


 
Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie 

literatury – osoby wyróżnione przez 

Akademię Szwedzką literacką Nagrodą 

Nobla. Ustanowiona testamentem Alfreda 

Nobla z 1895 roku jest przyznawana od 

1901. 

 

 



 

 Henryk Sienkiewicz 

 Władysław Reymont 

 Czesław Miłosz 

 Wisława Szymborska 

 Olga Tokarczuk  

Polskimi laureatami 
Nagrody Nobla są: 

 



 
Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz herbu Oszyk,  

(ur. 5 maja 1846 w Woli Okrzejskiej, zm. 15 listopada 1916 w Vevey). 

Polski nowelista, powieściopisarz i publicysta, jeden  

z najpopularniejszych polskich pisarzy przełomu XIX i XX w.  

W potocznej świadomości Sienkiewicz otrzymał Nobla za powieść 

Quo vadis, tymczasem jury Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie 

podało w werdykcie, że nagroda ta przypadła polskiemu pisarzowi: 

„za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany 

geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”(1905). 

Henryk Sienkiewicz 





 

Władysław Stanisław Reymont, właśc. Stanisław Władysław 

Rejment (ur. 7 maja 1867 w Kobielach Wielkich,  

zm. 5 grudnia 1925 w Warszawie)  

Polski pisarz, prozaik i nowelista, jeden z głównych przedstawicieli 

realizmu z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. 

 Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za czterotomową 

„epopeję chłopską” Chłopi (1924). Jeden z najwybitniejszych  

i najważniejszych pisarzy w dziejach literatury polskiej.  

Władysław Reymont 





 
Czesław Miłosz (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach, zm. 14 sierpnia 2004 

w Krakowie) – 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; brat Andrzeja Miłosza. 

Uznawany za najwybitniejszego polskiego poetę XX wieku. 

 

Czesław Miłosz 



 

Przed II wojną światową Miłosz był poetą katastroficznym, 

uderzającym w ton wizyjny stylizacją na głos starotestamentowych 

proroków. Od innych twórców formacji Żagary odróżniał go kult 

klasycystycznych rygorów. Po wojnie jego poezja stała się bardziej 

intelektualna; wiązała się z ambicjami odbudowania trwałych 

wartości europejskiej kultury, sumienia i wiary. Literaturę pojmował 

wówczas jako drogę do ocalenia po klęsce poczucia człowieczeństwa. 

W latach 70. zaczęła w niej dominować tematyka religijna  

i kontemplacyjna. Jego książki zostały przetłumaczone na 44 języki.  

 

Czesław Miłosz 





 

Wisława Szymborska, właśc. Maria Wisława Anna Szymborska-

Włodek (ur. 2 lipca 1923 na Prowencie, obecnie część Kórnika,  

zm. 1 lutego 2012 w Krakowie); 

 polska poetka, eseistka, krytyczka, tłumaczka, felietonistka;  

laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1996), 

 członkini założycielka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1989), 

członkini Polskiej Akademii Umiejętności (1995),  

dama Orderu Orła Białego. 

 

Wisława Szymborska 



 
Od 1929 Wisława Szymborska mieszkała w Krakowie, gdzie 

debiutowała w 1945 na łamach „Dziennika Polskiego” wierszem 

Szukam słowa. W 1952 w Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” wydała 

pierwszy tom poetycki Dlatego żyjemy, w tym samym roku została 

członkinią Związku Literatów Polskich. W latach 1953–1966 była 

kierowniczką działu poezji tygodnika „Życie Literackie”, następnie w 

latach 1967–1981 publikowała w nim felietony Lektury 

nadobowiązkowe, które pisała do 2002. W 1983 nawiązała współpracę z 

„Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1988 była członkinią PEN Clubu, od 

2001 była członkinią honorową Amerykańskiej Akademii Sztuki i 

Literatury.  

 

Wisława Szymborska 





 

Olga Nawoja 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 oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike”  

za powieści: Bieguni i Księgi Jakubowe.  

Olga Tokarczuk 
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