
 

 

 

 

23 MAJA 

ROCZNICA URODZIN 
NASZEJ  PATRONKI 

MARII KONOPNICKIEJ 
 
 

 



Maria Stanisława Konopnickaz domu Wasiłowska 
urodzona 23.05.1842 r.w Suwałkach.  
 
Do siedmiu lat mieszkała wraz  
z rodzicami w Suwałkach  
przy dzisiejszej ul. Kościuszki 31 
(wówczas Petersburskiej 200). 
  

    Dom M. K. w Suwałkach 

                                  W 1849r. kiedy Maria miała  
                                    siedem lat zamieszkała 

        w Kaliszu przy dzisiejszym 
     pl. J. Kilińskiego 4,  
        w mieszkaniu na parterze 

Dom M. K. w Kaliszu             w pałacu Puchalskich.  
Mając 20 lat w 1862 r. wyszła za mąż 
za przystojnego,kędzierzawego, 
Jarosława Konopnickiego, którego 
nazywała „wąsatym aniołem”.Po ślubie 
małżonkowie zamieszkaliw dworku  
w Bronowie, gdzie Maria mieszkała10 lat. 
 
 
 Akt ślubu 

 



Maria Konopnicka urodziła ośmioro dzieci z czego 
dwoje zmarło po porodzie. W 1876 r. rozstała się 
z mężem i w 1877 r. przeniosła się z dziećmi do 
Warszawy. W stolicy udzielała korepetycji, 
prowadziła dom, szyła, w nocy pisała, przy tym się 
ucząc. Brała również udział w jawnych i 
konspiracyjnych akcjach społecznych, ponieważ 
angażowała się w sprawy narodowe i społeczne. 
Po 14 lutym 1890 r. rozpoczęła dwudziestoletni 
etap wędrówki po świecie. 
Zmarła 8 października 1910 r. we Lwowie na 
zapalenie płuc, przed śmiercią powiedziała do 
swych dzieci „ Jakże ja bym umrzeć mogła? Ja 
bym tam nie wytrzymała! Wyrwałabym się spod 
ziemi!” 
 
 
 
Pochowana została na  
Cmentarzu Łyczakowskim 
we  Lwowie.      
 
 

 
 



 

Twórczość Marii Konopnickiej 

 
Konopnicka zadebiutowała 
jako pisarka w dzienniku  
„Kaliszanin”, wierszem  
dedykowanym miastu  
Kaliszowi pt. „Zimowy poranek”. 
Kaliszowi poświęciła jeszcze trzy 
utwory literackie:            
„ Kaliszowi” z 1888r. i 1907r. 
oraz „Memu miastu”.                          Pomnik Kononickiej 

                                                                                                  w  Kaliszu 

Maria Konopnicka jest przykładem pisarki 
wszechstronnej. Redagowała pisma dla kobiet, 
pisała wiersze, nowele, opowiadania, dramaty, 
poematy, tworzyła dla najmłodszych czytelników, 
uprawiała publicystykę, zajmowała się 
przekładami oraz krytyką literacką. 
Utwory Konopnickiej zawierają protest przeciwko 
niesprawiedliwości, nacechowane są 
patriotyzmem, sentymentalizmem i liryzmem, 
przepełnia je miłość i szacunek do ludzi. 
W prozie dziecięcej łączyła autentyzm i fantastykę.   
 



 
Miejsca pamięci Marii Konopnickiej 

 
 

Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 
otwarte 15.09.1960 r. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach 
otwarte 23.08.1973r. 

 
 

 



 

Pomniki ku czci pamięci poetki: 

 

   w Suwałkach                w Warcinie           

 
 

     w Warszawie                    w Gdańsku 

 



 

   w Bydgoszczy                  w Kaliszu 

 

 

 
 

 

 

 


