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Dawno, dawno temu w miejscowości Słupie koło Kutna 

urodziła się śliczna dziewczynka. Dzień w którym przyszła na 

świat wywołał uśmiech na twarzach rodziców i całej rodziny, 

a był to 11 września 1894r. Na chrzcie świętym rodzice 

wybrali jej imiona Maria Ludwika. Mieszkając na wsi Marysia 

miała możliwość poznania tajemnic przyrody, podziwiania jej 

piękna, zabaw z rówieśnikami na łonie natury, obcowania ze 

zwierzętami. Tak beztrosko płynęły jej dni, miesiące i lata, aż 

do momentu kiedy mama Marysi zaczęła chorować. 

Dziewczynka musiała przejąć część obowiązków domowych. 

Wspólnie z siostrami pomagała mamie w ogrodzie, robiła 

zakupy i sprzątała. Z biegiem czasu wydoroślała, stała się 

bardziej poważna, zatapiała się w książkach na długie 

godziny, albo wymyślała scenariusze przedstawień, które 

później prezentowała w formie teatrzyków kukiełkowych. 

Zaprzyjaźniona sąsiadka Państwa Kownackich pomagała 

dziewczynce zrobić kukiełki ze starych szmatek, 

drewnianych łyżek, włóczki czy słomy. Był to czas kiedy nie    

musiała myśleć o chorobie mamy i o smutkach, które tkwiły 

w jej małym serduszku. Niestety Pani Kownackiej nie udało 

się zwalczyć choroby. Odeszła pozostawiając smutek, który 

ogarnął całą rodzinę, a zwłaszcza 8 letnią wtedy Marysię. 

Dziewczynka bardzo długo nie mogła pogodzić się z brakiem 

najukochańszej osoby -mamy. Dorastała otoczona przyrodą i 

wrażliwymi ludźmi pomagającymi jej przetrwać ten ciężki 



czas. Tata Marysi po stracie żony nie umiał poradzić sobie z 

wychowaniem córek i bólem samotności, więc postanowił 

oddać ją pod opiekę samotnej kuzynki. Marysia nie czuła się 

tam dobrze, nie była traktowana sprawiedliwie, nie 

pozwalano jej robić tego co najbardziej kochała czyli czytać i  

tworzyć swoje mini książeczki. Stała sie cicha, skryta, 

wstydliwa, starała sie być niezauważalna. kiedy Pan 

Kownacki zobaczył, że z jego córką dzieje sie coś złego, ze 

często płacze i nie chce z nikim rozmawiać, oddał ja na 

wychowanie do pewnej bogatej rodziny w Warszawie. Tam w 

zamian za kształcenie i naukę miała pomagać w 

obowiązkach domowych i zajmować się małymi dziećmi 

właścicieli domu do czasu uzyskania pełnoletności. Dzięki 

tym doświadczeniom poznała pracę z dziećmi, nabrała 

umiejętności rozpoznawania ich potrzeb. Mogła znów robić 

to co kochała i czemu chciała poświęcić resztę życia. 

Czytała dzieciom bajki, pisała wiersze, wymyślała historie i 

opowiadała je w tak charakterystyczny sposób, że dzieci nie 

chciały się z nią rozstawać. Pokochały ją całym sercem a 

ona pokochała je jak własne. zajęcia z nimi, zabawy i te 

cudowne usmiechy, które pojawiały się na ich buziach kiedy 

słuchały tego co mówi były inspiracją do dalszej pracy. 

Potem nadeszły ciężkie czasy I wojny światowej, gdzie ból, 

strach i bieda przeplatały się z odwagą wytrwałością i 

poświęceniem. Po wojnie  jako już dorosła kobieta Maria 

Kownacka poświęciła się pracy nauczyciela. W 

gospodarstwie u krewnych pod Łukowem opiekowała sie 

biednymi dziećmi, które uczyła czytać i pisać. Pani Maria w 

tej małej wsi postanowiła znaleźć budynek nadający się na 

szkołę. I udało jej się z czego była bardzo zadowolona. W tym 

to cudownym miejscu pomimo braku książek i przyborów 

szkolnych dzieci uczyły sie pilnie, a Pani Maria zaczęła pisać 



opowiadania dla nich. Dzięki swojej przyjaciółce w tajemnicy 

przed autorką zostały one zamieszczone w jednym z 

numerów "Promyczka" - czasopisma dla dzieci. Niestety 

choroba krtani spowodowała, że musiała zrezygnować z 

pracy w jej ukochanej szkole i rozstać sie z uczniami. Nie 

poddawała sie jednak i ukończyła kurs bibliotekarski, 

przeprowadziła sie do Warszawy i podjęła pracę w bibliotece 

Ministerstwa Rolnictwa. W Warszawie mieszkała w dzielnicy 

zwanej Żoliborz przy ulicy Słowackiego 5/13. To miejsce dało 

jej możliwość poświęcenia się pracy pisarki, poetki i autorki 

scenariuszy. Największą popularność wśród dzieci zdobyły: " 

Kajtkowe przygody", " Rogaś z doliny Roztoki" i " 

Plastusiowy pamiętnik". A jak powstał pamiętnik? Otóż kiedy 

wasze mamy nosiły krótkie sukienki i włosy czesały w 

warkoczyki, a tatusiowie biegali po podwórku bawiąc sie w 

berka lub siedzieli z nosem w książce czytając historie o 

duchach, w redakcji gazety dla dzieci "Promyczek " 

poproszono Panią Marię Kownacką aby napisała 

opowiadanie o szkole. Bohaterem opowiadania miał być 

wymyślony przez nią ludzik. Ponieważ Pani Maria miała 

bardzo dobry kontakt z dziećmi, w kwestii głównego 

bohatera poprosiła o pomoc swoją siedmioletnią przyjaciółkę 

Krysię. Po długich rozważaniach Krysia przybiegła po 

lekcjach do Pani Marii i oznajmiła, że wpadła na fantastyczny 

pomysł  z czego będzie ludzik - bohater nowej książki. 

Razem z koleżanką z ławki ustaliły, że to będzie ludzik z 

plasteliny, a na imię będzie miał "Plastuś", ponieważ takiego 

oto ludzika ulepiła Tosia - najlepsza przyjaciółka Krysi. 

Plastuś zamieszka w piórniku. Będzie miał tysiące przygód, 

toczył walkę z plamami po atramencie, gdyż kiedyś nie było 

długopisów i w szkole pisało się piórem brudzącym strasznie 

palce i robiącym plamy. " Plastusiowy pamiętnik" został 



ukończony i wydany w postaci książki w roku 1936. Ku 

radości dzieci, które tę książkę czytają tak przedstawia się 

główny bohater:   

                    "To jest Plastuś malutka pocieszka 

                   co w piórniku bardzo lubi mieszkać 

                  i każdemu życzy jak najlepiej, 

                  kto go tylko potrafi ulepić". 

Po wielu latach twórczej pracy Pani Kownacka przeszła na 

emeryturę, ale pisać nie przestała. Z pod jej ręki wyszło 

ponad 200 pozycji, które do dziś możemy czytać i podziwiać. 

Z wiekiem niestety była coraz słabsza i zaczęła chorować. 

Czuła się samotna, więc starała się przebywać tam gdzie 

mogła spotkać ludzi podzielających jej pasje. Żyła skromnie, 

w chłodne dni nosiła charakterystyczne dla niej kapelusiki. 

Była delikatna, kulturalna, dobra i niezwykle kochana przez 

dzieci. Kiedy okazało się , że musi przejść operację 

stwierdziła, że nie zgodzi się dopóki nie skończy książki, 

którą w danym momencie pisała. Jednak zdecydowała się. 

Operacja przebiegła pomyślnie, ale nawet w szpitalu nie 

zapominała o dzieciach i robiła dla nich ozdobne łańcuchy. 

Odeszła cicho i skromnie 27 lutego 1982r w Warszawie, ale 

pamięć po niej została w postaci przepięknych utworów i 

książek dla dzieci, za co jej serdecznie DZIĘKUJEMY. 
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