nałkowskiej to 
drukowana w odcinkach na łamach 

„Prawdy" powieść pt. „Lodowe pola", 
rozpoczynająca w jej twórczości 

znamienny dla Młodej Polski temat 
zgłębiania tajników duszy kobiecej.

1907
Bierze udział w Krajowym Zjeździe Kobiet 
Polskich, wygłasza referat „Uwagi o etycznych 
zadaniach ruchu kobiecego".
„Dzisiejszy podział kobiet na moralne і niemoralne 

jest dokonywany z punktu widzenia mężczyzny. 
Wyzwolenie nasze musi nam dać nowe zupełnie 

kryterium klasykacji, nowy cenzus etyczny.

1914 - 1918

Lata I wojny światowej spędza 
Nałkowska, wraz z matką, siostrą 

i babką na przemian na wołomińskich 
Górkach lub w Warszawie.



1918

W pierwszych latach II Rzeczypospolitej Zoa 
Nałkowska zajmuje się organizowaniem życia 
kulturalnego w niepodległej Polsce., Zostaje 

kierowniczką działu literackiego w Wydziale 
Propagandy Zagranicznej Prezydium Rady 

Ministrów.

1930
Otrzymuje Krzyż Ocerski Orderu Odrodzenia 

Polski. Premiera „Domu kobiet" w Teatrze 
Polskim w Warszawie i książkowe wydanie 

dramatu, który opowiada historię kilku 
pokoleń kobiet zamieszkujących pod jednym 
dachem. Każda z tych kobiet żyje przeszłością 

swoich mężczyzn, którzy już odeszli, każda 
z nich ma coś do zakomunikowania światu, do 

przekazania jakieś doświadczenie.

1933

Jako jedyna kobieta została członkinią 
Polskiej Akademii Literatury. Należała 
też do grupy literackiej "Przedmieście" 

skupiającej lewicujących prozaików 
dwudziestolecia międzywojennego.

1934
Ukazuje się tom opowiadań pt. „Między 

zwierzętami", pokazujący pisarkę od mniej 
znanej, prywatnej strony.  Jako zagorzałą 
admiratorkę wszelkich żywych stworzeń, 

zarówno z dawna udomowionych psów czy 
kotów, jak i dzikich, które - sowę, sarnę, 

zająca, jeża - z różnych przyczyn trzeba było 
przygarnąć, wykurować, odchować.

1945 - 1947

Posłanka do Krajowej Rady 
Narodowej, w latach 1947–1952 

posłanka do Sejmu Ustawodawczego 
(bezpartyjna), działaczka Głównej 

Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 
w Polsce Oddział Łódzki
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1954

Pisarka zmarła o godzinie 18:00 na 
skutek wylewu krwi do mózgu. 

Ostatnie chwile spędziła w lecznicy 
przy ul. Emilii Plater w Warszawie.
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