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MARIA KONOPNICKA

 Społeczność Suwałk zorganizowała wieczór poświęcony jej twórczości i zapoczątkowała zbiórkę pieniędzy na tablicę 
pamiątkową. Władze carskie sprzeciwiały się tej inicjatywie. Dopiero w 25-lecie śmierci (8 października 1935) na ścianie domu,
w którym urodziła się poetka, umieszczono pamiątkową tablicę. W 2010 postawiono poetce kolejny pomnik w centrum Suwałk. 

 W lutym 1957 powołano Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu; otwarcie ekspozycji nastąpiło 15 września 1960,
po przeprowadzeniu prac remontowych i konserwatorskich. Postawiono również pomniki we Wrześni, Warszawie (w 1966), Kaliszu 
(1969), Bydgoszczy oraz Gdańsku (1977).

 Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej na cześć pisarki jeden z kraterów na Wenus został nazwany Konopnicka.

 W 1960 otwarto: Szlak pieszy im. Marii Konopnickiej – szlak wiedzie przez miejscowości związane z pobytem Marii 
Konopnickiej na ziemi poddębickiej w latach 1862–1872.

 22 października 1966 we Wrocławiu, przy ul. Wincentego Kraińskiego 1, otwarto Szkołę Podstawową Nr 104 im. Marii 
Konopnickiej.

 23 sierpnia 1973 otwarto Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Ówczesne władze miejskie przekazały do dyspozycji 
muzeum trzy pokoje w zabytkowym klasycystycznym, piętrowym budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 31, w którym poetka
urodziła się i mieszkała do jesieni 1849.

 W 1978 Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu monetę o wartości 20 zł z wizerunkiem Marii Konopnickiej.

 W Suwałkach utworzony został: Szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” z plenerowymi figurkami 
dziesięciu krasnali, bohaterów baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”.

 Maria Konopnicka – polska poetka, uznana nowelistka, krytyk literacki 
i tłumacz. Urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach. Nauki pobierała
na warszawskiej pensji u sióstr zakonnych Sakramentek. Dorastała w Kaliszu, 
gdzie poznała się z Elizą Orzeszkową. W 1862 roku wyszła za mąż. Miała 
wtedy dwadzieścia lat. Jej mężem został Jarosław Konopnicki. W roku 1863 
oboje wyemigrowali do Drezna ze względu na niebezpieczeństwo represji. 
Zamieszkali w Bronowie koło Poddębic. Mimo tego, iż urodziło im się ośmioro 
dzieci, z których dwoje zmarło zaraz po urodzeniu, więc rodzice wiele czasu 
poświęcili na ich wychowanie, Maria Konopnicka nie rezygnowała
z intensywnego samokształcenia. Zła sytuacja finansowa w rodzinie  
doprowadziła w 1876 roku do rozpadu ich związku małżeńskiego.
 Pisarka dalej zajęta była zawodowo udzielaniem korepetycji,
a swoje dzieła tworzyła tylko w wolnych chwilach. W 1877 roku podjęła decyzję 
o przeprowadzce do Warszawy, gdzie mieszkała, pisała i publikowała swoje 
utwory, dorabiając udzielaniem lekcji do roku 1890. Zadebiutowała w roku 
1879 wierszem pt. ,,W zimowy poranek”. W latach 1884-1886 redagowała 
artykuły w piśmie dla kobiet ,,Świt”, próbując zradykalizować program - 
wywołując wkrótce skandal, głównie cenzorski.
 Uczestniczyła w konspiracyjnych oraz jawnych akcjach społecznych, 
organizując pomoc dla więźniów politycznych i kryminalnych. W latach
1882-1890 odbywała podróże do Austrii i Włoch, które zaowocowały 
powstaniem książki pt. ,,Wrażenia z podróży”, a podczas podróży do Niemiec, 
Szwajcarii, Austrii, Francji i Włoch nie rezygnowała z kontaktu z krajem, 
współpracując ciągle z wydawnictwami, tytułami prasowymi i organizacjami 
społecznymi wszystkich trzech zaborów, wśród których m.in. były towarzystwa 
ludowe oraz komitety pomocy, zwłaszcza dla wywłaszczonej ludności 
Wielkopolski i Górnego Śląska.
 W latach 1901-1902 była współautorką słynnego protestu opinii 
światowej, jaki pojawił się w reakcji na pruskie represje wobec dzieci polskich

 W okresie rewolucji w latach 1905-1907 Konopnicka przedostała się do Warszawy, organizując tam pomoc dla uwięzionych 
przez władze carskie oraz ich rodzin. Reprezentowała również aktywną postawę w sprawach kobiet, domagając się pełnego 
równouprawnienia płci pięknej. Zmarła w Lwowie 8 października 1910r.

we Wrześni. Tak samo zareagowała na ustawy wywłaszczeniowe oraz prześladowania unitów. W 1902 roku  w Krakowie i Lwowie 
miały miejsce obchody 25-lecia pracy literackiej Marii Konopnickiej. W darze narodowym otrzymała swą późniejszą siedzibę, czyli 
dworek w Żarnowcu pod Krosnem.

UPAMIĘTNIENIE MARII KONOPNICKIEJ



NAJPOPULARNIEJSZE UTWORY KONOPNICKIEJ TO:

„ROTA” - MARII KONOPNICKIEJ PRETENDENTEM DO HYMNU PAŃSTWOWEGO

Nowele: Cztery nowele, Moi znajomi, Dym, Na drodze, Ludzie i rzeczy, Na normandzkim brzegu, Mendel Gdański, Miłosierdzie gminy, 
Nasza szkapa.
Dla dzieci: Śpiewnik dla dzieci, O Janku Wędrowniczku, O krasnoludkach i sierotce Marysi, Na jagody, Nasza szkapa, Szkolne 
przygody Pimpusia Sadełko, Co słonko widziało, Nasze koty, Stefek Burczymucha.
Wiersze: Zimowy poranek, Kaliszowi, Memu miastu, Rota, Wolny najmita, W poranek, Tęsknota, Noc, Kubek.

 Konopnicka to nie tylko okolicznościowe wierszyki ku pokrzepieniu serc. “Rota” została napisana pod koniec 1908 r. na znak protestu 
przeciwko antypolskim akcjom władz pruskich.  Niewiele brakowało, a stałaby się hymnem narodowym. Rota konkurowała w tym 
względzie z Mazurkiem Dąbrowskiego. Przez kilkadziesiąt lat melodia Roty stanowiła ponadto sygnał wywoławczy Telewizji Poznań
i Telewizji Gdańsk. Od 24 marca 2016 r. codziennie o północy Polskie Radio Poznań emituje tę pieśń. Jest śpiewana bardzo często
na różnych patriotycznych uroczystościach. Znakomitą muzykę do tego podniosłego wiersza napisał polski kompozytor Feliks 
Nowowiejski.
Znaczenie tytułu jednoznaczne - słowo “rota” oznacza przysięgę, przyrzeczenia, a tekst wiersza jest właśnie przysięgą narodu 
polskiego wobec uciemiężonego przez zaborcę kraju.

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród!
Nie damy pogrześć mowy.
Polski my naród, polski lud,
Królewski szczep Piastowy.
Nie damy, by nas zgnębił wróg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
 
Do krwi ostatniej kropli z żył
Bronić będziemy ducha,
Aż się rozpadnie w proch i w pył
Krzyżacka zawierucha.
Twierdzą nam będzie każdy próg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
 
Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz,
Ni dzieci nam germanił.
Orężny stanie hufiec nasz,
Duch będzie nam hetmanił.
Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
 
Nie damy miana Polski zgnieść,
Nie pójdziem żywo w trumnę.
Na Polski imię, na jej cześć
Podnosi czoła dumne.
Odzyska ziemi dziadów wnuk!
Tak nam dopomóż Bóg!
Tak nam dopomóż Bóg!
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•  p. Paweł Kudyba

ZNANI O MARII KONOPNICKIEJ
Henryk Sienkiewicz (polski nowelista, powieściopisarz i publicysta) o Marii Konopnickiej:
„Co to za śliczny wiersz w numerze 29 "Tygodnika", zatytułowany: W górach! Zacząłem go czytać
z lekceważeniem, jak wszystkie takie ulotne poezyjki, a skończyłem zachwycony:

Otoczyły mnie wkoło moje równie senne
                             Pasmem jednakim,
Ale ja sobie lecę w krainy odmienne:
                             Umiem być ptakiem.

Cały ten tak poczynający się wstęp sam się śpiewa jak jaki mazurek Szopena: ma własną dziwną nutę,
w której słychać szmer świerków górskich, kosodrzewu - i odgłosy ligawek pastuszych. Jest tam echo zupełnie 
takie, jak w górach. Czytelnikowi chce się po przeczytaniu zawołać: "hop! hoop!" - i czekać bacznym uchem
na echową ze skał odpowiedź. Dwa następne ustępy również piękne, ale nie stoją w związku ani z pierwszym
ani ze sobą. Trzeba je było zatytułować osobno. Pod wierszem znalazłem napis: "Maria Konopnicka". Nie znam 
tej poetki. Czy to czasem nie będzie ta panna, za którą sędziwy nasz Odyniec przyprawiał, zresztą 
niezasłużenie, w "Bibliotece Warszawskiej", z kwaśnym sosem Prusa? W każdym razie ta pani lub panna ma 
prawdziwy talent, który przyświeca przez wiersze jak promienie świtu przez mgłę. Przypominam sobie,
że mam trochę na sumieniu młodocianą muzę Eysmonta. Kulała zawsze biedaczka na jedną nogę,
a ja nielitościwie starałem się jej przetrącić drugą, aby osiadła na murawie. Ale pomimo tego dosyć mi lekko
na duszy. Niech to spadnie na mnie i na potomstwo moje aż do dziesiątego pokolenia... Jednakże myślę teraz,
że sumienie me nie czułoby się równie spokojnym, gdybym podciął skrzydełka i tego górskiego słowika; dlatego 
też chwalę go otwarcie, wiem bowiem, że o ile nic tak nie szkodzi miernościom, jak pochwała, o tyle nic tak
nie zachęca, nie ekscytuje i nie zagrzewa prawdziwego talentu, jak szczere pochwalne uznanie”.

Kazimierz Kelles-Krauz (polski socjalista, filozof, socjolog, publicysta, pedagog) o Marii Konopnickiej:
"Maria Konopnicka jest poetką najbardziej społeczną za wszystkich poetów polskich – na to chyba zgadzają się 
wszyscy. Zapowiedziawszy, że nie przychodzi wtórzyć słowikom ani z różą kwitnąć, lecz 'z tobą płakać 
człowieku', święcie i zawsze, i wszędzie dotrzymuje ona tego ślubu."

CYTATY
„Choćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać… sam siebie”. 

~ Maria Konopnicka ~

„Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie!”.

~ Maria Konopnicka ~

„Łzy nie są oznaką słabości, 
lecz dowodem, że nasze 
serce nie wyschło i nie stało 
się pustynią”.

~ Maria Konopnicka ~

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”.
~ Maria Konopnicka ~
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