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MARIA KONOPNICKA  



Maria Konopnicka 

Poetka, nowelistka, publicystka, 
pisarka dla dzieci, tłumaczka. 
Pisywała pod pseudonimami: 
Marko, Jan Sawa, Jan Waręż. 
Znana nie tylko z działalności 
literackiej, ale również 
konspiracyjnej i politycznej. 
Walczyła o prawa kobiet              
i dzieci, o obronę ojczystego 
języka, o pomoc więźniom 
politycznym. Była przyjaciółką 
Elizy Orzeszkowej i Henryka 
Sienkiewicza. Źródło: Szypowska M.: Konopnicka jakiej nie 

znamy, Warszawa, 1963 



Maria Konopnicka – kalendarium życia 
    23 V 1842 

    W Suwałkach urodziła się Maria Konopnicka, z domu Wasiłowska, córka Józefa    

    Wasiłowskiego i Scholastyki z Turskich. 

    1849 

    Rodzina Wasiłowskich przeniosła się do Kalisza. 

    1855-1856 

    Maria uczyła się na pensji u sióstr sakramentek w Warszawie. 

    1862 

    Wyszła za mąż za Jarosława Konopnickiego herbu Jastrzębiec, zubożałego  

    ziemianina, któremu urodziła ośmioro dzieci (dwoje zmarło zaraz po porodzie).  

    Wraz z mężem osiedliła się w majątku Bronów pod Łęczycą. 

    1863 

    Konopniccy, w obawie przed aresztowaniem Jarosława, udali się na emigrację do  

    Wiednia i Drezna. Rok później wrócili do kraju. 

    1870 

    Poetka zadebiutowała wierszem W zimowy poranek na łamach „Kaliszanina”. 

   1876 

    Konopnicka rozstała się z mężem. 



Maria Konopnicka – kalendarium życia 
    1877-1890 

    Konopnicka przeniosła się z dziećmi do Warszawy, pracowała w redakcji „Świtu”,   

    prowadziła ożywioną działalność patriotyczną i społeczną (m.in. opieka nad  

    więźniami politycznymi). Współpracowała także z „Bluszczem” - tygodnikiem  

    polskich emancypantek. 

    1890 

    Na skutek dramatów rodzinnych (m.in. choroby psychicznej córki Heleny)  

    opuściła kraj. Przebywała w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Włoszech i Francji. 

    1902 

    W Krakowie i we Lwowie odbyły się obchody ćwierćwiecza pracy twórczej poetki. 

    1903 

    Konopnicka otrzymała w darze od narodu polskiego dworek w Żarnowcu na  

    Podkarpaciu (obecnie muzeum poetki). 

    8 X 1910 

    Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc we Lwowie. Pochowano ją na  

    Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w 5 alei, gdzie spoczywają wielcy  

    lwowianie.  



Twórczość Marii Konopnickiej 
Maria Konopnicka debiutowała w 1870 roku wierszem W zimowy 
poranek na łamach czasopisma „Kaliszanin”. W wierszach poetki 
przejawiało się jej zainteresowanie folklorem m.in. w cyklach Na 
fujarce i Z łąk i pól. Inne utwory przyjmowały wyraźne tendencje 
perswazyjno-wychowawcze, m.in. wierszowane nowele Jaś nie 
doczekał oraz W piwnicznej izbie. W prozie nowelistycznej Konopnicka 
stworzyła mistrzowski wzór portretu psychologicznego – zbiór Na 
drodze; tu m.in. nowela Nasza szkapa. Jako autorka pozostawiła po 
sobie pokaźny dorobek literacki. Jej najsłynniejszym i nigdy nie 
tracącym na aktualności dla Polaków wierszem – śpiewanym w 
rozmaitych zawirowaniach dziejów naszego narodu - jest Rota. Poza 
nim najpopularniejsze dziś są jednak jej nowele, w których pokazuje 
niesprawiedliwość społeczną i krzywdę oraz literatura dziecięca, 
oceniana przez współczesnych krytyków jako bardzo nowatorska jak 
na czasy, w których Konopnicka tworzyła. 



Twórczość Marii Konopnickiej 

Utwory dla dzieci Konopnicka ogłaszała od 1884 roku, debiutując 
opowiadaniem dla najmłodszych Jak się dzieci w Bronowie bawiły. Dla 
dzieci wydała kilkanaście tomów wierszy, m.in. Moja książeczka            
i Nowe latko. Najpoczytniejsze wiersze poetki zostały zebrane              
w wydanym w 1951 roku tomie wierszy Co słonko widziało. 
Wielokrotnie wznawiane i wystawiane na scenach teatrów lalkowych 
były także: wierszowana nowela O Janku Wędrowniczku oraz poetycka 
baśń Na jagody. Jednym z największych osiągnięć Konopnickiej jest 
poetycka opowieść prozą i wierszem O krasnoludkach i  sierotce 
Marysi. 
Najpopularniejsze utwory Konopnickiej dla dzieci: Co słonko widziało, 
Na jagody, Nasza szkapa, O Janku Wędrowniczku, O krasnoludkach      
i sierotce Marysi, Stefek Burczymucha, Szkolne przygody Pimpusia 
Sadełko, Śpiewnik dla dzieci. 



Życie i twórczość Marii Konopnickiej – 
literatura w zbiorach CDN PBP w Koninie 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__temat_Konopnicka%2C+Maria+%281842-1910%29&sort=byscore&view=1&a=s
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1&a=s
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__temat_Konopnicka%2C+Maria+%281842-1910%29&sort=byscore&view=1&a=s
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1&a=s


Utwory Marii Konopnickiej dla dzieci  
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Co słonko 
widziało 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Co+s%C5%82onko+widzia%C5%82o_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Co+s%C5%82onko+widzia%C5%82o_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1


Utwory Marii Konopnickiej dla dzieci  
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Na jagody 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Na+jagody_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Na+jagody_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1


Utwory Marii Konopnickiej dla dzieci  
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

O krasnoludkach        
i o sierotce Marysi 

 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_O+krasnoludkach+i+sierotce+Marysi_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_O+krasnoludkach+i+sierotce+Marysi_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1


Utwory Marii Konopnickiej dla dzieci  
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Szkolne przygody 
Pimpusia Sadełko 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Szkolne+przygody+Pimpusia+Sade%C5%82ko_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=__tytul_Szkolne+przygody+Pimpusia+Sade%C5%82ko_i_autor_Konopnicka+Maria&sort=byscore&view=1


Utwory Marii Konopnickiej dla dzieci  
w zbiorach CDN PBP w Koninie 

Jak to ze 
lnem było 

 

https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatlD=0&typ=repl&plnk=q_Jak+to+%C5%BCe+lnem+by%C5%82o&sort=byscore&view=1
https://www.konin-pbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatlD=0&typ=repl&plnk=q_Jak+to+%C5%BCe+lnem+by%C5%82o&sort=byscore&view=1


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Serwis Poezja.org 

Znajdziemy tu m.in.: biografię poetki, 
wiersze oraz interpretacje 

https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Serwis Culture.pl 

Zawiera biografię oraz opis twórczości 
Marii Konopnickiej 

https://culture.pl/pl/tworca/maria-konopnicka


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Wirtualna Biblioteka Literatury 
Polskiej w Internecie  

Znajdziemy tu biogram poetki,  

jej wiersze oraz nowele 

https://literat.ug.edu.pl/mariakon/index.htm


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Cyfrowa Biblioteka wolnelektury.pl  

Utwory dla dzieci w kilku różnych 
formatach oraz w formie audiobooków 

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/maria-konopnicka/


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Serwis WierszykiDlaDzieci.pl 

Zbiór wierszy dla dzieci autorstwa 
Marii Konopnickiej 

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykikonopnickiej.php


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Strona Muzeum Marii Konopnickiej          
w Żarnowcu 

Muzeum poświęcone Marii Konopnickiej, 
utworzone w 1957 roku w Żarnowcu 

https://muzeumzarnowiec.pl/?v=9b7d173b068d


Życie i twórczość Marii Konopnickiej 
w zasobach Internetu 

Strona Muzeum im. Marii Konopnickiej 
w Suwałkach 

Muzeum utworzone w domu, w którym 
przyszła na świat Maria Konopnicka 

https://mk.muzeum.suwalki.pl/


Wykorzystane źródła 
Literatura: 
 Konopnicka jakiej nie znamy / Maria Szypowska. – Warszawa:   
    Wydawnictwo Spółdzielcze, 1963 
 Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej / pod red. Barbary Tylickiej      
    i Grzegorza Leszczyńskiego. – Wrocław: Zakład Narodowy im.  
    Ossolińskich, 2002 
 
Strony www: 
 https://culture.pl/pl/tworca/maria-konopnicka  
 https://literat.ug.edu.pl/mariakon/index.htm 
 https://mk.muzeum.suwalki.pl/ 
 https://muzeumzarnowiec.pl/?v=9b7d173b068d 
 https://poezja.org/wz/Konopnicka_Maria/  
 http://wierszykidladzieci.pl/wierszykikonopnickiej.php 
 https://wolnelektury.pl/katalog/autor/maria-konopnicka/ 
 https://www.libernovus.pl/autorzy/maria-konopnicka 
https://www.konin-pbp.sowa.pl/ 
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