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Zapraszamy! 

 



Maria Konopnicka  - życie 

  



 1842-1910 

słynna polska poetka   i 

nowelistka okresu realizmu, krytyk 

literacki, publicystka i tłumaczka. 

Jedna   z najwybitniejszych 

polskich pisarek w historii.  

Maria Stanisława Konopnicka 

była córką Józefa Wasiłowskiego                                            

i Scholastyki    z Turskich. Z pięciu 

sióstr Mania była najzdolniejsza i 

najbardziej ciekawa książek. 

Mania zadebiutowała i zaczęła 

pisać w czasie małżeństwa                       

z Jarosławem Konopnickim, z 

którym rozstaje się po dziesięciu 

latach. 

Posługiwała się pseudonimami 

Ko-mar, Jan Sawa, Marko, Jan 

Waręż, Humanus, Ursus, 

Mruczysław Pazurek. 

 



Rodzina 



Dzieci 
Tadeusz - był jej oczkiem w głowie, 

choć nieustannie sprawiał 
problemy.  

Zofia- która wypełniła wolę matki, 
wykształciła się na nauczycielkę i 
wyszła za mąż.  

Jan – był najinteligentniejszy 
spośród synów Konopnickiej, miał 

ścisły umysł i popęd do nauki.  

Stanisław - chociaż  skończył 
szkołę, nie potrafił na długo 
utrzymać posady, nieustannie miał 
problemy finansowe i wciąż 
zapadał  na zdrowiu.  

Helena - zaczęła sprawiać kłopoty, 
Czara goryczy przelała się, gdy 
Helena zaszła w ciążę z... 
nieznanym mężczyzną.  

Laura – wyszła za mąż , lecz 
chciała poświęcić się karierze 
aktorskiej 





Twórczość 



Pisarstwo 

Pierwszy tomik "Poezji" wydała 

w roku 1881. Wydane "Z 

przeszłości. Fragmenty 

dramatyczne". Nowele pisała 

od początku lat 

osiemdziesiątych XIX wieku aż 

do śmierci. Powstał m.in. 

"Mendel Gdański", "Dym",   

"Nasza szkapa", "Miłosierdzie 

gminy”, cykle nowel: "Na 

normandzkim brzegu", „Cztery 

nowele”, „Moi znajomi”, „Na 

drodze”, „Ludzie i rzeczy”. 

Konopnicka zajmowała się 

także krytyką literacką. 





Ilustracje do utworów 



Pisarka inspirowała się istniejącymi 

już, ilustracjami, tak jak pierwsze 
wydanie baśni „O krasnoludkach i 
o sierotce Marysi”. Znane są 
ilustracje Jana Marcina Szancera      
Różne wersje ilustracji tego samego 
utworu ułatwiają zaobserwowanie 
potencjału, jaki tkwi w tekście, jego 

aspektów realistycznych, 
anegdotycznych, lirycznych, czy 
mitycznych. Wybór inspiracji należy 
do ilustratorów. Oprócz historii o 
sierotce Marysi przeszczepiła na 
polski grunt opowiadanie Elsy 
Beskow, które  ta samodzielnie 

zilustrowała. Krakowskie wydanie 
„Na jagody” zawiera wdzięczne 
grafiki szwedzkiej autorki. Nawiązują 
do nich znane prace Zofii 
Fijałkowskiej umieszczone w 
publikacji z 1951 roku. 

Ilustrowanie 



Dziękujemy! 

Zapraszamy do biblioteki w godzinach: 

Poniedziałek, czwartek: 10.00 -15.30 

Wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00 


