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TOWARZYSTWA LITERACKIE I NAUKOWE

TOWARZYSTWO IM. MARII KONOPNICKIEO

Od powstania Towarzystwa im. Marii Konopnickiej mija 31 lat, 

a jego dzieje do 1985 r. zostały przeze ranie opisane w "Biuletynie
i

Polonistycznym" .

Inicjatorzy zorganizowania Towarzystwa to nie tylko ludzie 

nauki i ludzie pióra, ale i działacze społeczni, którzy właściwie 

nadali ton pracy Towarzystwa. Ponieważ Towarzystwo nasze, uważane 

za literackie, miało pewne aspiracje naukowe, o czym pisałen już w 

tymże "Biuletynie", wspomnę o naszych zamierzeniach wykazania po

dobieństwa twórczości Syrokomli, Lenartowicza i Konopnickiej w 

poezji nurtu ludowego. Częściowo nam się to udało, jeśli chodzi o 

zwięzki Konopnickiej i Lenartowicza, w mniejszym natomiast stopniu 

jeśli idzie o "hardego lirnika wioskowego". Oest to tym bardziej 

godne ubolewania, iż naukowcy białoruscy (obecni n.in. na naszych 

sesjach naukowych poświęconych Syrokomli w Toruniu i Inowrocławiu) 

wyraźnie potwierdzili pionierską rolę, Jakę odegrał w poezji bia

łoruskiej właśnie Syrokomla. Sprawa staje się szczególnie aktual

na, gdyż obecnie nawiązuje się bliższe więzy w sferze kultury pol

skiej i białoruskiej.

Uzyskaliśmy w Towarzystwie materiały, świadczące o poważnym 

zainteresowaniu Konopnickiej nie tylko4ziemiami zachodnimi, ale i 

wschodnimi. Autorem przygotowywanej pracy "Konopnicka a sprawy 

unitów" jest red. mgr Mirosław Woźniak. Temat ten obecnie może
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wzbudzić szczególne zainteresowanie czytelników z tych ziem i 

przyległych sąsiednich terenów.

Czynimy wstępne kroki (z inicjatywy terenu) do opracowania 

powiązań kaliskich Konopnickiej z Asnykiem.

Niestety, niewiele posunęliśmy się w badaniach nad twórczoś

cią poety mazurskiego Michała Kajki (ziomka Feliksa Nowowiejskiego)

- współtwórcy "Roty"), który wzorował się m.in. na twórczości Ko

nopnickiej *

W ostatnich latach nie podejmowaliśmy się organizowania po

święconych Marii Konopnickiej międzynarodowych sesji naukowych, 

podobnych do sesji w Łańcucie (1960 r.) , organizowanej przez Towa

rzystwo wespół z Instytutem Badań Literackich, z 32 referatami lub 

do sesji w Kaliszu (1970 r.) . Natomiast w 1986 r. odbyła się w Su

wałkach krajowa sesja naukowa zorganizowana staraniem WSP w Krako

wie, naszego Towarzystwa 1 Suwalskiego Towarzystwa Kultury.

W 1988 r. odbyły się dwie sesje poświęcone Elizie Orzeszko

wej, której związkami z Konopnicką zajmujemy się od dawna. Oedna 

zorganizowana została przez nasze Koło im. E. Orzeszkowej wespół z 

Biblioteką Publiczną w Białymstoku z udziałem referentów z Grodna. 

Współorganizatorami drugiej sesji, która odbyła się w Żarnowcu, w 

Muzeum Marii Konopnickiej, były: WSP w Krakowie, Muzeum w Żarnow

cu i Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. W sesji brali 

również udział naukowcy z Grodna, a także z RFN i NRD.

Od 1987 r. corocznie w listopadzie młode i prężne Koło nasze-' 

go Towarzystwa przy Cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego or

ganizuje spotkania, których stałą pozycją jest część referatowa, 

poświęcona Konopnickiej.

Nasze Tiaciskanie" na oficyny wydawnicze, przez wiele lat nie

skuteczne, obecnie uwieńczone jest niekiedy sukcesem. I tak, w
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1986 r. ukazała się "Bibliografia przekładów utworów Marii Konop

nickiej za lata 1879-1979". Autorkami są Anna Faber-Chojnaćka i 

Barbera Góra (Kraków, Wyd. Nauk. WSP). Praca częściowo dofinanso

wana przez Towarzystwo. W 1987 r. ukazała się praca zbiorowa pod 

red. Jerzego Zbigniewa Białka i Jerzego Jarowieckiego pt. "Maria 

Konopnicka w 75-lecie zgonu”. Jest to pokłosie wspomnianej wyżej 

sesji w Suwałkach.

Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza wydała w 1988 r. 4 tomy pism 

wybranych Konopnickiej pod red. Jana Nowakowskiego. Opracowanie 

tych tomów jest zasługę pracowników naukowych tej samej WSP w Kra

kowie, należących do Koła naszego Towarzystwa.

Do niepowodzeń w tej dziedzinie należy niewydanie do tej po

ry drukiem pracy Justyny Leo o związkach Konopnickiej z Grottge

rem.

Stosunkowo skromny dorobek wydawniczy wynika z faktu, że sto

warzyszenie nasze jest w pełni społeczne, nie korzysta z państwo

wych dotacji budżetowych i z biegiem lat zmienia nieco swój pro

fil, kładąc większy nacisk na działanie społeczno-kulturalne.

Niezmienne natomiast pozostaje zadanie statutowe roztaczania 

przez Towarzystwo opieki nad Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu 

k/Krosna. Przed kilkoma jeszcze laty mogfiśmy wspierać Muzeum tak

że finansowo, np. dokupując sąsiadującą parcelę dla poszerzenia 

parku, czy pokrywając część kosztów jego ogrodzenia. Obecnie musi

my ograniczać się do opieki "moralnej", polegającej np. na inter

wencjach u władz państwowych czy wojewódzkich w sprawach istotnych 

dla egzystencji Muzeum. Placówka ta, mimo trudności finansowych i 

organizacyjnych, rozwija się i stała się znaczącym w województwie 

centrum kultury (wystawy, sesje naukowe, koncerty).

Wspomnieć należy, że Towarzystwo swymi staraniami doprowa-
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dziło do tego, że obecnie - prócz Muzeum w Żarnowcu - istnieję: 

Muzeum Marii Konopnickiej w Suwałkach, w domu, w którym urodziła 

się poetka, Izba Muzealna w Kaliszu (1980) w domu, gdzie pisarka 

spędziła dzieciństwo i młodość, oraz Izba Muzealna w Bronowie, 

pierwszej siedzibie małżeństwa Konopnickich (1986).

Następnym zadaniem Towarzystwa było podejmowanie inicjatyw 

uczczenia pamięci patronki przez budowę jej pomników, tablic itp. 

Do szeregu już dawniej wzniesionych pomników (Warszawa, Suwałki, 

Kalisz, Września, Gdańsk, Ciechanów, Warcino, Opole, Lublin) do

dać należy dwa nowe. Deden - w Krakowie, na terenie dzielnicy pod

wawelskiej, stanęł w 1986 r. dzięki usilnym staraniom Koła Krakow

skiego. Drugi odsłonięto w parku okalajęcym dworek żarnowiecki, w 

70-ę rocznicę odzyskania niepodległości Polski.

Wydaje się, że do poważnych osięgnięć Towarzystwa można zali

czyć zorganizowanie i zapoczętkowanie zbiorów biblioteki dziecię

cej w Centrum Zdrowia Oziecka. Powstanie takiej biblioteki uchwa

liła młodzież szkół podstawowych im. Marii Konopnickiej na Zjeź- 

dzie w Warszawie w 1972 r., na którym obecna była Ewa Szelburg-Za- 

rembina - inicjatorka budowy Centrum Zdrowia Dziecka. Biblioteka, 

której nadano imię Marii Konopnickiej - po żmudnej i długiej pracy 

przygotowawczej, została*otwarta w 1986 r., wzbogaca stale swój 

księgozbiór i cieszy się dużym uznaniem zarówno dzieci - pacjen

tów, jak i personelu, spełnia bowiem ważnę rolę wychowawczą i 

leczniczą (biblioterapia).

Towarzystwo od^początku swego istnienia żywo interesuje się 

kontaktami z wychodźstwem. Zainteresowanie to jest udokumentowane 

stosownym zapisem w Statucie Stowarzyszenia. Sprawa ta trwa więc 

około 30 lat. W tym 30-leciu postać Konopnickiej została upamięt

niona tablicami w Nervi i Bad Ischl oraz nadaniem jej imienia pla-
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cówkorn oświatowym i kulturalnym, jak szkoły we Francji i USA, Gro

mada "Zgoda" w Ludwigshafen w RFN, Dom Polski w Belgii. Wysyłamy 

też książki Konopnickiej i jej poświęcone do Biblioteki Polskiej 

w Paryżu, Studium Polskiego przy Uniwersytecie w Sydney, wysyła

liśmy je również do kilkunastu szkół polskich na Zachodzie, 

niestety bez większego oddźwięku. Najwięcej jednakże wysyłaliśmy 

na Wschód (Wilno, Lwów, Karaganda).

Ważną dziedzinę działalności Towarzystwa jest praca z mło

dzieżą. Obejmujemy nią placówki oświatowe wszelkiego typu: licea, 

szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowacze i przedszkola. W ca

łym kraju jest około 300 placówek oświatowo-dydaktycznych, które 

noszą imię autorki "Roty", większość z nich utrzymuje z nami ścis

ły kontakt. W 1968 r. zapoczątkowaliśmy współpracę ze szkołami 

zorganizowaniem "Turnieju Przyjaźni" (konkurs trwający przez cały 

rok szkolny), zakończonego ogólnokrajowym spotkaniem młodzieży.

Forma ta przyjęła się i do dziś Towarzystwo zorganizowało 14 

zjazdów liceów ogólnokształcących, 10 zlotów szkół podstawowych,

2 zloty placówek szkolenia specjalnego i 2 spotkania wychowawców 

przedszkoli.

Tematem konkursu jest zwykle twórczość i działalność społecz- 

no-patriotyczna Marii Konopnickiej, często powiązana z twórczością 

jej współczesnych. Towarzystwo nawiązuje kontakty z Wyższymi Szko

łami Pedagogicznymi i Studiami Nauczycielskimi, aby przesunąć w 

górę wiek młodzieży, zainteresowanej Konopnicką, jej twórczością i 

działalnością społeczną. Zorganizowanie Koła byłych Wychowanków 

Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej służyć ma podobnemu ce

lowi w odniesieniu do społeczeństwa w wieku dojrzałym.

Wspomnieć należy tutaj o akcji przyznawania nagród za wyróż

niające się prace magisterskie i doktorskie na tematy związane z
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postaciami i twórczością Konopnickiej oraz innych poetów nurtu lu

dowego, jak Syrokomla i Lenartowicz. Nagrodzono też pracę magis

terską o Dulębiance, malarce i towarzyszce ostatnich lat życia Ma

rii Konopnickiej.

Wydaje mi się konieczne zorganizowanie, chyba właśnie przez 

Instytut Badań Literakkich, spotkania przedstawicieli towarzystw 

społeczno-literackich. Odgrywaję one poważną rolę w życiu społecz

nym i kulturalnym kraju. Niektóre z nich maję częściowo charakter 

naukowy. Więżę się to z problemem muzeów czy izb pamięci, będęcych 

często integralnę częścię poszczególnych towarzystw. Na naradzie, 

której zwołanie proponuję, dyrekcja Muzeum Marii Konopnickiej w 

Żarnowcu mogłaby przedstawić wyniki 3wych doświadczeń.

1 BP 1985 z. 3-4 s. 94-102. 

maj 1989 Stanisław Szwalbe

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TWÓRCZOŚCI OANA KASPROWICZA

W latach 1985-1987 Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Dana 

Kasprowicza z siedzibę na Harendzie działało zgodnie z kierunkami 

pracy, scharakteryzowanymi bliżej w "Biuletynie Polonistycznym" 

(1985 z. 3-4 s, 102-106). Głównym jego zadaniem była, jak i po

przednio, opieka nad Domem na Harendzie i mauzoleum poety oraz 

obsługa Muzeum Gana Kasprowicza. Podobnę pieczę sprawowano nad ga

lerię malarstwa Władysława Jarockiego, w sezonie letnim udostęp

nianą zwiedzającym. W 1985 r. Muzeum odwiedziło 26 737 osób, w 

1986 - 23 380, w 1987 - 24 020, połowę stale stanowiła młodzież.


