
Polscy laureaci literackiej 
nagrody Nobla 
Są to osoby wyróżnione przez Akademię Szwedzką literacką Nagrodą Nobla-
jest przyznawana od 1901 roku. 



1905 rok 

Henryk Sienkiewicz 

(“Qvo Vadis”)po czasie 

uznano całą 

twórczość. 

1924 rok 

Władysław  Reymont 

(“Chłopi”) 

1980 rok 

Czesław Miłosz 

(“Bezkompromisowa wnikliwość 

w ujawnianiu zagrożenia 

człowieka w świecie pełnym 

konfliktów”) 

 

1996 rok 

Wisława Szymborska (“Za poezję ,która z 

ironiczną precyzją pozwala 

historycznemu i biologicznemu 

kontekstowi ukazać się w fragmentach 

ludzkiej rzeczywistości” 

2018 rok 

Olga Tokarczuk 

(“Czuły Narrator”) 

 



Henryk 
Sienkiewicz 

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz 
 (1845-1916) 

pseudonim Litwos, polski, powieściopisarz, 
publicysta, dziennikarz. 

 Pierwszy polski laureat Nagrody Nobla  
w dziedzinie literatury (1905 r.)  

za całokształt twórczości.  
Jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy 

przełomu XIX i XX w. 



Henryk Sienkiewicz-Twórczość 



Władysław 
Reymont 

Twórczość Reymonta jest zróżnicowana pod względem 

tematyki, formy literackiej oraz nierówna pod względem 

swej wartości. W powieściach obyczajowych  

zawarł elementy krytyki społecznej.  

Władysław Reymont jest laureatem Nagrody Nobla  

w dziedzinie literatury za rok 1924.  

Otrzymał ją za powieść Chłopi.  

Kontrkandydatami Reymonta do tej nagrody byli 

Stefan Żeromski i Tomasz Mann.   

Ten pierwszy uznawany był za wybitniejszego pisarza, 

jednak jego osoba została odrzucona przez Akademię 

Szwedzką, uzasadniono to jego antygermanizmem 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Nobla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_%C5%BBeromski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://pl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann


Władysław Reymont-Twórczość 



Czesław Miłosz 
polski poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, 

tłumacz, dyplomata;  

w latach 1951–1993 przebywał na emigracji,  

do 1960 we Francji, następnie w Stanach 

Zjednoczonych;  

w Polsce do 1980 obłożony cenzurą;  

laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 

(1980); 

profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley 

 i Uniwersytetu Harvarda;  

pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 

Uznawany za najwybitniejszego polskiego poetę 

XX wieku. 

Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języki 



Czesław Miłosz-Twórczość 



Wisława 
Szymborska 

Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim 

„Dzienniku Polskim”, następnie w „Walce”  

i „Pokoleniu”. W tych czasach Wisława 

Szymborska była związana ze środowiskiem 

akceptującym socjalistyczną rzeczywistość.  

W latach 1947–1948 była sekretarzem 

dwutygodnika oświatowego „Świetlica Krakowska” 

i – między innymi – zajmowała się ilustracjami do 

książek. W 1949 roku pierwszy tomik wierszy 

Szymborskiej pt. Wiersze nie został dopuszczony 

do druku. Cenzura PRL stwierdziła iż „nie spełniał 

wymagań socjalistycznych”. Jej debiutem 

książkowym był wydany w roku 1952 tomik 

wierszy pt. Dlatego żyjemy. 



Wisława Szymborska-Twórczość 



Olga Tokarczuk 
polska pisarka, eseistka, poetka i autorka 

scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla  

w dziedzinie literatury za rok 2018. 

Laureatka The Man Booker International Prize 

2018 za powieść Bieguni (Flights)] oraz dwukrotna 

laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: 

Bieguni (2008) i Księgi Jakubowe (2015) 

 

Zadebiutowała w 1979 na łamach pisma  

„Na przełaj”, gdzie pod pseudonimem „Natasza 

Borodin” opublikowała pierwsze opowiadania. 

Jako powieściopisarka zadebiutowała w 1993 

wydaną wówczas Podróżą ludzi Księgi. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk


Olga  Tokarczuk-Twórczość 



Dziękuje za uwagę!! 
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