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Rady Miasta Kalisza

uprzejmie dziękuję za propozycję wydania w roku 2022 repliki albumu "Widoki Kalisza",
zawierającego kilkanaście zdjęć miasta z końca XIX wieku. 

Publikacja  taka,  podobnie  jak  opracowane  wcześniej  reprinty  "Album de  Kalisch"  J.G.
Diehla,  "Statut  Kaliski"  A. Szyka,  czy "Dzieje  Kalisza w 1914 r."  J.  Szutkowskiego,  zostałaby
zapewne dobrze przyjęta przez mieszkańców i osoby obdarowywane. Będzie ona bowiem nie tylko
interesującą pozycją wydawniczą, ale także źródłem wiedzy o dziejach naszego miasta, służącym
promocji jego tradycji i historycznego potencjału. 

Zamysł przygotowania reprintu albumu, podarowanego Marii Konopnickiej w 1902 roku
przez kaliszan, jest tym ciekawszy, że stanowi nawiązanie do postaci pisarki, która lata dzieciństwa
i wczesnej młodości, przeżyła w Kaliszu i do tego okresu nawiązywała  wielokrotnie w twórczości
literackiej i publicystycznej. Wymaga to jednak poczynienia pewnych kroków przygotowawczych, 
w tym uzyskania zgody Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu na wykorzystanie oryginału do
do celów jw.

Jeśli przyjęty zostanie projekt uchwały Rady Miasta, dot. ustanowienia roku 2022 Rokiem
Marii  Konopnickiej,  wdrożone zostaną działania zmierzające do powołania komitetu obchodów,
mającego za zadanie, m.in. opracowanie programu upamiętnienia kaliskiej pisarki i poetki z okazji
180.  rocznicy jej  urodzin.  W celu realizacji  przewidzianych w nim zadań,  wydzielony zostanie
również budżet, a od jego wysokości uzależniony będzie zakres partycypacji Miasta w zgłoszonych
projektach oraz wielkość nakładów na przedsięwzięcia realizowane w imieniu Prezydenta Miasta
Kalisza.  Możliwym jest  również  dofinansowanie  wydania  repliki  albumu  "Widoki  Kalisza"  ze
środków przewidzianych dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2022
roku i rozdzielanych w drodze otwartego konkursu ofert. 

Uprzejmie proszę zatem Pana Radnego o pozostanie w kontakcie z Wydziałem Kultury  
i Sztuki, Sportu i Turystyki, który pracuje nad projektem uchwały RMK w sprawie ustanowienia
roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej. Planujemy, że uchwała przedstawiona zostanie
Radzie Miasta w październiku br.
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Szanowny Panie Prezydencie,

zgodnie z paragrafem 27 Statutu Miasta Kalisza, w związku z przypadającą w 2022

roku 180 rocznicą urodzin Marii Konopnickiej  składam interpelację w sprawie wykonania

repliki albumu „Widoki Kalisza” zawierającego kilkanaście fotografii Kalisza z końca XIX

 i początków XX wieku, których wyboru dokonał Teofil Eugeniusz Boretti, brat Wincentego

Borettiego najbardziej znanego kaliskiego fotografa z przełomu XIX i XX wieku.  

Maria Konopnicka poetka, nowelistka, pisarka utworów dla dzieci, krytyk, publicystka

i tłumaczka. Urodziła się 23 V 1842 r. w Suwałkach. Była córką Józefa Wasiłowskiego

 i Scholastyki z Turskich. Ojciec poetki był obrońcą Prokuratorii Królestwa Polskiego w 

Suwałkach a w późniejszych czasach patronem Trybunału w Kaliszu. Matka Marii zajmowała

się prowadzeniem domu i wychowaniem sześciorga dzieci: pięciu córek i syna. W wieku 

około siedmiu lat wraz z rodziną przeprowadziła się do Kalisza i tam spędziła okres 13 lat 

swojego dzieciństwa i wczesnej młodości. Pobyt w grodzie nad Prosną miał bardzo duży 

wpływ na jej późniejszą twórczość i pracę. Maria została osierocona przez matkę w wieku 

około 12 lat. W latach 1855 - 1856 uczyła się na pensji sakramentek w Warszawie. 



We wrześniu 1862 roku w wieku 20 lat wyszła za mąż za ziemianina, Jarosława 

Konopnickiego. Zaraz po ślubie wyjechała z Kalisza, zamieszkując w Bronowie, a potem w 

Gusinie. 

Maria Konopnicka w Kaliszu zdobywała pierwsze doświadczenia życiowe, a choć 

literacką sławę osiągnęła w Warszawie, to droga do niej prowadziła przez "Kaliszanina", w 

którym zadebiutowała w 1870 roku. Czuła się związana z ziemią swego dzieciństwa i 

młodości; jeszcze trzykrotnie publikowała swoje prace w kaliskich wydawnictwach.

Wiersze Konopnickiej związane z Kaliszem to: "Kaliszowi" (1888), "Memu miastu" (1897), 

"Zgorzałemu miastu" (1904), "Kaliszowi" (1907) zawierają wiele wzmianek o mieście i jego 

mieszkańcach, nieraz nawet dokładne sportretowanych.

Maria Konopnicka zmarła na zapalenie płuc 8 października 1910 we Lwowie. Została 

pochowana 11 października 1910 na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, w Panteonie 

Wielkich Lwowian. Pogrzeb stał się wielką manifestacją patriotyczną, w której udział wzięło 

blisko 50 000 osób.

Album  „Widoki  Kalisza”  Kaliszanie  w  dowód  wdzięczności  przekazali  Marii

Konopnickiej  w  dniu  19  października  1902  r.,  który  znajduje  się  w  Muzeum  Poetki  w

Żarnowcu na Podkarpaciu.

 Replika  albumu świetnie  wpisywałaby się  w planowane  uroczystości  obchodów urodzin

wybitnej polskiej poetki i nowelistki okresu pozytywizmu. 

Z wyrazami szacunku 
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