
e-konopnicka 

1. Maria Konopnicka uczyła się na pensji sióstr Sakramentek w Warszawie, gdzie poznała 

Elizę Pawłowską, późniejszą  Orzeszkową, z którą połączyła ją długoletnia przyjaźń.   

Jak długo trwała edukacja przyszłej poetki w tej szkole? 

2. Maria Konopnicka urodziła się w Suwałkach, ale w 1849 roku rodzina Wasiłowskich 

przeniosła się do Kalisza i zamieszkała na parterze pałacu Puchalskich.  Przy jakiej ulicy 

znajdowało się mieszkanie i jaką nazwę nosi ta ulica obecnie? 

3. Maria Konopnicka debiutowała w 1870 roku w dzienniku Kaliszanin wierszem "Zimowy 

poranek", który opublikowała pod pseudonimem.  Jaki to był pseudonim? 

4. W lipcu 1890 roku w Krakowie pisarka była świadkiem złożenia na Wawelu prochów 

jednego z najwybitniejszych polskich poetów. Podaj imię i nazwisko tego poety. 

5. W czasie swojego pobytu w Warszawie Konopnicka utrzymywała się z pisania poezji oraz 

tłumaczeń. Ile płacono poetce za wydany tom poezji, a ile za tom opowiadań lub nowel? 

6. Konopnicka była cenioną tłumaczką,  znała też podobno prawie 10 języków.  Z jakich 

języków tłumaczyła na język polski? 

7.  Najsłynniejszym utworem Marii Konopnickiej jest Rota. Gdzie i kiedy poetka po raz 

pierwszy opublikowała tekst Roty? 

8. „… nie doczekał” to utwór, który opowiada o śmierci małego chłopca, który umarł z 

powodu ubóstwa, w którym żył wraz ze swoim ojcem – wyrobnikiem.  Jak miał na imię  

bohater wiersza? 

9. Poetka zmarła 8 X 1910 roku w słynnym zakładzie leczniczo-sanatoryjnym we Lwowie.  

Jak nazywał się ten zakład? 

10. Wkrótce po śmierci Konopnickiej  w teatrze kaliskim  odbył się wieczór literacki 

poświęcony poetce związanej przez szereg lat z Kaliszem. Odczyt o jej twórczości 

wygłosiła pisarka, znana w latach późniejszych jako pisarka Ziemi Kaliskiej. Podaj imię  

i nazwisko tej osoby. 

11. Jeden z pierwszych utworów poetyckich,  zawierający postromantyczne impresje na tle 

krajobrazu pienińskiego, trafił do rąk Henryka Sienkiewicza, który bardzo pochlebnie 

wyraził się o początkującej poetce :” ta pani lub panna ma prawdziwy talent, który 

prześwieca przez wiersze jak promienie świtu przez mgłę.” Podaj tytuł tego wiersza oraz 

tytuł czasopisma, w którym został wydrukowany. 

12. W jaki sposób z osobą Marii Konopnickiej  związana jest  Luna Drexlerówna, lwowska 

malarka i rzeźbiarka? 

13. Który z polskich pisarzy nazwał Konopnicką „wybitną postacią do kołysania naszych 

serc”?  

14. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej na cześć pisarki nazwano Konopnicka 

krater uderzeniowy na jednej z planet Układu Słonecznego. Jaka to planeta? 

15. W 2005 r. władze jednej z europejskich stolic przyznały autorce Roty zaszczytny tytuł 

„Ambasadora kultury” – za kultywowanie w swojej twórczości tego miasta. Co to za 

miasto? 

 

 


