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„Mendel
Gdański” 
jako apel  
w sprawie tolerancji

Relacja  
z wystawy
„A co wam
śpiewać, laleczki?”

„Całej pensji i połowy władzy” 
– prababek wołanie o sprawiedliwość

Śladami Marii Konopnickiej

Recenzja
Z tęsknoty za wolnością
 - „Sufrażystka”



A co wam śpiewać, laleczki?
Bo umiem różne piosneczki:
Takie piosneczki i pieśni,
O jakich lalkom się nie śni!
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Konopnicka dzieciom
relacja z wystawy „A co wam śpiewać, laleczki?”

Z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Ko-
nopnickiej Biblioteka Publiczna im. Ma-
rii Konopnickiej w  Suwałkach  przygo-

towała  wystawę poświęconą  literaturze 
dla  dzieci autorstwa  wybitnej suwalczanki. 
Wystawa   w   Galerii   na   Schodach   przed-
stawia   wiersze   Marii   Konopnickiej   oraz   
teksty publicystek:  Anieli  Szycówny,  Marii  
Dłuskiej,  Krystyny  Kuliczkowskiej.  Utwory  

pisarki opatrzone  są  ilustracjami  utrzy-
manymi  w  jasnych,  pastelowych  kolo-
rach,  które  pobudzają wyobraźnię mło-
dych zwiedzających, a starszych przenoszą 
w przeszłość, do okresu beztroskiego dzie-
ciństwa.

Twórczość dla dzieci – bajki, baśnie i wier-
sze – zajmuje szczególne miejsce wśród 
dokonań literackich Konopnickiej. Któż  
nie  słyszał  o dobrodusznej  sierotce  Ma-
rysi i o przygodach pomocnych,  ale   
i  potrafiących  płatać  figle krasnolud-
ków?  Kto  nie  śmiał  się,  czytając  o prze-
chwałkach Stefka Burczymuchy? I  wresz-
cie  kto z przejęciem nie recytował wiersza 
o złej zimie, co to: „Szczypie w nosy, szczypie 
w uszy,/mroźnym śniegiem w oczy prószy”? 
Pisarka do najmłodszych zwracała się bez  
charakterystycznego  dla  jej  epoki  dydak-
tyzmu. Artystka  nie  tyle pouczała dzieci, ile 
odwoływała się do ich wrażliwości, propo-
nowała im utwory poruszające ich uczucia. 
Z  listu  Marii  Konopnickiej  do  Piotra  Stachie-
wicza – ilustratora  jej  pierwszego  zbiorku  
poezji – dowiadujemy się: „Bo jeżeli praw-
dą jest, że dusza dziecka to «tabula rasa», 
niemniej istotnie jest ona  harfą  niemą,  na  
której  dobrze,  gdy  poezja  wcześnie  rękę  
kładzie.  Bo  dziecko  nie  tylko potrzebuje 
wiedzieć i widzieć; dydaktyzm, w jaką bądź 
formę wcielony i pod jakim bądź ukryty 
kształtem,  nie  wyczerpuje,  nie  zaspakaja  
delikatnych  poruszeń  duszy  dziecka,  która  
pożąda wzlotu, dźwięku, tonu”.
Na ukształtowanie takich poglądów, nie-
typowych na owe czasy, miały wpływ do-
świadczenia macierzyńskie poetki, atmos-
fera w jej domu rodzinnym, a także studia 
nad psychiką dziecięcą i literaturą  dla  
dzieci. Zamiarem  Konopnickiej  było  po-
budzanie emocji  młodych  osób i oddzia-
ływanie na ich świat duchowy. Deklarowa-
ła ona: „Nie przychodzę ani uczyć dzieci, ani 
też ich bawić. Przychodzę śpiewać z nimi”.

Sylwia Matuszewicz
Oliwia Krzyżewska

Tymoteusz Kowalewski

A co wam śpiewać, laleczki?
Bo umiem różne piosneczki:
Takie piosneczki i pieśni,
O jakich lalkom się nie śni!
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Śladami 
Marii Konopnickiej 

Szlak turystyczny im. Marii Konopnickiej „Krasnoludki są na świecie” 

Na szlaku znajduje się jedenaście fi-
gurek krasnali, które odzwierciedlają 
postacie z napisanej przez Marię Ko-

nopnicką w 1896 roku baśni „O krasnolud-
kach i sierotce Marysi”. Inicjatywa nie tyl-
ko pozwala uczcić pamięć o pisarce, ale 
i zachęca rodziny do wspólnych space-
rów i odkrywania zakątków Suwałk. Podej-
miecie wyzwanie i spróbujecie poszukać 
wszystkich krasnali? 
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Czy to bajka, czy nie bajka, 
Myślcie sobie, jak tam chcecie. 
A ja przecież wam powiadam: 
Krasnoludki są na świecie! 
Utwór „O krasnoludkach i sierotce Ma-
rysi” przywraca wiarę w ponadczasowe 
wartości, takie jak dobro i miłosierdzie, 
i uczy, by nie tracić nadziei na lepsze ju-
tro. 

Żagiewka, znawca ziół, zadomowił się na 
terenie stadionu piłkarskiego. 

Pakuła i Mikuła stoją na straży przed wej-
ściem do Muzeum im. Marii Konopnickiej. 

Sikorek, miłośnik ptaków, mieszka w pobliżu 
fontanny w parku im. Konstytucji 3 Maja. 

Podziomek, łasuch, wspina się po słupie la-
tarni oświetleniowej na ul. Chłodnej. 
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Król Błystek i kanclerz Kocie Oczko znaleźli 
odpowiednie dla siebie miejsce przy po-
mniku Marii Konopnickiej w samym sercu 
placu im. Marii Konopnickiej. 

Koszałek Opałek, kronikarz, uzupełnia księgę 
naprzeciwko Domu Handlowego Arkadia. 

Modraczek, amator muzyki i kwiatów, roz-
gościł się przy fontannie przed wejściem do 
SOK-u. 

Wysportowany Pietrzyk strzeże parku wod-
nego. 

Krężołek, nadworny paź króla Błystka, wita 
czytelników wchodzących do Biblioteki Pu-
blicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach 
przy ulicy E. Plater 33 A. 

Biura architektoniczne opracowują 
koncepcję budowy nowej biblioteki. 
W obiekcie miałyby się znaleźć rów-
nież czytelnia multimedialna, stanowi-
ska komputerowe, sala konferencyjna, 
przestrzeń dla dzieci, pracownie pla-
styczne i językowe. 



Zeteścior 7

Suwalska książnica istnieje już 75 lat! 

Wystawa „A co wam śpiewać, laleczki?”  

Muzeum im. Marii Konopnickiej 

Parterowy budynek z użytkowym podda-
szem, w którym mieści się muzeum, archi-
tekturą nawiązuje do szlacheckiego dwor-
ku. Obiekt powstał w 1827 roku, a ostateczny 

kształt, który niemal niezmieniony zachował 
się do dziś, otrzymał w latach 1835–1836. Po 
bokach wejście zdobią dwie pary kolumn 
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podtrzymujące balkon. Okna facjaty wień-
czą od góry rzeźbione maski lwów. Kiedy 
Wasiłowscy przybyli do Suwałk, kamienica 
należała do rejenta Jana Zapiórkiewicza. 
Początkowo rodzice Marii Konopnickiej za-
jęli mieszkanie na górze. Później przenieśli 
się na parter. Maria, opuszczając wraz z ro-
dziną Suwałki, miała 7 lat. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konop-
nickiej w Suwałkach to jedna z najstarszych 
szkół w Polsce.  
Ulica im. Marii Konopnickiej usytuowana 
jest obok placu im. Marii Konopnickiej. Daw-
na ulica Marii Konopnickiej to obecna Ka-
zimierza Hamerszmita. Mieszkali przy niej 
m.in. dr Mamert Nieciuński czy rodzice i brat 
Czesława Miłosza. 

Mówiąca ławeczka znajduje się na placu 
imienia słynnej suwalczanki. Po naciśnięciu 
guzika można usłyszeć wiersze Marii Ko-
nopnickiej w wykonaniu Grażyny Serafin - 
znanej suwalskiej poetki i pisarki.

Aniela Gejdel  
Wiktoria Radzewicz 
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Pomnik z brązu przedstawia Marię Ko-
nopnicką, której utwory bawią i uczą 
kolejne pokolenia dzieci. Autorem fi-
gury jest prof. Jan Bohdan Chmielew-
ski uhonorowany tytułem „Zasłużony 
dla Miasta Suwałk”. 
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Maria Konopnicka
bohaterka tegorocznego dyktanda 

20 kwietnia 2022 roku miało miejsce pod-
sumowanie Szkolnego Konkursu Ortogra-
ficznego. Miłośnicy poprawnej polszczyzny 
zmierzyli się z dyktandem poświęconym 
postaci Marii Konopnickiej – mieli możli-
wość nie tylko zweryfikować swoje umie-
jętności ortograficzne i interpunkcyjne, ale 
i lepiej poznać biografię i twórczość pisarki, 
która obwołana została patronką roku 2021 
w Suwałkach. 
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do 
lektury tekstu!

I miejsce 

Michał Ostrowski IV TMR 

II miejsce 

Kamil Sak III TAUp 

III miejsce 

Patryk Sokół III TB 



Maria Konopnicka – 
kobieta nietuzinkowa 

Rok 2022 w Polsce ogłoszony został Rokiem 
Marii Konopnickiej. Pochodzącą z nad Czar-
nej Hańczy poetkę władze Suwałk również 
uhonorowały mianem patronki tego roku.  
23 maja przypada 180. rocznica urodzin 
pisarki, córki Józefa Wasiłowskiego – wyż-
szego rangą urzędnika – i Scholastyki z Tur-
skich. Wasiłowscy przyjechali do Suwałk 
na początku lat 40. XIX wieku. W 1849 roku 
rodzina przeniosła się do Kalisza. Ani Maria, 
ani jej rodzice nigdy już Suwałk nie odwie-
dzili, ale mistrzyni pióra z nostalgią wspo-
minała rodzinne strony w swej twórczości.  
Józef Konopnicki wychowywał córkę w tra-
dycji chrześcijańskiej. Czytał jej przypo-
wieści biblijne, własne przekłady psalmów, 
a także pisma starożytnych. Eliza Orzesz-
kowa, przyjaciółka i przewodniczka Konop-
nickiej po literackim świecie, uważała ją za 
ponadprzeciętnie uzdolnioną. Pochlebnie 
o jej stylu wypowiadał się również Henryk 
Sienkiewicz.  
Wielkość dzieł stawia Konopnicką w rzędzie 
najwybitniejszych postaci w historii kultu-

ry polskiej. Autorka „Mendla Gdańskiego” 
należała do generacji pozytywistów. Jako 
duchowy rzecznik rodaków Konopnicka 
podejmowała tematy narodowowyzwo-
leńcze, czego najgłębszym wyrazem jest 
„Rota” opublikowana w miesięczniku „Przo-
downica”. Antyniemiecki przekaz hymnu 
był manifestem sprzeciwu wobec polityki 
germanizacyjnej zmierzającej do zatarcia 
polskiej tożsamości narodowej.  
Maria Konopnicka, której obywatele w hoł-
dzie stawiają spiżowe pomniki, to nie tylko 
heroiczna matka-Polka, żarliwa poetka-
-patriotka, ale także kobieta niezależna, 
miłośniczka zagranicznych wojaży i spor-
tsmenka. Kosztem wielu wyrzeczeń samot-
nie wychowywała ona sześcioro dzieci, co 
nie przeszkodziło jej w samokształceniu, 
wspieraniu dążeń sufrażystek walczących 
o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, an-
gażowaniu się w pomoc na rzecz więźniów 
politycznych czy występowaniu w obronie 
prześladowanych dzieci we Wrześni.
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Tolerancja, czyli poszanowanie czyichś 
poglądów, wierzeń, upodobań, róż-
niących się od własnych, to zdolność 

wielce pożądana, ale niestety nie charak-
teryzuje ona wszystkich ludzi. W naszym 
kraju sytuacja pod względem otwartości na 
różnorodność nie napawa optymizmem, 
o czym świadczy m.in. raport ILGAEurope, 
z którego wynika, że jesteśmy jednym z naj-
bardziej homofobicznych krajów w Europie 
– na 49. miejsc zajmujemy 44. Bez wątpie-
nia nie jest to powód do chluby dla Pola-
ków, a przecież postawa akceptacji od-
grywa niezwykle istotną rolę w budowaniu 
relacji międzyludzkich, na co wskazuje m.in. 
artykuł 1. Deklaracji Zasad Tolerancji, którą 
przyjęły kraje członkowskie UNESCO: 
„Tolerancja jest harmonią w różnorodno-
ści. To nie tylko moralny obowiązek, ale tak-
że prawny i polityczny warunek. Tolerancja 

– wartość, która czyni możliwym pokój – 
przyczynia się do zastąpienia kultury wojny 
kulturą pokoju”. 
Potrzebę kreowania pozytywnych wzorców 
i wpływania na zmianę postaw społecz-
nych z pewnością odczuwają ludzie pióra. 
Pokolenie pozytywistów, do którego nale-
żała Maria Konopnicka, opowiadało się za 
tolerancją, a ideę asymilacji Żydów włączy-
ło do swojego programu. „Mendel Gdański” 
– nowela Marii Konopnickiej z 1890 roku – 
powstał w odpowiedzi na narastającą falę 
antysemityzmu w trzech zaborach.  
Dzieło Konopnickiej opowiada o tytułowym 
Mendlu, Żydzie mieszkającym w Warsza-
wie, który mierzy się z uprzedzeniami i dys-
kryminacją. Mendel nie ma rodziny poza 
osieroconym wnukiem, Jakubem. Z nauk 
udzielanych chłopcu przez dziadka wyni-
ka, że introligator to doświadczony, mądry 

„Mendel Gdański” 
jako apel 
w sprawie 
tolerancji 
– program pozytywistów czy 
wyzwanie współczesności? 

Grafika: Sylwia Żuk
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i uczciwy człowiek, przywiązany do mia-
sta, w którym żyje, a także do społeczności, 
z którą wiążą go wspólne doświadczenia. 
Mendel wpaja wnukowi przekonanie, że nie 
powinien wstydzić się swego pochodzenia. 
Jest dumny z tego, kim jest i nie zamierza 
wyrzekać się swojej wiary. Uważa, że sza-
cunek należy się wszystkim ludziom. Chło-
piec natomiast nie rozumie, dlaczego ide-
ały dziadka nie znajdują odzwierciedlenia 
w rzeczywistości, dlaczego jest atakowany, 
mimo że nie zrobił nic złego. 
Z pełnym godności i rozsądku zacho-
waniem Mendla kontrastuje sposób by-
cia i myślenia zegarmistrza, który kieruje 
w stronę introligatora obiegowe slogany: 
„Każdy Żyd ma swoje wykręty!” czy „Żyd za-
wsze Żydem”. Jest to człowiek, który powie-
la stereotypy, posługuje się uogólnieniami, 
wszystkim Żydom przypisując negatywne 
cechy. Nie przyjmuje do wiadomości przy-
wołanych przez Mendla argumentów, przy-
kładów, faktów, mimo wieloletniej znajomo-
ści wciąż uważa go za obcego. Nie potrafi 
podać logicznego uzasadnienia wygłasza-

nych opinii, które świadczą przede wszyst-
kim o szowinizmie i bezmyślności. 
Gdzie według Konopnickiej należy szukać 
przyczyn niepokojących zjawisk? Za wyrzą-
dzane Żydom krzywdy odpowiedzialne są 
„złość i głupota”. Do prześladowania nie-
winnych ludzi popycha motłoch oparta na 
przesądach nienawiść. Nie dziwi zatem, że 
to student, przedstawiciel inteligencji, staje 
w obronie Mendla. Wykształcenie, zdoby-
wanie wiedzy mogą zapobiec nietolerancji 
wobec innych ras, narodów czy kultur. War-
tością równie istotną jak wiedza jest też mi-
łość bliźniego. 

Świat idzie na przód. Jesteśmy świadkami 
rozwoju cywilizacyjnego, ale czy szybki po-
stęp technologiczny idzie w parze z postę-
pem moralnym ludzkości? Ważne jest, by 
każdy z nas był wrażliwy na wszelkiego ro-
dzaju przejawy dyskryminacji, byśmy mieli 
odwagę, jak student – bohater utworu Marii 
Konopnickiej – walczyć z niesprawiedliwo-
ścią. Pisarka propagowała ponadczasowe 
wartości – poszanowanie wobec odmien-
ności kulturowej i religijnej oraz zaangażo-
wanie w obronę prześladowanych. Hasła 
pozytywistów nie zdezaktualizowały się – 
w sferze równości na różnych płaszczy-
znach nadal mamy wiele do zrobienia. 

Kacper Dostatni 
Grafika: Aniela Gejdel
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„Rota”
pieśń jednocząca uczucia narodu

,,Rota” Marii Konopnickiej to jedna z naj-
bardziej znanych pieśni patriotycznych. 
Jest ona wyrazem protestu wobec polityki 
germanizacyjnej prowadzonej na począt-
ku XX wieku w zaborze pruskim. Hymn ten 
miał nawoływać do walki i budzić narodo-
wą tożsamość rodaków. 
Pozytywiści wychowali się w przekonaniu, 
że sztuka powinna służyć poprawie życia 
społecznego i kreować pozytywne wzor-
ce postępowania. Jednak na przełomie 
XIX i XX wieku  zaczęli oni odchodzić od 
kanonów realizmu, nawiązywali do sfery 
duchowej, podkreślali wagę uczucia i ma-
rzenia, ich kluczowym celem stało się mo-
tywowanie narodu do wyzwolenia spod 
obcego panowania. 

Maria Konopnicka wielokrotnie komen-
towała ważne wydarzenia polityczne, 
starając się zainteresować losami Pol-
ski opinię publiczną na Zachodzie. W 1901 
roku nakazano naukę religii w szkołach 
w języku niemieckim. Konopnicka, w cza-
sie strajku dzieci we Wrześni (1901–1902), 
napisała wiersz „O Wrześni”, sprzeciwia-
jąc się tym samym bezwzględnemu 
traktowaniu uczniów przez władze za-
borcze. 

Grafika: Sylwia Żuk
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Wers „Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg” to 
nawiązanie do „Wesela” Stanisława Wy-
spiańskiego. Konopnicka, podobnie jak 
młodopolski dramatopisarz, wyraża w „Ro-
cie” wiarę w możliwość zjednoczenia naro-
du we wspólnym działaniu. 
Przesłanie utworu podnosiło morale Pola-
ków w różnych momentach historycznych, 
także podczas II wojny światowej, kiedy to 
słowa pieśni w czyn zaczęło obracać nowe 
pokolenie bojowników o wolność. 
,Rota” z pewnością jest jedną z najważniej-
szych pieśni w historii narodu polskiego. 
Mimo iż utwór ma już prawie wiek, dalej bu-
dzi wzruszenie wśród wielu Polaków i działa 
,,ku pokrzepieniu serc”.  

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!
 [...]

Źródło: Wikimedia Commons  

Niemiecki nauczyciel wymierzył karę cielesną 14 dzie-
ciom za odmowę odpowiadania w języku niemiec-
kim na lekcji religii. 

Adrian Nowosadko
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„Całej pensji i połowy władzy!” – ten apel 
wybrzmiewał na przestrzeni XIX i XX wieku 
podczas walk kobiet o prawa wyborcze, 
równouprawnienie w dostępie do nauki 
i pracy. Mimo iż od 1870 roku do dziś zaszło 
wiele zmian, a kobiety wykonujące „mę-
skie” zawody to norma, nadal zauważalna 
jest potrzeba wprowadzania prawdziwej 
równości.  
Przed nami, kobietami, ale też i mężczy-
znami, wciąż wiele do zrobienia. Jednak by 
obiektywnie ocenić zjawiska, z jakimi się 
spotykamy, by zaplanować własną eduka-
cję lub karierę zawodową, niezbędna jest 
znajomość przeszłości. Do zainicjowania 

zmian społecznych w kwestii postrzegania 
męskości i kobiecości potrzebna jest wie-
dza o tym, co mamy już za sobą.  
Dawniej mężczyźni drwili z Polek, które 
chciały kształcić się i pracować poza do-
mem. Uważano, że przez płeć są zbyt słabe 
i nuda doprowadziła je do takich pomy-
słów. Ich aspiracje nie były w kraju trakto-
wane poważnie, dlatego, aby studiować, 
musiały wyjeżdżać za granicę. Początko-
wo bano się kobiet na „męskich” stano-
wiskach, takich jak dentysta, przez co nie 
chciano ich zatrudniać, by nie odstraszały 
klientów. Gdy kobiety w końcu znajdowały 
jakąś posadę, były gorzej wynagradzane, 

Recenzja 
Prababek wołanie  o sprawiedliwość 

Grafiki z filmu „Całej pensji i połowy władzy”
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mimo równie ciężkiej pracy co pozostali za-
trudnieni.  

Publikacja „Całej pensji i połowy władzy” 
wydana przez Fundację Feminoteka w spo-
sób przystępny przedstawia problemy, 
z którymi kobiety borykały się w przeszłości 
i które, niestety, nastręczają im trudności 
po dziś dzień.  

Polki, mimo szyderstw ze strony otocze-
nia, przez wiele lat musiały udowadniać, 
że mają taką samą wartość jak mężczyźni, 
a ich pomysły są równie ciekawe i innowa-
cyjne. Nasze prababki dążyły do uzyskania 
niezależności, byśmy dziś miały prawo do 
głosowania oraz nie musiały polegać tylko 
na płci przeciwnej.  
Materiał Feminoteki podważa stygmatyzu-
jący podział, wedle którego męskość to siła 
i władza, a kobiecość to delikatność i usłuż-
ność. Czy przekonania te nigdy nie odejdą 
do lamusa? Wszystko zależy od edukowa-
nia społeczeństwa, uświadamiania go od 
najmłodszych lat i w efekcie otwarcia się 
na różnorodność. 

Dominika Mitros 

Grafiki z filmu „Całej pensji i połowy władzy”
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Czternastoletnia Eliza i trzynastolet-
nia Maria poznały się na pensji sióstr 
sakramentek w Warszawie w 1855 

roku. Dziewczęta lubiły czytać i deklamo-
wać poezję, w tym zakazane utwory Ada-
ma Mickiewicza. Zainteresowania literackie 
zapoczątkowały ich długoletnią przyjaźń. 
W dorosłym życiu obie odnalazły w sobie 
pasję do pisania i stały się głosami swojej 
epoki.  
Po skończeniu pensji nie widziały się przez 
dwadzieścia lat. Spotkały się ponownie 
w 1879 roku i do końca życia utrzymywały 
regularny kontakt, jeśli nie osobisty, to li-

stowny. „Czuję, że cię pokocham. Będzie to 
moja pierwsza miłość dla kobiety. Oczekuję 
od ciebie dużo siły, dużo światła, dużo od-
wagi” – napisała Konopnicka do Orzeszko-
wej, wspominając ich pierwszą rozmowę 
po długiej przerwie. 
Obie kobiety wspierały się zawodowo. Eliza 
Orzeszkowa promowała Marię Konopnicką, 
popierała jej kandydaturę na stanowisko 
redaktor naczelnej miesięcznika „Świt”, czy-
niła starania, by poezja Konopnickiej zosta-
ła przetłumaczona na język rosyjski i zor-
ganizowała jej jubileusz pracy artystycznej 
(1902 r.). Z kolei Maria Konopnicka recen-

Pisarki-emancypantki
o przyjaźni Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej 

 

Grafika: Sylwia Żuk
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zowała powieści Orzeszkowej dla różnych 
czasopism i brała aktywny udział w przy-
gotowaniach obchodów 40-lecia pracy 
twórczej pisarki (1907 r.). 
W korespondencji kobiety zapewniały się 
o wzajemnym uwielbieniu swoich literac-
kich umiejętności. Orzeszkowa komento-
wała pisarstwo Konopnickiej: „To talent ol-
brzymi połączony z wysokim ukształceniem 
umysłu. Myśli wielkie i forma cudowna”. Zaś 
Konopnicka oceniała twórczość Orzeszko-
wej: „Powieści twoje to całe kopalnie myśli. 
Wielkie są przez to, co budzą w umyśle czy-
tającego. Ty masz spokój i siłę geniuszu”. 

W listach obu kobiet niewiele jest osobi-
stych informacji, obie bardzo rzadko zwie-
rzały się sobie z problemów, ale mimo to 
łączyła je zażyłość i przyjacielska relacja. Te 
dwie niezwykłe postacie kobiece wymykały 
się ówczesnym konwenansom i m.in. dla-
tego postanowiły wspierać się w wybranej 
drodze. 
Uderzające jest podobieństwo ich losów 
osobistych – obie wyszły za mąż za męż-
czyzn starszych od siebie, którzy kultywo-
wali staropolskie obyczaje szlacheckie – ich 
życie upływało na zjazdach, polowaniach 
i gwarnych biesiadach. Nie były to relacje 

Maria Dulębianka, „Portret Marii Konopnickiej’, 1910 r.
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szczęśliwe – obie kobiety czuły się samot-
ne w swych związkach i nie darzyły miłością 
mężów.  
Kiedy w 1863 roku doszło do wybuchu po-
wstania styczniowego, Piotr Orzeszko zo-
stał aresztowany i skazany przez władze 
carskie na wywózkę na Syberię za ukrywa-
nie powstańców na czele z samym Romu-
aldem Trauguttem. Zgodnie z obyczajem 
i obowiązkiem patriotycznym kobiety to-
warzyszyły mężom na zesłaniu, jednak Eliza 
Orzeszkowa postąpiła inaczej – nie poje-
chała na zsyłkę, co więcej, zaczęła zabie-
gać o unieważnienie małżeństwa z Piotrem 
Orzeszką, ponieważ, jak twierdziła – nie ko-
chała go.  
Konopnicka również rozstała się z mężem 
i przeniosła się z dziećmi do Warszawy. Ja-
rosławowi Konopnickiemu nie podobały się 
literackie zainteresowania żony, pisarka zaś 
nie mogła znieść ograniczeń, jakie narzucał 
jej mąż, nie chciała być na jego utrzymaniu 
i nie odpowiadała jej rola gospodyni do-
mowej. 
Zarówno Konopnicka – która zajmowała się 
sześciorgiem dzieci, jak i Orzeszkowa, która 
dzieci nie miała, żyły wbrew stereotypowi 
matki-Polki i przekonane były, że kobiety 
nie muszą pozostawać w cieniu mężczyzn 
i mogą spełniać się poza macierzyństwem. 
Obie pisarki symbolizują realną emancy-
pację polskich kobiet – osiągnęły sławę 
i uznanie równe Bolesławowi Prusowi i Hen-
rykowi Sienkiewiczowi. To przykład będący 
zachętą dla innych kobiet: i wy możecie 
stać się wielkie, ważne, wyzwolone. Wyzwo-
lone jednak nie od wszelkich zasad.  
Konopnicka na łamach „Świtu” wiele pisała 
o równouprawnieniu kobiet. Mówiła o „ro-
zumniej emancypacji”, która miała opierać 
się na pełnieniu przez kobiety obowiązków 
społecznych i pielęgnowaniu wspólno-
ty narodowej, a nie na wychowywaniu ich 
jedynie do roli żon i matek. Pisarka otwar-
cie walczyła o wprowadzenie możliwości 
rozwodów i wstęp kobiet na uniwersytety. 
Uważała, że „edukacja kobiet jest podstawą” 
do zmiany ich wizerunku w społeczeństwie. 

Problemy te bliskie były także Orzeszkowej, 
której powieść „Marta” z 1873 r. podejmuje 

bardzo ważną tematykę obecności kobiet 
na rynku pracy i w życiu społecznym. 
Artystki wierzyły, że kobiety uratują naród, 
służąc mu swoją wiedzą, pracą i cnotami. 
Polska ich marzeń miała być krajem ludzi 
wolnych, działających na rzecz ojczyzny, 
żyjących zgodnie ze swoimi wyborami oso-
bistymi i uczuciami.  

Aniela Gejdel 
Wiktoria Radzewicz 
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Tłamszona od setek lat kobieta, skaza-
na na zajmowanie się domem, rodze-
nie potomstwa i bycie uległą swojemu 

mężowi, pewnego dnia będzie miała dość. 
Będzie chciała zdobywać wykształcenie, li-
czące się bardziej niż gra na fortepianie czy 
szkicowanie pejzaży. Będzie chciała myśleć 
samodzielnie i nie być nikomu poddana, 
lecz przede wszystkim będzie dążyła do by-
cia niezależną w świetle prawa: finansowo 
oraz w sprawach o wadze państwowej. Ko-

biety pragną być zauważane w ,,męskim 
świecie”. Pod koniec wieku XIX, zmęczone 
dotychczasowym życiem, wyszły na ulicę, 
co bardzo nie spodobało się panom.  

O dążeniach do zmiany sytuacji kobiet na 
lepszą opowiada brytyjski dramat ,,Sufra-
żystka” (2015) w reżyserii Sarah’y Gavron. 
Film przenosi nas do 1912 roku i ukazuje 
rzeczywistość na chwilę przed wybuchem 
I wojny światowej. Akcja skupia się na bo-
haterce o imieniu Maud – młodej pracow-
niczce pralni. Ma ona męża oraz syna, któ-
rego kocha ponad życie. Maud z początku 
jest nieprzychylna aktywizmowi. Z czasem 
jednak coraz bardziej intryguje ją działal-

ność sufrażystek, zaczyna uczestniczyć 
w spotkaniach i demonstracjach. W wyniku 
interwencji policji trafia do aresztu. Pierw-
szy pobyt w więzieniu skutkuje konfliktem 

Z tęsknoty za wolnością – „Sufrażystka” 
RECENZJA

Kadr z filmu „Sufrażystka”
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rodzinnym. Maud wytykają również sąsiedzi 
oraz pracownicy pralni. Bohaterka nie pod-
daje się wyzwiskom i kontynuuje kampa-
nię na rzecz kobiet, całkowicie porzucając 
swoje dotychczasowe życie. Bierze udział 
w coraz bardziej niebezpiecznych inicjaty-
wach, igra z władzą brytyjską, która w od-
wecie również nie szczędzi siły i brutalności. 
Mężczyźni, zarówno biedota jak i ci wysoko 
postawieni, wciąż szydzą z bezcelowych 

według nich starań kobiet. Film kończy się 
jednak optymistycznym akcentem – na 
ekranie wyświetla się lista krajów wraz z ro-
kiem uzyskania w nich praw wyborczych 
przez kobiety.  
Po seansie nie sposób nie czuć wdzięczno-
ści dla ówczesnych bohaterek. Film pokazu-
je walkę przeciętnej emancypantki o swoje 
prawa – jej historia jest motywacją dla nas 
wszystkich – uświadamia nam, iż nie należy 
się poddawać. W wielu źródłach możemy 

przeczytać o losach najbardziej znanych 
postaci ruchu, jednakże ogromną rolę ode-
grały kobiety takie jak Maud, których imion 
niestety już nie poznamy. „Sufrażystka” to 
hołd dla zwyczajnych dam, wywodzących 
się z najniższych klas społecznych, sprze-
ciwiających się ówczesnemu systemowi. 
Właśnie dzięki takim osobowościom, my 
– kobiety XXI wieku – możemy być wolne 
i niezależne. Nie wszędzie jednak panu-

je równouprawnienie. Przerażające jest to, 
iż nawet w obecnych czasach nie zawsze 
płeć żeńska ma podstawowe prawa, jaki-
mi są wolność słowa czy dostęp do edu-
kacji. Trudno jest być obojętnym na takie 
zjawiska, dlatego warto m.in. uczestniczyć 
w protestach, edukować się oraz pogłę-
biać świadomość innych na temat sytuacji 
w krajach z ograniczonymi prawami kobiet.  

Magdalena Szeszko 

Kadr z filmu „Sufrażystka”
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K R Z Y Ż Ó W K A

Hasło:

W lipcu 1890 roku w Krakowie pisarka 
była świadkiem złożenia na Wawelu 
prochów jednego z najwybitniejszych 
polskich poetów. Podaj jego nazwisko. 

Imię jednego z bohaterów baśni 
„O krasnoludkach i sierotce Marysi”. 
Można go spotkać przy fontannie 
przed Suwalskim Ośrodkiem Kultury. 

Gdzie mieszkała Maria Konopnicka 
wraz z dziećmi w latach 1877–1890? 

Nazwisko pisarza, którego zachwycił 
talent poetycki debiutującej pisarki. 

Gdzie urodziła się Maria Konopnicka? 

Maria Konopnicka w swoich utworach 
dopuściła do głosu ludzi biednych, 
prostych, z gminu. Jakim mianem ją
w związku z tym określano?   

 

Jaki tytuł nosi pierwszy utwór Konopnickiej? 

Jeden z pseudonimów Marii Konopnickiej.  

Polska pieśń patriotyczna napisana przez 
Marię Konopnicką. 

Na jaką chorobę zmarła poetka? 

Tytuł noweli, której bohaterem jest stary Żyd 
pracujący jako introligator. 

Jak nazywa się okres w literaturze, w którym 
tworzyła Maria Konopnicka? 

Jaka relacja łączyła Marię Konopnicką
z Elizą Pawłowską? 

Co Maria Konopnicka otrzymała w darze 
od narodu? 

Nazwa gatunku literackiego, którego kryteria 
spełnia „Nasza szkapa”. 
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