
 

 

                         POLSCY LAUREACI NAGRODY NOBLA  

Nagroda Nobla - prestiżowa nagroda ufundowana przez szwedzkiego przemysłowca            i 

wynalazcę dynamitu, Alfreda Nobla, w 1895 roku. Przyznawana jest od 1901 r. (z przerwą w latach 1940-

1942) w dziedzinach fizyki, chemii, medycyny (lub fizjologii), literatury, za zasługi dla pokoju oraz od 1969 

r. w dziedzinie ekonomii. Podczas pierwszej uroczystości w 1901r. Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali: 

założyciel Czerwonego Krzyża  Jean Henri Dunant  oraz Frédéric Passy,  francuski ekonomista i polityk. 

Laureat otrzymuje złoty medal, dyplom honorowy, a także nagrodę pieniężną, obecnie 10 milionów 

koron szwedzkich, która pozwala mu na kontynuację badań bez zabiegania            o fundusze. Tradycyjnie 

Pokojowe Nagrody Nobla przyznawane są przez komitet norweskiego parlamentu, Stortingu, i wręczane  

przez norweskiego króla  w Oslo, zaś pozostałe przez monarchę szwedzkiego w Sztokholmie. Nagroda 

może być przyznana więcej niż jednej osobie. Tak było np. w przypadku polskiej laureatki, Marii 

Skłodowskiej- Curie, która swoją pierwszą nagrodę w 1903r. otrzymała wspólnie z mężem Piotrem Curie 

oraz z Henrim Becquerelem. Nie przyznaje się wyróżnienia pośmiertnie, takie nominacje, podobnie jak 

nominacje własnej osoby, są automatycznie odrzucane. W 2011 roku miało miejsce bezprecedensowe 

wydarzenie: Komitet Noblowski przyznał nagrodę w dziedzinie medycyny i fizjologii Ralphowi M. 

Steinmanowi, nie wiedząc, że naukowiec od 3 dni nie żyje. Komitet utrzymał jednak w mocy swoją decyzję. 

Z nominacjami wiązało się niejednokrotnie także wiele kontrowersji, np. przyznanie Pokojowej Nagrody 

Nobla w 1994 r. Jaserowi Arafatowi.  

Wśród Polaków nominowanych do Nagrody Nobla, która jednak nie została im przyznana, znajdują 

się m.in. Stefan Żeromski, Eliza Orzeszkowa, Zbigniew Herbert, papież Jan Paweł II, Tadeusz Mazowiecki i 

Leszek Balcerowicz.  
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MARIA SKŁODOWSKA-CURIE 

 

 
 

Maria Skłodowska-Curie (ur. 7 listopada 1867 r. w Warszawie, zm. 4 lipca 1934 r. w Passy) - fizyczka i 

chemiczka narodowości polskiej. Obywatelka polska i francuska, większość życia spędziła we Francji, tam 

też rozwinęła swoją karierę naukową. Mimo że los związał Skłodowską  z Francją, zawsze utrzymywała ona 

ścisłe kontakty  z Polską. Żona Pierre'a Curie, matka Eve Curie i Irène Joliot-Curie. Została pierwszą w 

historii kobietą -profesorem Sorbony. 

Do jej największych dokonań należą: opracowanie teorii promieniotwórczości, technik rozdzielania 

izotopów promieniotwórczych oraz odkrycie dwóch nowych pierwiastków — radu i polonu. Pod jej 

osobistym kierunkiem prowadzono też pierwsze w świecie badania nad leczeniem raka za pomocą 

promieniotwórczości.  

Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Nobla za osiągnięcia naukowe. 10 grudnia 1903 r. na dorocznym 

uroczystym zebraniu Królewska Akademia Nauk w Sztokholmie ogłosiła, że Nagrodą Nobla w dziedzinie 

fizyki uhonorowano Henriego Becquerela oraz Marię i Piotra Curie za badania nad odkrytym przez 

Henriego Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości.  

Odkrycie promieniotwórczości dokonało przełomu w istniejącym sposobie pojmowania świata. Dzięki 

niemu nauki, medycyna i przemysł nabrały rozmachu, który dotąd nie osłabł. Promieniowanie 

wykorzystywane w medycynie do dziś ratuje chorych na raka. 

W 1911 r. Maria Skłodowska-Curie otrzymała drugą Nagrodę Nobla, tym razem w dziedzinie chemii, za 

odkrycie polonu i radu. Polka była też jedyną kobietą wśród laureatów nagrody naukowej aż do 1935 r., 

kiedy to jej córka Irena Joliot-Curie wraz z mężem Fryderykiem otrzymała Nagrodę Nobla z chemii za 

odkrycie sztucznej promieniotwórczości. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która tę nagrodę otrzymała 

dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym nagrodą Nobla w dwóch różnych 

dziedzinach nauk przyrodniczych. Prekursor nowej gałęzi chemii — radiochemii.  

W czasie I wojny światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskiego prześwietlania rannych. Z 

własnej inicjatywy zdobyła 20 samochodów i zorganizowała ruchome pogotowie z aparatami Roentgena. W 

lipcu 1916 roku jako jedna z pierwszych kobiet uzyskała prawo jazdy. Docierała do najbardziej zagrożonych 

pozycji pod Verdun. Jej pogotowie znał cały front, a francuscy żołnierze wyposażone w aparaty 

rentgenowskie pojazdy nazywali "małymi Curie". Przebadano w nich 10 tysięcy rannych. Oprócz pogotowia 
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Maria Curie założyła 220 stacji radiologicznych i przeszkoliła kadry do ich obsługi. Obsłużyły one ponad 3 

miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy. 

Przyczyniła się ogromnie do powstania Instytutu Radowego w Warszawie. Uczestniczyła w 

międzynarodowej współpracy dla rozwoju nauki. W 1929 roku odbyła podróż do USA i podczas spotkania z 

prezydentem Herbertem Hooverem odebrała z jego rąk 1 gram radu dla Instytutu. 

Pisownia jej nazwiska jest przedmiotem sporu: podpisywała się i Marie Curie (w tej wersji jest wypisany 

dyplom Nagrody Nobla z 1903) i Maria Skłodowska-Curie lub Marie Skłodowska- Curie (w tej ostatniej 

wersji jest wypisany dyplom Nagrody Nobla z 1911), czy wreszcie Maria Curie-Skłodowska (m.in. w 

korespondencji z władzami polskimi po odzyskaniu niepodległości przez Polskę). 

 Dzieciństwo i młodość w Polsce 

Maria Skłodowska urodziła się jako piąte dziecko w znanej rodzinie nauczycielskiej, wywodzącej się 

z drobnej szlachty. Jej rodzina miała prawo do posługiwania się herbem Dołęga. Jej dziadek Józef 
Skłodowski był szanowanym lubelskim pedagogiem. Ojciec Władysław Skłodowski był nauczycielem 

matematyki i fizyki oraz dyrektorem kolejno dwóch warszawskich gimnazjów męskich, prowadził również 

w domu stancję dla chłopców, matka zaś była dyrektorką prestiżowej warszawskiej pensji dla dziewcząt z 

dobrych domów. Chorowała na gruźlicę i zmarła, gdy Maria miała 12 lat. Ojciec był ateistą, matka zaś 

głęboko wierzącą katoliczką. W wieku 10 lat Maria Skłodowska rozpoczęła naukę na pensji dla dziewcząt, 

którą wcześniej prowadziła jej matka, gdy była jeszcze zdrowa; następnie kształciła się w gimnazjum dla 

dziewcząt, III Żeńskim Gimnazjum Rządowym, które ukończyła ze złotym medalem 12 czerwca 1883 r. 

Kolejny rok spędziła dość beztrosko na wsi u ziemiańskiej rodziny jej ojca, a następnie przy boku ojca w 

Warszawie, gdzie trudniła się okazjonalnym udzielaniem korepetycji. W tym czasie zawarła ze swoją 

starszą siostrą Bronisławą umowę, że będzie ją wspierać finansowo w trakcie jest studiów medycznych w 

Paryżu, w zamian za podobne wsparcie za 2 lata. W związku z tym została guwernantką najpierw u 

prawniczej rodziny z Krakowa, a następnie u ziemiańskiej rodziny Żórawskich, krewnych jej ojca, z którą to 

rodziną związała się na 2 lata. W trakcie pracy u rodziny Żórawskich zakochała się z wzajemnością w 

Kazimierzu Żórawskim, przyszłym wybitnym matematyku, jednak jego rodzice stanowczo odrzucili pomysł 

ślubu ich syna z ubogą krewną, a sam Kazimierz nie potrafił się im przeciwstawić, co skończyło się dla 

Marii  utratą posady. Znalazła jednak pracę u rodziny Fuchsów w Sopocie, gdzie spędziła kolejny rok, stale 

wspierając finansowo siostrę Bronisławę. 

Studia na Sorbonie 

W Paryżu w 1891 r. Maria Skłodowska zdała egzaminy wstępne na wydział fizyki i chemii Sorbony 

jako pierwsza kobieta w historii. W dzień studiowała, a wieczorami pracowała jako korepetytorka, z trudem 

zarabiając na utrzymanie. W 1893 r. uzyskała licencjat z fizyki i zaczęła pracować jako laborantka w 

przemysłowym laboratorium zakładów Lippmana. W tym czasie dalej studiowała na Sorbonie, uzyskując 

drugi licencjat,  z matematyki, w 1894 r. 

Rad i polon 

Również w 1894 r. poznała swojego przyszłego męża, Francuza Pierre'a (Piotra) Curie, który był w 

tym czasie doktorantem w laboratorium Becquerela. Po uzyskaniu doktoratu przez Pierre'a Curie, Maria 

Skłodowska poślubiła go w 1895 r. Pierre Curie zarekomendował żonę  H. Becquerelowi, który zaoferował  

Marii  podjęcie studiów doktoranckich pod jego opieką. Becquerel zaproponował jej pozornie mało 

atrakcyjny, ale pracochłonny temat: zbadanie, dlaczego radioaktywność niektórych rodzajów rudy uranowej 
jest znacznie wyższa niż wynikałoby to z udziału w niej czystego uranu. Maria Skłodowska, początkowo z 

pomocą przygotowującego  licencjat młodego chemika André-Louis Debierne'a, rozpoczęła żmudną pracę 

rozdzielania rudy uranowej na pojedyncze związki chemiczne i poszukiwanie związku powodującego jej 

wysoką radioaktywność. Do zespołu tego dołączył później Pierre Curie. Badania te po 4 latach 

doprowadziły do odkrycia najpierw polonu, następnie dużo bardziej radioaktywnego radu, a także do 
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wyjaśnienia prawdopodobnych przyczyn zjawiska radioaktywności jako efektu rozpadu jąder atomów.        

W 1903 r. Maria Skłodowska-Curie jako pierwsza kobieta w historii otrzymała stopień doktora fizyki i w 

tym samym roku przyznano jej też Nagrodę Nobla. 

Laboratorium w Sorbonie 

Po otrzymaniu Nagrody Nobla Maria i Pierre Curie stali się nagle bardzo sławni. Pierre'owi Curie 

władze Sorbony przyznały stanowisko profesora i zezwoliły na założenie własnego laboratorium, w którym 

Maria Skłodowska-Curie została kierownikiem badań.           W tym też czasie urodziła swoje dwie córki 

Irène i Evę. 19 kwietnia 1906 r. Pierre Curie zginął, przejechany przez konny wóz ciężarowy. Maria 

Skłodowska-Curie straciła towarzysza życia i pracy. 13 maja tego samego roku rada wydziałowa 

postanowiła utrzymać katedrę, stworzoną dla Pierre'a Curie, i powierzyła ją Marii Skłodowskiej- Curie wraz 

z pełnią władzy nad laboratorium. Umożliwiło to wyjście Marii Skłodowskiej- Curie z cienia. Stała się w ten 

sposób pierwszą kobietą -profesorem Sorbony. Parę lat później, w 1911 r., tylko dwóch głosów zabrakło jej 

do tego, aby stać się jednym z czterdziestu członków Académie Française i jedynym płci żeńskiej. Według 

niektórych ocen zadziałała ksenofobiczna postawa wobec cudzoziemców.  

Instytut Radowy 

Pod koniec 1911 r. otrzymała drugą Nagrodę Nobla, dzięki której przekonała rząd Francji do 

przeznaczenia środków na budowę prywatnego Instytutu Radowego (obecnie Institut Curie), który został 

powstał  w 1914 r. i w którym prowadzono badania z zakresu chemii, fizyki i medycyny. Instytut ten stał się 

kuźnią noblistów- wyszło z niego jeszcze czterech laureatów nagrody Nobla, w tym córka Marii 

Skłodowskiej- Curie, Irène i jej zięć, Fryderyk Joliot. 

 I wojna światowa 

W czasie I wojny światowej Maria Skłodowska-Curie została szefem wojskowej komórki medycznej 

zajmującej się organizowaniem polowych stacji rentgenograficznych, które w sumie obsłużyły ponad 3 

miliony przypadków urazów wśród francuskich żołnierzy.  

Czasy powojenne 

Po wojnie uczona nadal szefowała Instytutowi Radowemu w Paryżu i jednocześnie jeździła po 

świecie, gdzie pomagała poprzez swoją fundację zakładać medyczne instytuty leczenia chorób 

nowotworowych. W 1924 r. Maria Skłodowska - Curie powiedziała: 

"Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie". ).. Dzięki  wysiłkom i 

bezpośredniej pomocy Marii Skłodowskiej- Curie rozwinęły się badania nad promieniotwórczością w 

warszawskiej Pracowni Radiologicznej, a w 1932 r. ze składek całego społeczeństwa i z pomocą 

prezydenta, profesora Ignacego Mościckiego, powstał Instytut Radowy w Warszawie. Jego pierwszym 

szefem została siostra Marii Skłodowskiej-Curie, Bronisława Instytut do II wojny światowej prowadził 

zarówno działalność leczniczą jak i naukową. W 1947 r. wznowił działalność, a w 1951 r. nadano mu statut 

naukowo-badawczy wraz z nową nazwą: Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej - Curie. W roku 

1977 położono kamień węgielny pod nowe Centrum Onkologii - Instytut Marii Skłodowskiej Curie na 

Ursynowie. W 1981 r. w obiekcie na Ursynowie otwarto profilaktyczną Przychodnię Onkologiczną 

ukierunkowaną na wykrywanie stanów przedrakowych i wczesnych przypadków raka macicy i sutka. W 

1984 r. została oficjalnie zmieniona nazwa Instytut Onkologii na Centrum Onkologii - Instytut Marii 

Skłodowskiej - Curie. Centrum Onkologii składa się z 37 zakładów naukowych: 23                      w 

Warszawie, 5 w Krakowie i 9 w Gliwicach. Jest wyposażone w nowoczesną aparaturę do diagnostyki i 

terapii. 

Maria Skłodowska-Curie zmarła 4 lipca 1934 r. w alpejskiej klinice Sancellemoz             w Passy na 

białaczkę spowodowaną najprawdopodobniej wysokimi dawkami promieniowania pochłoniętymi podczas 
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badań nad promieniotwórczością. W roku 1995 Maria Skłodowska-Curie została pierwszą kobietą 

pochowaną pod kopułą paryskiego Panteonu w uznaniu jej zasług. Spoczywa tam razem ze swoim mężem. 

 Odznaczona została Legią Honorową. Profesor Skłodowska-Curie otrzymała doktoraty honorowe : 

Politechniki Lwowskiej w 1912, Uniwersytetu Poznańskiego w 1922, Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1924 

i Politechniki Warszawskiej w 1926. 

Do tej pory powstało kilka filmów biograficznych, m.in.: „Curie-Skłodowska” -amerykański film z 

1943 roku w reżyserii Mervyna LeRoya czy „Maria Curie” -miniserial telewizyjny w reżyserii Johna 

Glenistera z 1977 roku. Biografia Skłodowskiej napisana przez jej córkę Eve jest najczęściej czytaną na 

świecie biografią, a w Japonii jest obowiązującą lekturą szkolną. Albert Einstein mówił o niej, że była 

jedynym człowiekiem niezepsutym przez sławę. Mimo swojej ogromnej wiedzy Maria pozostała osobą 

skromną i pracowitą. 

Jedyne na świecie biograficzne Muzeum Marii Skłodowskiej Curie znajduje się przy ul. Freta 16 w 

Warszawie. Mieści się ono w zabytkowej kamienicy z XVIII wieku, w której w 1867 roku uczona przyszła 

na świat i pozostaje pod opieką Polskiego Towarzystwa Chemicznego, którego współzałożycielem i 

członkiem honorowym była Skłodowska. 

 

   

 

Muzeum Marii Skłodowskiej- Curie przy ul. Freta 16 w Warszawie, miejsce urodzenia Marii 

Skłodowskiej. 

W muzeum są cztery sale, a w nich eksponaty, które pokazują kolejne etapy życia Marii, jej pracę, 

nagrody, tytuły naukowe oraz konsekwencje odkrycia polonu i radu. W każdej sali znajdują się cytaty oraz 

fragmenty wypowiedzi Marii i Piotra Curie. 

Można tu zobaczyć prywatne przedmioty wielkiej naukowiec, np.: pierwszy podręcznik  

chemii, płaszcz, kapelusz i rower. Najbardziej wzruszające elementy ekspozycji, to autentyczne, osobiste 

rzeczy: garderoba zdradzająca drobną sylwetkę, etui na okulary, kałamarz, słonik podarowany przez 

prezydenta Stanów Zjednoczonych Herberta Hoovera, skórzana torebka, w której Związek Polek w 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Pary%C5%BCu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Legia_Honorowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Lwowska
http://pl.wikipedia.org/wiki/UAM
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Warszawska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa


Ameryce przekazał Skłodowskiej pieniądze na utworzenie w Polsce Instytutu Radowego (dzisiejsze 

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie). Oddzielną cześć ekspozycji stanowią repliki 

urządzeń i naczyń laboratoryjnych, których używali Maria i Pierre (oryginały znajdują się w Instytucie 

Curie w Paryżu) oraz makieta ich laboratorium. Muzeum gromadzi także pamiątki po rodzinie uczonej. Całe 

życie Marii Skłodowskiej- Curie przedstawione jest na fotografiach, z których wiele ma wartość nie tylko 

dokumentacyjną, ale również artystyczną.                 

 

 

                                          

  

Filatelistyczny lider wśród polskich noblistów 

 

 

Awers medalu poświęconego 

 Marii Curie-Skłodowskiej                              Na zdjęciu Maria Curie – Skłodowska   

                                                                                 z mężem Pierrem Curie. 

 



                              
Pomnik Marii Curie-Skłodowskiej                   Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Warszawie w parku u zbiegu                                              w Lublinie 

ulicy Wawelskiej    

 i ulicy Marii Skłodowskiej- Curie. 

 

 

 

 

Uniwersytet Warszawski  

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 

Jedna z największych i najważniejszych polskich uczelni. Powstał w 1816 roku, ale w obecnym kształcie 

istnieje od 1915 roku. Składa się z kilku zabytkowych budowli.  

W 1919 roku Ministerstwo Wyznań Publicznych zaproponowało Marii objęcie Katedry Fizyki 

Eksperymentalnej. Uczona nie przyjęła tego stanowiska, ale uczestniczyła w inauguracji roku 

akademickiego 1921/1922, a w 1925 roku spotkała się z Senatem UW i wygłosiła wykład na temat 

głównych kierunków współczesnych badań nad promieniotwórczością. Odwiedziła także Instytut Fizyki. 

Uniwersytet Warszawski nadał wtedy uczonej tytuł Honorowego Profesora Wydziału Filozoficznego. 

Kurier Warszawski donosił o tłumach, które usiłowały dostać się na salę i entuzjastycznym przyjęciu 

wykładu. 

 

 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Wawelska_w_Warszawie
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Pałac Staszica  

ul. Nowy Świat 72  

W okresie międzywojennym mieściły się w nim Towarzystwo Naukowe Warszawskie, którego Skłodowska 

była Honorowym Członkiem oraz Instytut Francuski. Podczas pobytu w Warszawie w 1925 roku wygłosiła 

tu wykład na temat funkcjonowania Instytutu Radowego w Paryżu. Doświadczenia z paryskiej placówki 

utwierdziły ją w przekonaniu, że instytut w Warszawie powinien mieć rangę centralnej instytucji 

państwowej, łączącej działalność leczniczą i naukową.  

Pałac Staszica zbudowano w latach 20. XIX wieku jako siedzibę Królewskiego Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk z fundacji księdza Stanisława Staszica – jednego z najwybitniejszych umysłów polskiego oświecenia. 

W 1830 roku dramaturg i poeta Julian Ursyn Niemcewicz odsłonił przed pałacem pomnik Mikołaja 

Kopernika. Obecnie gmach jest siedzibą instytutów Polskiej Akademii Nauk oraz reaktywowanego w 1981 

roku Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. W 1997 roku jedną z sal w Pałacu Staszica nazwano 

imieniem Marii Skłodowskiej- Curie. 

 

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie (dawny Radowy) 

ul. Wawelska 15  

 

Dzięki inicjatywie Skłodowskiej utworzono w Warszawie Instytut Radowy. Znaczna kwota pieniędzy (ok. 

80.000 $) pochodziła z kwesty wśród kobiet z amerykańskiej Polonii.  

Uczona położyła kamień węgielny w 1925 roku. W uroczystości tej wzięli udział prezydent RP, a zarazem 

kolega Marii ze studiów – Stanisław Wojciechowski i ambasador Francji. Siedem lat później, w obecności 

następnego prezydenta RP, Ignacego Mościckiego, notabene profesora chemii, uczona otworzyła Instytut. 

Posadziła wtedy drzewo (miłorząb), a na potrzeby lecznicze ofiarowała placówce gram radu, będący jej 

własnością. Był to niezwykle cenny dar - wyizolowanie zaledwie 0.1g czystego radu wymagało przerobienia 

kilku ton smółki uranowej.  

W rok po śmierci Marii odsłonięto przed Instytutem pomnik uczonej Ludwiki Nitschowej, a biegnąca obok 

uliczka otrzymała imię Marii Skłodowskiej- Curie. 

Obecnie w Instytucie działa Towarzystwo Marii Skłodowskiej- Curie w Hołdzie. W gmachu znajdują się 

rzeźba dłuta Xawerego Dunikowskiego przedstawiająca Skłodowską oraz tablica poświęcona Franciszkowi 

Łukaszczykowi, pierwszemu dyrektorowi Instytutu, który wsławił się także tym, że w czasie okupacji ukrył 

przed hitlerowcami ofiarowany przez Marię rad. 

Obecnie na Wawelskiej mieści się klinika onkologiczna, a siedziba Instytutu znajduje się na ulicy 

Roentgena. 

Maria Skłodowska - Curie 

Ciekawostki 

 
-  Skłodowska jako pierwsza kobieta w historii zdała egzamin wstępny na wydział fizyki i chemii Sorbony 

 

-  Maria Curie jako jedyna kobieta na świecie otrzymała dwie nagrody Nobla, w różnych dziedzinach nauk 

przyrodniczych. Pierwszą nagrodę otrzymała za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości, drugą zaś,                     

za wydzielenie czystego radu 



-  Prowadziła badania nad przydatnością promieniotwórczości w leczeniu raka 

-  Była ateistką 

-  Zdawała na prawo jazdy na samochód ciężarowy jako pierwsza kobieta 

-  Wizerunek Marii Curie-Skłodowskiej widniał na banknocie 20000 zł 

-  Była niezwykle uzdolnionym dzieckiem, czytała, gdy miała 4 lata 

-  Wielokrotnie w ciągu swojego życia zmagała się z depresją 

-  Maria i Piotr Curie w prezencie ślubnym dostali dwa rowery którymi wyruszyli w podróż poślubną 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LECH WAŁĘSA 

 

Lech Wałęsa  (ur.1943)  laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 1983 r., którą w Oslo odebrała jego żona, gdyż władze 

odmówiły Wałęsie, jako przywódcy opozycji, wydania paszportu. Polski działacz związkowy, polityk, lider 

Solidarności, współtwórca porozumień Okrągłego Stołu i prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995. W 

1981 r. został formalnie wybrany na przewodniczącego Solidarności oraz Krajowej Komisji Porozumiewawczej, 

której zadaniem było utrzymywanie negocjacji z rządem. Internowany w Chylicach, Otwocku i Arłamowie. Jako 

pierwszy Polak otrzymał w 1981 r. tytuł „Człowiek Roku" magazynu „Time". Królowa b Elżbieta II nadała mu 

szlachectwo brytyjskie. W 1993 r. otrzymał szlachectwo Królestwa Szwecji i prawo do posługiwania się własnym 

herbem. Jako pierwszy polski prezydent złożył wizytę w Izraelu. W okresie od 1995 do 2004 otrzymał 15 doktoratów 

honorowych. Autor książek: Droga nadziei (1987), Droga do wolności (1991), Wszystko, co robię, robię dla Polski 

(1995). Założyciel Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.  

Data i miejsce 

urodzenia 
29 września 1943 

Popowo 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

Okres 

urzędowania 
od 22 grudnia 1990 

do 22 grudnia 1995 

Przynależność 

polityczna 
NSZZ "Solidarność" 

Pierwsza 

Dama 
Danuta Wałęsa  

Poprzednik Wojciech Jaruzelski (w kraju),Ryszard 
Kaczorowski (na uchodźstwie) 

Następca Aleksander Kwaśniewski  

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" 

Przynależność 

polityczna 
NSZZ "Solidarność" 

Okres 

urzędowania 
od 17września 1980 

do 23 lutego 1991 

Następca Marian Krzaklewski  
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Lech Wałęsa urodził się 29 września 1943 w Popowie koło Lipna na Ziemi Dobrzyńskiej. Ojciec, 

Bolesław Wałęsa, z zawodu cieśla, cieszył się szacunkiem społeczności lokalnej. Za uchylanie się  od pracy 

na rzecz okupantów w trakcie II wojny światowej został wysłany do obozu pracy, z którego powrócił 

wycieńczony, wskutek czego w niedługim czasie zachorował i zmarł. Matka, Feliksa Kamieńska, 

pochodząca z szanowanej rodziny dobrzyńskiej z tradycjami, wychowywała dzieci w duchu patriotyzmu i 

pobożności. Rodziną po śmierci Bolesława zaopiekował się jego brat. Młody Lech Wałęsa uczył się w 

pobliskim Halinie i Lipnie. Pracę zawodową rozpoczął w Pracowniczym Ośrodku Maszynowym 

w Łochocimie, jako elektryk mechanik. Stamtąd trafił do jednostki wojskowej w Koszalinie, gdzie odbył 

zasadniczą służbę wojskową. Również i tam ujawniły się jego talenty przywódcze. Pod kierownictwem 

Lecha Wałęsy drużyna działała bardzo sprawnie. Był wymagający, ale potrafił też świetnie rozwiązywać 

problemy i motywować innych do pracy. Służbę zakończył ze stopniem kaprala. Często później w 

wypowiedziach i żartach nawiązywał do tego rozdziału w swoim życiorysie, mówiąc, że w trakcie rozmów 

z generałami jego wojskowe doświadczenie bardzo się przydało. Po powrocie z wojska i krótkiej pracy w 

POM-ie w Leniach, tak jak wielu innych młodych ludzi w tamtym czasie ruszył do Gdańska 

w poszukiwaniu lepszej pracy i perspektyw. Jako zdolny fachowiec dostał w Stoczni Gdańskiej im. Lenina 

pracę jako elektryk okrętowy na wydziale W- 4, którą rozpoczął 2 czerwca 1967 roku. Od tego czasu na 

stałe związał się z Gdańskiem. Tutaj poznał Danutę Gołoś, z którą wziął ślub 8 grudnia 1969 roku. Pierwsze 

wzmianki związane z działalnością opozycyjną Lecha Wałęsy sięgają 1968 roku, kiedy to miał namawiać 

kolegów w stoczni do bojkotowania masówek potępiających strajki studentów. Od tamtego czasu zaczął 

coraz aktywniej angażować się w sprawy społeczne. Podczas strajku w grudniu 1970 roku brał aktywny 

udział w pracach Komitetu Strajkowego, pojawiła się nawet propozycja, by został jego szefem.   

 

Po tragicznym zakończeniu strajku w 1970 r.  i śmierci 39 robotników aktywnie włączył się w pracę 

Wolnych Związków Zawodowych. Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi 

działaczami organizował spotkania dotyczące praw pracowniczych i samokształcenia. Jego głównym celem 

w tamtym czasie było godne upamiętnienie ofiar grudnia 1970. W stoczni został wybrany delegatem do 

rady zakładowej i zaczął pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy. Po roku jednak zrezygnował z 

ponownego kandydowania, dając do zrozumienia, że funkcja ta jest tylko iluzoryczna, a wprowadzenie 

jakichkolwiek zmian nie jest możliwe. W kolejnych miesiącach represje zaczęły dotykać ludzi biorących  

udział strajku w grudniu 1970 r.. Jednym z nich był Lech Wałęsa. Został jednak obroniony przez samorząd 

robotniczy.  

Wiele jest legend związanych z tamtym czasem. Jedno jest pewne: Lech Wałęsa już wtedy był czynnym 

działaczem opozycji demokratycznej i jednym z liderów strajku. Z pełną mocą włączył się w pracę Wolnych 

Związków Zawodowych (WZZ). Organizował stoczniowców, kolportował ulotki, wraz z innymi 

działaczami organizował spotkania dotyczące spraw pracowniczych i samokształcenia. Jego głównym celem 

w tamtym czasie było godne upamiętnienie ofiar Grudnia’70. W stoczni został wybrany delegatem do rady 

oddziałowej i zaczął pełnić funkcję Społecznego Inspektora Pracy. W kolejnych miesiącach represje zaczęły 

dotykać ludzi biorących aktywny udział w strajku, w tym Lecha Wałęsę, który został jednak obroniony 

przez samorząd robotniczy. Kolejne działania Lecha Wałęsy mające na celu upamiętnienie ofiar Grudnia, 

coroczne manifestacje i składanie wieńców pod bramą, działanie w WZZ oraz niepokorna postawa wobec 

władzy doprowadziły do jego zwolnienia ze stoczni w 1976 roku. Stamtąd trafił do ZREMB-u, gdzie 

pracował jako elektryk oraz gdzie kontynuował swoją misję uświadamiania pracowników o ich prawach, 



ciągle działając na rzecz WZZ. Niedługo i stamtąd został zwolniony z powodów politycznych. W maju 1979 

roku trafił do przedsiębiorstwa Elektromontaż, gdzie pracował zaledwie do grudnia, bowiem znów został 

zwolniony, tym razem z powodu udziału w obchodach rocznicy strajku. Od początku lat siedemdziesiątych 

Lech Wałęsa wraz z rodziną żył pod stałą kontrolą i obserwacją Służby Bezpieczeństwa. Do rozpoczęcia 

strajku w sierpniu 1980 roku pozostawał bez pracy. Był jednym z głównych inicjatorów sierpniowego 

protestu i gdy tylko stoczniowcy zaczęli gromadzić się przed budynkiem dyrekcji stoczni, Lech Wałęsa 

wykonał swój legendarny „skok przez płot" i znalazł się w sercu wydarzeń. To, co stało się w sierpniu, 

zapisało się złotymi zgłoskami w naszej historii, a także w historii Europy i świata. Osobista postawa Lecha 

Wałęsy, nieustępliwe negocjacje i walka o postulaty, wsparcie i zaufanie, jakim go obdarzyli ludzie 

strajkujący w całej Polsce, przyczyniły się do tworzenia poczucia solidarności i wspólnoty Polaków, czego 

instytucjonalnym wynikiem było powstanie NSZZ (Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego) 

„Solidarność" i pierwsza bezkrwawa wygrana w naszej historii. Reakcją totalitarnego państwa na ówczesne 

wydarzenia było wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Lech Wałęsa był jednym 

z pierwszych internowanych. Trafił do Chylic, Otwocka, a na koniec do Arłamowa, gdzie był 

przetrzymywany do listopada 1982 roku. Rok później wrócił do pracy w Stoczni Gdańskiej na stanowisko 

elektryka, które formalnie zajmował do 1990 roku. Pomimo rozpuszczanych plotek na jego temat i ciągłych 

represji ze strony organów bezpieczeństwa PRL, nie załamał się. Jego walka została doceniona przez 

społeczność w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju.  

Internowanie i inwigilacja 

Reakcją kierownictwa Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na zachodzące przemiany było 

przygotowanie stanu wojennego. W nocy 13 grudnia 1981 decyzję Mieczysława Rakowskiego nakazującą 

wyjazd do Warszawy ogłosili Lechowi Wałęsie w jego mieszkaniu wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski i I 
sekretarz KW PZPR Tadeusz Fiszbach. Przewodniczącego zdelegalizowanej NSZZ "S" przewieziono 

najpierw do ośrodka rządowego w Chylicach, później osadzono w Otwocku, a następnie w Arłamowie. 

Decyzję o internowaniu datowano na dzień 26 stycznia 1982. Lech Wałęsa został zwolniony w listopadzie 

1982. 

Od czasu zwolnienia przez kolejne lata objęty był dozorem milicyjnym i inwigilowany przez 

funkcjonariuszy służb specjalnych. Władze PRL traktowały go jako "osobę prywatną". Lech Wałęsa do 

końca lat 80. pozostawał przywódcą zdelegalizowanej NSZZ "S". Utrzymywał liczne kontakty z 

zakonspirowanymi strukturami związku, m.in. już w kwietniu 1983 spotkał się z 

przedstawicielami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej. 

Nagroda Nobla 

 

 

Przyznanie Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie w 1983 roku było znaczącym wyrazem poparcia 

międzynarodowej opinii publicznej dla ruchu „Solidarności". Było to wydarzenie, które stanowiło element 

drogi do wolności i niepodległości Polski. Nagroda Nobla przyznana liderowi „Solidarności" była ważna dla 

zwycięstwa nad komunizmem i podtrzymania ducha walki z totalitarnym reżimem. Złamane 

wprowadzeniem stanu wojennego polskie społeczeństwo odebrało ją jako znak nadziei i wsparcia. 

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Oslo 10 grudnia 1983r,  przesłanie skierowane w imieniu 
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pozostającego w kraju męża przez Danutę Wałęsową było symboliczne dla całego narodu, pozwoliło 

wierzyć, ze Polacy w swych zmaganiach nie są sami i że świat nie jest obojętny wobec ich dążeń 

wolnościowych.  

 

     
 

Kierując się tą myślą i chcąc wyrazić podziękowanie za wsparcie w 1983 roku, Lech Wałęsa postanowił 

ustanowić nagrodę, którą pragnął uhonorować ludzi działających na rzecz porozumienia i solidarnej 

współpracy narodów, wolności i promocji wartości stanowiących podstawę ruchu „Solidarności". Nagroda 

ta jest symbolicznym wsparciem dla tych, którzy mają odwagę walczyć o pokojowy rozwój świata, 

przeciwstawiać się terrorowi oraz poprzez swoje działanie dają nadzieję oraz stwarzają szansę na zmiany 

polityczne i społeczne. Nagroda Lecha Wałęsy jest wyrazem solidarności ze zmagającymi się w walce o 

lepsze jutro ich własnego społeczeństwa oraz światowej społeczności. 

Pierwsza w historii nagroda przyznana została w 2008 roku przez Kapitułę w składzie: Lech Wałęsa, b. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Vaclav Havel, b. Prezydent Czechosłowacji i Republiki Czeskiej, 

Stanisław Szuszkiewicz, b. Przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi, Jan Krzysztof Bielecki, b. Prezes 

Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Republiki 

Francuskiej, Władysław Bartoszewski, b. Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodną decyzją Kapituły w roku 2008 Nagroda Lecha Wałęsy przyznana została w uznaniu osobistych 

zasług na rzecz dialogu międzyreligijnego, promocji tolerancji i wzajemnego zrozumienia kultur i 

cywilizacji, a także pokoju i współpracy międzynarodowej oraz szeroko zakrojonej działalności 

dobroczynnej, Jego Królewskiej Mości Strażnikowi Dwóch Świętych Meczetów Królowi Abdullahowi Bin 

Abdulazizowi Al Saudowi. 

Ceremonia wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy odbyła się w Gdańsku podczas obrad konferencji 

„Solidarność dla Przyszłości" dn. 6 grudnia w gmachu Filharmonii Bałtyckiej. W imieniu Laureata nagrodę 

odebrał jego syn, Jego Królewska Wysokość Książę Abdulaziz Bin Abdullah Al Saud. 

W kolejnych latach uroczystość wręczenia Nagrody Lecha Wałęsy miała miejsce w dniu 29 września. Na 

Nagrodę składa się ozdobna plakieta, dyplom oraz czek opiewający na sumę 100.000 euro z przeznaczeniem 

na wsparcie działalności laureata. Nagroda Lecha Wałęsy ustanowiona jest w imieniu Lecha Wałęsy przez 

Fundację Instytut Lecha Wałęsy. Wyłącznym Partnerem Fundacji w realizacji ww. projektu jest Bank 

PEKAO S.A. 

 

 

 
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 



 

 

W przeprowadzonych w dwóch turach w listopadzie i grudniu 1990 wyborach powszechnych Wałęsa 

wybrany został na Prezydenta RP. 22 grudnia 1990 roku złożył przed narodem przysięgę prezydencką. 

Sprawował urząd do 22 grudnia 1995. 

Lata prezydentury to trudne zmiany gospodarcze i walka o kształt sceny politycznej . Do jego wielkich 

sukcesów w tamtym czasie należy wyprowadzenie wojsk radzieckich z Polski, znaczna redukcja polskiego 

zadłużenia zagranicznego, uzyskanie dokumentów dotyczących zbrodni katyńskiej, a także zorganizowanie 

uroczystych obchodów 50. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. 

 

 

 

 

W trakcie swojej prezydentury i po jej zakończeniu Lech Wałęsa pozostawał rzecznikiem Polski na arenie 

międzynarodowej.  

Działał na rzecz przyjęcia naszego kraju do struktur Paktu Północnoatlantyckiego oraz do Unii Europejskiej. 

W roku 1995 ufundował Instytut Lecha Wałęsy, którego misją jest wspieranie demokracji i samorządności 

w Polsce i na świecie.  

Dziś Lech Wałęsa kontynuuje swą misję rzecznika solidarności. Podróżując po całym świecie, przypomina 

nasze polskie doświadczenia i bezkrwawą walkę o pokój i demokrację. 

Działalność po prezydenturze 

W 1995 założył pozarządową organizację Fundacja Instytut Lecha Wałęsy. 

W 1997 utworzył partię polityczną Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej i został jej 

przewodniczącym. W wyborach parlamentarnych w tym samym roku jego ugrupowanie poparło Akcję 

Wyborczą Solidarność, która odniosła zwycięstwo. W późniejszym okresie Lech Wałęsa krytycznie oceniał 

AWS. W 2000 został honorowym przewodniczącym stworzonej przez siebie partii. 

W 2000 ponownie przegrał wybory prezydenckie, otrzymując śladowe poparcie (1,01%), po którym ogłosił 

ostateczne odejście na polityczną emeryturę. 

W 2004 otrzymał Dyplom Specjalny MSZ za wybitne zasługi dla promocji Polski w świecie. 

W lutym 2005 napisał list otwarty na temat kontrowersyjnej rozgłośni katolickiej Radia Maryja – oskarżył ją 

mocnymi słowami o spiskowe teorie na temat III RP, antysemityzm i ksenofobię. Bodźcem do tego 

działania stało się oskarżenie Wałęsy na antenie Radia Maryja o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa pod 

pseudonimem "Bolek", z powodu której atakowany był ze strony środowisk prawicy. Wałęsa publicznie 

ogłosił poparcie dla powstającej Partii Demokratycznej i niemal równolegle poparł kandydaturę Donalda 

Tuska z Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP. 

16 listopada 2005 uzyskał decyzją Instytutu Pamięci Narodowej status pokrzywdzonego przez służby 

bezpieczeństwa PRL i zapowiedział walkę na drodze sądowej z osobami oskarżającymi go o działalność 

agenturalną. 

22 sierpnia 2006 Lech Wałęsa wystąpił z Solidarności, gdyż uznał, że związek nadmiernie  zaangażował się 

w poparcie PiS i braci Kaczyńskich. Decyzję rozważał już w 2005, kiedy polecił opłacenie składek 

członkowskich tylko do końca roku. 
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31 sierpnia 2010 Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał, że były działacz Wolnych Związków 

Zawodowych Krzysztof Wyszkowski, zarzucając Lechowi Wałęsie współpracę z SB, nie naruszył dóbr 

osobistych byłego prezydenta i starannie zdobywał swoją wiedzę o rzekomej agenturalnej przeszłości 

Wałęsy. Były prezydent musiał zapłacić koszty procesowe w wysokości 2900 zł. 

 

 

 Na arenie międzynarodowej  

W lutym 2002 podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002 Wałęsa 

reprezentował Europę, niosąc flagę olimpijską u boku sławnych przedstawicieli pozostałych kontynentów. 

W czerwcu 2004 jako pełnomocnik Prezydenta RP Kwaśniewskiego reprezentował władze polskie na 

pogrzebie byłego prezydenta USA Ronalda Reagana. 

Pod koniec 2004 poparł publicznie pomarańczową rewolucję na Ukrainie. Jego widok na wiecu 

na kijowskim Majdanie wywołał euforię tłumów. Próbował mediować pomiędzy skłóconymi stronami – 

obozem Wiktora Juszczenki i Wiktora Janukowycza, lecz obóz Janukowycza odrzucił jego próby mediacji 

na samym starcie. 

W kwietniu 2005 na zaproszenie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego dołączył do  delegacji władz 

polskich na pogrzebie papieża Jana Pawła II. Wówczas z inicjatywy Tadeusza Mazowieckiego doszło do 

pierwszej od czasu wyborów z 1995 rozmowy obu prezydentów. 

W październiku 2008, przy poparciu rządu Donalda Tuska i pomimo sprzeciwu prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego, Lech Wałęsa został członkiem nowo utworzonej 12-osobowej grupy refleksyjnej Unii 

Europejskiej, określanej jako "Rada Mędrców". Grupa, której powołanie zaproponował prezydent 

Francji Nicolas Sarkozy, ma się zająć rozpatrywaniem fundamentalnych zagadnień wymagających zmian i 

decyzji politycznych w niedalekiej przyszłości, takich jak globalizacja, zmiany klimatyczne, imigracja, 

rynek pracy itd. 

 

Wyróżnienia i nagrody  

Od opuszczenia fotela prezydenckiego w 1995 do czerwca 2004 Lech Wałęsa otrzymał 15 doktoratów 

honorowych. 

Za działalność na rzecz  dobra publicznego, dobrosąsiedzkich stosunków i pokoju Lech Wałęsa został 

odznaczony przyznaną Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Społecznego "Misja Pojednania" 

(powołanego w wyniku historycznego spotkania i pojednania się w 1993 obrońców Westerplatte i 

marynarzy z pancernika Schleswig-Holstein) Komandorię Missio Reconciliationis. 

Jako pierwszy Polak zdobył w 1981 tytuł Człowieka Roku magazynu "Time".  

Dnia 10 lutego 1995 roku został wyróżniony Pierścieniem Hallera przyznawanym przez Ligę Morską (I 

edycja).  

W 1995 otrzymał tytuł Człowiek Roku tygodnika „Wprost”.  

Jest laureatem statuetki Nagrody Humanitarnej VICTORIA, którą odebrał w świdnickiej katedrze, a także 

Nagrody Kisiela 2005 oraz nagrody Galileo 2000 w (2007). 

W 1990 został mu przyznany tytuł Honorowego Obywatela Radomia
..
 

17 lipca 1996 wyróżniony został honorowym tytułem Przyjaciel Ludzi Bezdomnych, nadawanym przez 

twórcę Monaru – Marka Kotańskiego.  

Funkcjonuje również stowarzyszenie jego imienia – Stowarzyszenie imienia Lecha Wałęsy. 

Z rąk Królowej Brytyjskiej Elżbiety II otrzymał godność Honorowego Członka Orderu Łaźni (Honorary 

Member of the Most Honourable Order of the Bath; obywatele brytyjscy otrzymują przy nadaniu tego 
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orderu osobiste szlachectwo, ale nie odnosi się to do cudzoziemców), a w 1993 z okazji udekorowania 

szwedzkim odznaczeniem – Orderem Św. Serafina -nadano mu herb mający zastosowanie wyłącznie do 

celów orderowych. 

Życie prywatne 

W dniu 8 grudnia 1969 poślubił Danutę z domu Gołoś.
. 
Mają ośmioro dzieci: Bogdana (ur. 1970), 

Sławomira (ur. 1972), Przemysława (ur. 1974), Jarosława (ur. 1976), Magdalenę (ur. 1979), Annę (ur. 

1980), Marię Wiktorię (ur. 1982) i Brygidę (ur. 1985). 

Od czasu strajku w Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 Lech Wałęsa w miejscach publicznych pokazuje się z 

charakterystycznym plastikowym znaczkiem wpiętym w klapę marynarki. Przedstawia on wizerunek Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Przez wiele lat był to ten sam egzemplarz wykonany z plastiku, podarowany mu  

przez nieznaną kobietę. W 2009 został wymieniony na egzemplarz z metalu. 

W 1984 wydał wielokrotnie wznawianą i tłumaczoną autobiografię „Droga nadziei”. W 2007 ukazała się 

jego książka „Lech Wałęsa. Moja III RP. Straciłem cierpliwość”, a w 2008 nowa, obszerna autobiografia 

„Wałęsa. Droga do prawdy. Autobiografia”.
.
 

 

  
 

Lech Wałęsa z innym noblistą -Czesławem Miłoszem 
 

 

 

 
 

 

Terminal portu lotniczego w Gdańsku im. Lecha Wałęsy 
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Lech Wałęsa w towarzystwie Jeana Michela Jarre'a 
 

 

  
  Lech z Lechem 
 

 
Lech Wałęsa i gen. Wojciech Jaruzelski 

 

 



 
 



 
 



 
 

CIEKAWOSTKI O LECHU WAŁĘSIE  

W lutym 2002 – podczas uroczystego otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich 

2002 reprezentował Europę, niosąc flagę olimpijską u boku sławnych przedstawicieli pozostałych 

kontynentów  

W czerwcu 2004 jako pełnomocnik Prezydenta RP Kwaśniewskiego reprezentował władze polskie na 

pogrzebie byłego prezydenta USA Ronalda Reagana  

Pod koniec 2004 – poparł publicznie Pomarańczową Rewolucję na Ukrainie – jego widok na wiecu 

na kijowskim Majdanie wywołał euforię tłumów. Próbował mediować pomiędzy skłóconymi stronami – 

obozem Wiktora Juszczenki i Wiktora Janukowycza, lecz obóz Janukowycza odrzucił jego próby mediacji 

na samym starcie.  

Postać Lecha Wałęsy była inspiracją dla piosenki „New Year's Day” irlandzkiej grupy U2, nawiązując do 

rozstania internowanego na początku lat 80. Wałęsy z rodziną.  

Sylwetka Lecha Wałęsy znalazła się w kilku światowej sławy teledyskach, m.in. Michaela Jacksona („Man 

in the Mirror”) lub The Scorpions („Wind of Change”). Na obu widać Wałęsę z końca lat 80.  
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Do osoby Lecha Wałęsy odnosi się utwór „100 000 000, opublikowany na albumie Spalaj 

się! (1993) Kazika oraz Na żywo, ale w studio (1994) grupy Kazik na Żywo. Tekst opisuje rozmowę 

robotników, którzy nie szczędzą krytycznych uwag pod adresem prezydenta Lecha Wałęsy, 

skoncentrowanych głównie na niespełnionej obietnicy przedwyborczej (Wałęsa obiecał dać każdemu po 100 

000 000 złotych). W refrenie wykrzykiwane są słowa: Wałęsa, dawaj moje sto milionów, Wałęsa, dawaj 

nasze sto milionów. Na albumie Na żywo, ale w studio wydano także kontynuację utworu, zatytułowaną 

„300 000 000  

Do osoby Lecha Wałęsy odnosi się refren utworu zespołu Big Cyc pt. Ostry dyżur wydanej w albumie 

pt. Wojna plemników. Tekst opisuje fatalną sytuację w polskiej służbie zdrowia która jest porównywana do 

Lecha Wałęsy  

Od czasu strajku w Stoczni Gdańskiej z sierpnia 1980 Lech Wałęsa w miejscach publicznych pokazuje się z 

charakterystycznym znaczkiem wpiętym w klapę marynarki. Przedstawia on wizerunek Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Przez wiele lat był to ten sam egzemplarz wykonany z plastiku, podarowany mu wówczas 

przez nieznaną kobietę. W 2009 został wymieniony na egzemplarz z metalu 

27 lutego 2008 został poddany zabiegowi operacyjnemu w klinice Methodist DeBakey Heart and Vascular 

Center w Houston. Wszczepiono mu wówczas dwukomorowy rozrusznik-defibrylator oraz stent 

Lech Wałęsa aktywnie działa w społeczności internetowej 

 

 

HENRYK SIENKIEWICZ 

Henryk Sienkiewicz (pseud. Litwos) – pisarz, publicysta. Urodzony 5 maja 1846             w Woli 

Okrzejskiej na Podlasiu, zmarł 15 listopada 1916 w Vevey w Szwajcarii. Powieściopisarz i publicysta, 

laureat Literackiej  Nagrody Nobla, którą otrzymał w 1905 r. za całokształt twórczości. Doktor honoris 

causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, kawaler Legii Honorowej. Autor Trylogii ( Ogniem i mieczem, Potop, 

Pan Wołodyjowski), która przyniosła mu jeszcze za życia ogromną popularność i uznanie. Jego książki 

tłumaczono na wiele języków, w tym na arabski i japoński. Był uważany za przywódcę duchowego narodu 

polskiego, zaś jego powieści, pisane „ku pokrzepieniu serc”, sprawiły, że jeden z jurorów komisji 

przyznającej Sienkiewiczowi Nagrodę Nobla określił go mianem „rzadko spotykanego geniusza, który 

wcielił w siebie ducha narodu”. W czasie pierwszej wojny światowej organizował, wspólnie z Ignacym 

Paderewskim, Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Podczas uroczystości wręczenia Nagrody Nobla 

powiedział o Polsce: „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją 
podbitą, a oto nowy dowód, że umie zwyciężać”. 

W Niemczech Sienkiewicz jest znany przede wszystkim ze względu na swoja powieść Quo Vadis, w której 

przedstawił prześladowanie pierwszych chrześcijan w Rzymie za czasów Nerona. Książkę, która ukazała się 

w 1896r, przetłumaczono na j. niemiecki 2 lata później.  

W 1951 r. powieść sfilmował Mervyn LeRoy, który w roli Nerona obsadził brytyjskiego aktora Petera 

Ustinova. Film został w 1952 r. nominowany do Oskara m.in. w kategorii „najlepszy film” oraz „najlepsza 

drugoplanowa rola męska” za kreowaną przez Petera Ustinova postać Nerona. 
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– 

Był synem zubożałego ziemianina. Ukończył gimnazjum w Warszawie, następnie studiował w Szkole 

Głównej (1866-69). Po zamknięciu Szkoły kontynuował studia na rosyjskojęzycznym Uniwersytecie 

Warszawskim, którego nie ukończył. Rozpoczął pracę jako korespondent prasy warszawskiej. W r. 1881 

ożenił się z Marią Szetkiewiczówną rodem z Litwy. Przeżył z nią kilka szczęśliwych lat. W 1885 r. zmarła 

ona na gruźlicę, pozostawiając dwoje dzieci. W 1893 r. Sienkiewicz wziął ślub z Marią Wołodkowiczówną 

z Odessy, związek ten jednak w 1895 r. zakończył się na jej wniosek rozwodem. W 1904 r. ożenił się ze 

znaną mu od 1888 r. Marią Babską. Od 1875 r. życie pisarza obfitowało w podróże. W latach 1876-78 

pracował jako korespondent „Gazety Polskiej” w Ameryce Pn. Tamże uczestniczył wraz z Heleną 

Modrzejewską i jej przyjaciółmi w zakładaniu komuny rolnej. Zamysł się nie udał. Wyjazd do Ameryki był 

pierwszą z licznych podróży, które odbywał mimo słabego zdrowia. Zwiedził całą Europę, pojechał do 

Konstantynopola, w 1890-1891 na wyprawę myśliwską do Zanzibaru. We Włoszech, Szwajcarii i Francji 

przebywał wiele razy, chętnie też wojażował do dworów w różnych stronach Polski, do Nałęczowa i 

uzdrowisk galicyjskich. Tego stylu życia nie zmienił po otrzymaniu pałacyku i majątku ziemskiego                   

w Oblęgorku k. Kielc w 1900 r. – daru ze składek publiczności; zaglądał tam raczej niż się zadomowił. Od 

kiedy stał się obiektem kultu, zapraszano go na liczne imprezy narodowe, kongresy i bankiety, zwłaszcza 

firmowane przez środowiska konserwatywne – zwykle nie wymawiał się – i proszono o udział w komitetach 

w różnych częściach kraju i za granicą. Wzmogło się to po przyznaniu mu w 1905 r. nagrody Nobla. Po 

wybuchu I wojny światowej wyjechał z Oblęgorka poza teren działań wojennych. Zamieszkał w Szwajcarii. 

Tu stanął na czele komitetu pomocy dla ofiar wojny w Polsce. 

 

Od lat 70. Oddawał się gorliwie pracy publicystycznej i pisarskiej. Angażował się             w wiele 

akcji społecznych, m.in. w budowę pomnika Mickiewicza. Był prezesem Kasy Przezorności dla Literatów i 

Dziennikarzy (1899-1900), współzałożycielem istniejącej do dzisiaj, choć pod zmienioną częściowo nazwą, 

Kasy im. Mianowskiego dla Osób Pracujących na Polu Naukowym. W 1889 ufundował stypendium im. 

Marii Sienkiewiczowej dla literatów żyjących w ciężkich warunkach materialnych. Ufundował też kościół w 

Zakopanem i sanatorium przeciwgruźlicze dla dzieci. Zabierał głos w ważnych sprawach publicznych i 

politycznych, m.in. wielokrotnie występował przeciw pruskiej polityce germanizacyjnej i żądał autonomii 

dla Królestwa Polskiego. Ostatnią jego ważną inicjatywą było zorganizowanie Komitetu Pomocy Ofiarom 

Wojny w Polsce, który powstał w Vevey w Szwajcarii po wybuchu I wojny światowej 

(współorganizatorami byli Andrzej Osuchowski i Ignacy Jan Paderewski). Komitet gromadził żywność, 

lekarstwa, ubrania i pieniądze w ilościach znacznych. W Vevey 15 listopada 1916 Sienkiewicz zakończył 

życie. W 1924 prochy pisarza zostały sprowadzone do Warszawy    i pochowane w katedrze św. Jana. 

Karierę literacką rozpoczął Sienkiewicz w dobie pozytywizmu i pod wieloma względami miał 

biografię pisarską typową dla tej formacji: pochodzenie społeczne (zubożała szlachta), wykształcenie 

(Szkoła Główna), początki dziennikarskie w prasie warszawskiej („Gazeta Polska”, „Niwa”), 

zaangażowanie w sprawy publiczne, działalność dobroczynna. Karierę rozpoczął jako utalentowany i 

przenikliwy felietonista, m.in. cyklami „Chwila obecna” („Gazeta Polska”) i „Wiadomości bieżące” 

(„Niwa”). Dużą popularność przyniosły mu publikowane w „Gazecie”…" Listy z podróży, w których 

relacjonował swoje wrażenia i doświadczenia z pobytu w Ameryce. W błyskotliwej formie, z wyczuciem 

szczegółu i poczuciem humoru charakteryzował  obyczaje ówczesnej Ameryki, życie Polonii, opisywał 

przyrodę, relacjonował wyprawy poznawcze i myśliwskie, występy Modrzejewskiej, widać też jego 

zainteresowanie  losem Indian. Listy zostały przetłumaczone na 9 języków i zyskały uznanie w Ameryce.  

Sam parając się pisarstwem, miał Sienkiewicz poważne zainteresowania literaturoznawcze. Był 

autorem solidnego studium o barokowym poecie Mikołaju Sępie Szarzyńskim, o nurcie naturalistycznym w 

literaturze, o powieści historycznej. Recenzował "Zarys literatury polskiej" Piotra Chmielowskiego "Szkice 

historyczne" Ludwika Kubali. Był, zgodnie z duchem formacji, zwolennikiem literatury realistycznej, 

przedstawiającej życie społeczne, zawierającej przesłanie humanistyczne i służącej narodowi. Nie 

aprobował natomiast naturalizmu: twierdził, że przedstawia spaczony obraz rzeczywistości, ograniczający ją 

do jednego tylko aspektu.  

Twórczość literacką rozpoczął pisząc nowe - powstało ich ponad czterdzieści. Posługiwał się 

różnymi formami: humoreska, gawęda, obrazek obyczajowy, pamiętnik. Jego pierwszy utwór „Humoreski z 
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teki Worszyłły” zawiera wyraźne przesłanie ideologii pozytywistycznej. Składa się z dwu opowiadań: „Nikt 

nie jest prorokiem między swymi”             i „Dwie drogi”. W pierwszym młody pionier pracy 

pozytywistycznej, wzorowy gospodarz, ponosi klęskę otoczony wrogością i brakiem zrozumienia. W 

drugim lekkomyślny ziemianin Złotopolski sprzedaje ziemię kolonistom niemieckim, podczas gdy jego 

rówieśnik Iwaszkiewicz, światły inżynier, rozwija przemysł i daje miejsca pracy polskim robotnikom. Mimo 

powagi problematyki oba utwory mają przewrotnie formę satyryczną. Humoreską jest też nowela „Ta 

trzecia” zawierająca obserwacje z życia cyganerii artystycznej i zakłamanego, obłudnego mieszczaństwa. 

Bohaterami wielu utworów są dzieci („Janko muzykant” - utalentowany wiejski chłopiec zakatowany za 

próbę dotknięcia skrzypiec we dworze; „Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela–” - męka małego Michasia 

poddanego przymusowi w szkole pruskiej). Osobnym tematem jest los ciemnych chłopów, 

zdezorientowanych i bezradnych, stojących wobec obowiązku wojskowego w armiach zaborców („Szkice 

węglem”, „Bartek zwycięzca”). Wiele nowel inspirowanych było doświadczeniami amerykańskimi, np. 

życie emigrantów bezradnych wobec obcej rzeczywistości („Za chlebem”), rozpaczliwie tęskniących za 

ojczyzną („Latarnik”). Kilka nowel inspirowanych było zainteresowaniem losem wydziedziczonych Indian, 

m.in. przejmujący „Sachem” - opowieść o synu wodza zgładzonego plemienia (nb. przez osadników 

niemieckich), zmuszonego do upokarzającej roli cyrkowego dziwadła.  

Trylogia  

 

Sposób narracji, bogactwo języka i doskonałe puenty zapewniły Sienkiewiczowi trwałe miejsce w dziejach 

polskiej nowelistyki i dzięki licznym tłumaczeniom przyniosły mu pewną popularność międzynarodową. 

Ale to, co wyniosło go na szczyt sławy - to były powieści historyczne. W latach 1883-86 opublikował w 

odcinkach w "Słowie" Ogniem i mieczem, Potop i Pana Wołodyjowskiego. W Trylogii ujawnił Sienkiewicz 

ogromny talent epicki: umiejętność budowania fabuły, wielość postaci i epizodów, plastyczność opisów, 

trafnie oddany szczegół obyczajowy i zręczną archaizację języka. Sam zbyt skromny nie był, cenił własny 

talent pisarski, ale ogromna popularność tych powieści przerosła nawet jego oczekiwania. Zaczął jako autor 

książek przygodowo-historycznych z przesłaniem patriotycznym, piszący tyleż dla idei, co i dla pieniędzy, a 

skończył jako wieszcz narodowy tworzy dla pokrzepienia serc, którą to rolę przyjął z powagą i godnością. 

Atrakcyjność czytelnicza została potwierdzona także poza krajem dzięki tłumaczeniu na dwadzieścia kilka 

języków. Wszystkie trzy części Trylogii zostały sfilmowane, a „Ogniem i mieczem” w przeróbce teatralnej 

wystawiono w teatrze Sary Bernhardt w 1904 r. 

Krzyżacy  

 

Podobne połączenie przygody rycerskiej i romansu znajdujemy w kolejnej powieści pt. „Krzyżacy”, 

publikowanej w "Tygodniku Ilustrowanym"1897-1900. Rzecz także dzieje się na dworze królewskim i 

dworach szlacheckich, w klasztorach i na szlakach podróżnych,            w puszczy i zamku krzyżackim w 

Szczytnie. Wśród postaci historycznych znajdują się m.in. król Jagiełło i królowa Jadwiga, bohaterem jest 

młody, porywczy rycerz Zbyszko z Bogdańca. Plan historyczny - to narastający konflikt z Zakonem 

Krzyżackim, butnym, chciwym i zdolnym do usprawiedliwienia każdej zbrodni rzekomo w imię Chrystusa. 

Wątek romansowy - to miłość Zbyszka do Danusi, córki Juranda ze Spychowa, dwórki księżnej Anny 

Mazowieckiej. Po zatargu z Jurandem Krzyżacy porywają Danusię, a jego samego, podążającego za córką, 

dotkliwie okaleczają. Danusia traci zdrowie i zmysły w niewoli i umiera - ale już na wolności, na rękach 

Zbyszka. On sam po okresie rozpaczy znajduje szczęście w miłości Jagienki, przyjaciółki z dzieciństwa. A 

konflikt historyczny kończy ogromny epicki opis bitwy pod Grunwaldem, sukcesu militarnego polskiego i 

litewskiego rycerstwa.  

Quo Vadis  

 „Quo vadis” było publikowane w "Gazecie Polskiej" 1895-96. Przedstawił                     w niej Rzym 

za czasów panowania Nerona z całym jego przepychem, sybarytyzmem                    i wysoką kulturą 

intelektualną. W tym pogańskim świecie po cichu i w ukryciu rodzi się nowy świat chrześcijański. 

Bohaterką powieści jest Ligia, piękna branka chrześcijańska pochodzenia słowiańskiego. Kocha ją młody 

patrycjusz Winicjusz. Zdobywa jej miłość dopiero wtedy, kiedy przekonuje się o moralnej wartości religii i 

jej prześladowanych przez Rzymian wyznawców. Książkę przetłumaczono na ponad 40 języków, 

przerobiono na operę (Jean Nouges 1909), Feliks Nowowiejski napisał na jej podstawie oratorium, Jan 
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Styka namalował panoramę. Powstało też kilka wersji filmowych. 
 

            W pustyni i w puszczy  

Dużą popularnością cieszyła się też drukowana w "Kurierze Warszawskim" 1910-11r. powieść dla 

młodzieży „W pustyni i w puszczy”. Sienkiewicz wykorzystał w niej m.in. własne doświadczenia z podróży 

afrykańskiej. Rzecz dzieje się w Sudanie podczas powstania mahometan przeciw Anglikom. Zwolennicy 

Mahdiego, przywódcy powstania, porywają dzieci Polaka i Anglika, pracujących w kompanii Kanału 

Sueskiego, Stasia Tarkowskiego i Nel Rawlison. Dzieci uciekają z niewoli i przemierzają kontynent, 

przeżywając liczne przygody: Staś walczy z dzikimi zwierzętami, zdobywa pożywienie, ratuje słonia 

uwięzionego w wąwozie, leczy Nel z ciężkiej febry. Towarzyszy im pies Saba, później uratowany słoń i 

para młodych Murzynów - Kali i Mea. Dzieci wracają w końcu do szukających ich ojców, a dzielny Staś - 

polski patriota- wykuwa na Kilimandżaro napis "Jeszcze Polska nie zginęła". 
 

 

 

Bez dogmatu i Rodzina Połanieckich  

Po ukończeniu Trylogii Sienkiewicz opublikował dwie powieści współczesne: „Bez dogmatu„ 

("Słowo" 1889-90) i „Rodzina Połanieckich”. Obie powieści miały ciekawą recepcję: zostały odebrane 

niezupełnie zgodnie z intencjami autora. 

Bohaterem „Rodziny Połanieckich” jest zubożały szlachcic prowadzący interesy handlowe w Warszawie. 

Żeni się z wyzutą z majątku szlachcianką Marynią, która wychodzi za niego z konieczności, ale zgodnie z 

własnym kodeksem moralnym jest dobrą i wierną żoną.   

W centrum popularności czytelniczej zawsze znajdowała się Trylogia. Dzięki niej stał się 

Sienkiewicz narodową świętością. Masy go uwielbiały, w 1900 r. otrzymał od narodu dworek w Oblęgorku 

koło Kielc (dziś jest tam muzeum Sienkiewicza.) Elity intelektualne nie podzielały tego zachwytu, ale nie 

śmiały go atakować. Wprawdzie Bolesław Prus opublikował w 1884„w "Kraju" krytyczne uwagi o „Ogniem 

i mieczem”, ale uczynił to ostrożnie. Wyraził uznanie dla walorów artystycznych powieści, ale ubolewał, że 

historii nikt się z niej nie nauczy: pan Sienkiewicz przedstawił genezę i istotę buntu kozackiego zupełnie 

niezgodnie z prawdą historyczną. Dziś twórczość Sienkiewicza nie budzi już takich emocji. Powieści 

historyczne czytane są jako przygodowe. A choć ich popularność w młodym pokoleniu znacznie zmalała, 

nadal w bibliotekach trzeba na nie czekać, a na filmy idą tłumy. 

 

Ile kosztuje Sienkiewicz, czyli kariera od 15 groszy do pół miliona złotych 
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Dyplom noblowski Henryka Sienkiewicz 

 

 

Wola Okrzejska miejsce urodzenia H. Sienkiewicza 



2 października 1966 roku otwarto Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Muzeum było 

malutkie, ledwo trzy sale wystawowe, jeden medal, jedno popiersie, 17 książek, trochę wycinków 

prasowych oraz jeden obraz.  

Obecnie sale muzealne podzielone są tematycznie, znajdują się w nich ekspozycje stałe oraz czasowe. 

 

 

1900 roku pisarzowi w dowód zasług, podarowano majątek ziemski i stylowy pałac w Oblęgorku. Dworek 

stanowił, dla pisarza, letnią rezydencję. 

Od 1958 roku w pałacyku mieści się muzeum, oddające wiernie wygląd wnętrza z czasów, gdy przebywał tu 

i tworzył Henryk Sienkiewicz.  

 

Henryk Sienkiewicz     

Ciekawostki: 

Sienkiewicz był spowinowacony z Cyprianem Kamilem Norwidem – ciotka szwagra Henryka 

Sienkiewicza była bratową Norwida. 

Pierwszą z książek, jakie Sienkiewicz przeczytał  w dzieciństwie, były Śpiewy historyczne Juliana Ursyna 

Niemcewicza. 

Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni 

wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę. 

Sienkiewicz był spokrewniony z Joachimem Lelewelem – historykiem i działaczem politycznym oraz z 

pisarką romantyczną Deotymą i Ignacym Chrzanowskim – profesorem historii i literatury 

Pisarz był kawalerem francuskiej Legii Honorowej 

Był członkiem Serbskiej Akademii Nauk i Umiejętności 

Po ojcu nosił herb Oszyk, przedstawiający łabędzia 

Pierwszy debiut książkowy – na okładce przekręcono jego nazwisko na „Stankiewicz” 

Podczas obchodów jubileuszu pracy twórczej 22 grudnia 1900 dzieci wręczyły pisarzowi Dziesięć 

przykazań Sienkiewiczowskich. Pierwsze brzmiało: „Nie będziesz miał Mickiewicza, Słowackiego, 

Krasińskiego i innych nade mną” 

 Niski wzrost był powodem kompleksów pisarza. 

Jeden z wielbicieli Trylogii, ukrywający się pod pseudonimem Michał Wołodyjowski, ofiarował 

Sienkiewiczowi piętnaście tysięcy rubli. Pisarz nie chciał przyjąć prezentu, wezwał ofiarodawcę do 

cofnięcia darowizny, który jednak nie zgłosił się. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczył na fundusz 

stypendialny imienia Marii Sienkiewiczowej, z którego skorzystali między innymi: Maria Konopnicka, 

Stanisław Przybyszewski, Stanisław Witkacy.  

Po otrzymaniu Nagrody Nobla, w przemówieniu Sienkiewicz podkreślał ogromne znaczenie nagrody dla 

syna Polski: „Głoszono ją umarłą, a oto jeden z tysięcznych dowodów, że żyje. Głoszono ją podbitą, a oto 

nowy dowód, że umie zwyciężać” 



Nagroda Nobla została mu przyznana za wybitne zasługi jako pisarza epickiego. Jeden z jurorów dodatkowo 

uzasadnił przyznanie nagrody za „rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu” 

Wizerunek Sienkiewicza pojawił się na banknocie 500000zł w 1990 roku. 

Quo vadis przetłumaczono na ponad pięćdziesiąt języków. Na podstawie powieści powstały także sztuki 

teatralne, opery, oratorium Feliksa Nowowiejskiego i pantomima 

W 1911 r. w Paryżu wystawiono panoramę pędzla Jana Styki Męczeństwo pierwszych chrześcijan, 

inspirowaną powieścią Sienkiewicz 

Jako trzynastolatek opracował plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym, że wszyscy Polacy powinni 

wyjechać do Ameryki, tam stworzyć armię i powrócić do kraju, by wyzwolić ojczyznę. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT 

 

Władysław Stanisław Reymont (ur. 7 maja
 
1867 we wsi Kobiele Wielkie k. Radomska, zm. 

5 grudnia 1925 w Warszawie), właściwie Stanisław Władysław Rejmont. Polski pisarz, prozaik i nowelista, 

jeden z głównych przedstawicieli realizmu krytycznego z elementami naturalizmu w prozie Młodej Polski. 

Niewielką część jego spuścizny stanowią wiersze. Laureat Nagrody Nobla za Chłopów, czterotomową 

"epopeję chłopską", która po mistrzowsku przedstawia życie wiejskie oraz nierozerwalnie związane z nim tradycje i 

obrzędy. Autor Ziemi Obiecanej, w której nakreślił atmosferę kapitalizmu w przemysłowej Łodzi. Był 

przedstawicielem nurtu realistycznego, należał do kręgu pisarzy Młodej Polski. Nigdy nie zdobył odpowiedniego 

wykształcenia, za co wielokrotnie krytykowała go ówczesna inteligencja. Został jednak prezesem Związku Pisarzy i 

Dziennikarzy, potem prezesem Warszawskiej Kasy Przezorności i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. W 1920 r. 

kilkakrotnie wyjeżdżał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w środowisku polonijnym szukał pomocy gospodarczej dla 

odbudowy zrujnowanego kraju. Z powodu choroby nie wziął udziału w uroczystości wręczenia mu Nagrody Nobla. 

Zmarł w wieku 58 lat. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.  

 Reymont urodził się w rodzinie organisty. Jego ojciec, Józef Rejmont, człowiek oczytany, miał 

wykształcenie muzyczne i w tuszyńskiej parafii pełnił obowiązki organisty, a także prowadził księgi stanu 

cywilnego i korespondencję proboszcza z władzami rosyjskimi. Matka, Antonina z Kupczyńskich, była 

obdarzona darem barwnej narracji. Miała pochodzenie szlacheckie - wywodziła się ze zubożałej szlachty 

krakowskiej; w latach dojrzałych pisarz fakt ten często podkreślał. Rodzice chcieli, aby został księdzem. 

Syn jednak odmówił uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsca zamieszkania, dużo 

podróżował po Polsce i Europie.  

W latach 1880-1884 uczył się zawodu krawieckiego w Warszawie, został czeladnikiem i na tym 

skończyło się jego oficjalne wykształcenie. Władysław, który uwielbiał czytać książki, nie chciał się jednak 

pogodzić z losem rzemieślnika. Opuścił dom, w którym drażniła go dyscyplina ojca i pobożność matki, aby 

pod zmyślonym nazwiskiem Urbański  prowadzić życie wędrownego aktora w objazdowej trupie teatralnej. 

Później przez kilka miesięcy przebywał w  nowicjacie u paulinów w Częstochowie, ale przed złożeniem 

ślubów zakonnych opuścił klasztor. Wiadomo też, że uczestniczył jako medium w zagranicznej wyprawie 

niemieckiego spirytysty Puszowa. W tym czasie przeżył również wiele przygód             i skandali 

miłosnych. W końcu zatrudnił się jako pomocnik dróżnika na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pracując 

najczęściej na odcinku Koluszki-Skierniewice - we wsi i przy stacji kolejowej Krosnowa, niedaleko wioski 

Lipce (nazywającej się dzisiaj Lipce Reymontowskie). Wówczas też zaczął pasjami pisać powieści, 

dramaty, opowiadania i wiersze, które - jak sam wspominał - darł i palił. W 1892 r. Władysław Rejmont pod 

nieco zmienionym nazwiskiem Reymont (zmianę "zarządził" sobie w czasie debiutu, co w zaborze 

rosyjskim miało go asekurować od kłopotów z powodu wydania w Galicji utworu, który nie mógł się ukazać 

pod cenzurą carską. Kazimierz Wyka, entuzjasta jego twórczości, sądzi, że korekta mogła mieć na celu 

także zatarcie skojarzeń ze słowem rejmentować, w gwarach polskich znaczącym tyle, co przeklinać), 

opublikował swoją pierwszą nowelę "Wigilia Bożego Narodzenia", a rok później - mając za jedyny kapitał 3 

ruble 50 kopiejek oraz teczkę rękopisów - ruszył do Warszawy "zdobywać świat". Z wydaniem pierwszych 



nowel miał kłopoty, dopiero jego reportaż "Pielgrzymka do Jasnej Góry", napisany w 1894 r. za radą 

Antoniego Świętochowskiego i wydrukowany w "Tygodniku Ilustrowanym" otworzył przed nim drogę do 

literackiej kariery. Wkrótce potem Reymont otrzymał pierwsze zamówienie na książkę i w 1896 r. została 

wydana powieść "Komediantka", w której wykorzystał swoje doświadczenia z pracy aktorskiej. Rok później 

dopisał do niej ciąg dalszy - powieść "Fermenty".  

W 1899 r. Reymont wydał powieść, która przyniosła mu z czasem olbrzymią popularność – „Ziemię 

obiecaną". Odszedł w niej od naturalizmu i symbolizmu, by w sposób realistyczny przedstawić szeroką 

panoramę robotniczego miasta w okresie rewolucji przemysłowej i dzikiego kapitalizmu. Bohaterem 

zbiorowym tej powieści-reportażu jest miasto Łódź. Książkę spopularyzował zwłaszcza nakręcony w latach 

siedemdziesiątych film Andrzeja Wajdy pod tym samym tytułem. 

Późniejsze lata spędzał Reymont na przemian w Polsce, we Włoszech i we Francji, pisząc swoje 

największe dzieło, powieść "Chłopi", którego kolejne cztery tomy wydał w latach 1902-1909. Nikt dotąd w 

literaturze polskiej nie przedstawił prawdziwego życia wiejskiego, wpisanego w cykliczność pór roku i 

porządek ludowych świąt oraz obrzędów. Dzieło nie wymagało od pisarza specjalistycznych studiów, sam 

bowiem znał doskonale życie wsi i chłopów, a za pierwowzór do powieści posłużyły mu owe Lipce w 

Łowickiem, niedaleko, których pracował jako dróżnik. Nie na darmo "Chłopi" nazywani są "wielkim 

malowidłem epickim", bowiem Reymont-prozaik nie był ani psychologiem, ani socjologiem, ale malarzem. 

Julian Krzyżanowski porównywał nawet jego opisy przyrody do Mickiewiczowskich w "Panu Tadeuszu". 

Nie zapominajmy jednak, że powieść początkowo została w Polsce przyjęta niechętnie, uznano ją za 

arcydzieło dopiero po licznych przekładach i entuzjastycznych recenzjach za granicą. Reymont nie miał w 

swojej ojczyźnie szczęścia do krytyków. Kolejne utwory, napisane po 1909 r., nie dorównywały już 

artystycznie 'Chłopom". Do najbardziej udanych należą powieść„: "Marzyciel" (1910)„i "Wampir" (1911–) - 

gotycka powieść, wykorzystująca spirytystyczne doświadczenia pisarza.  

Podczas I wojny światowej Reymont przebywał w Warszawie, gdzie pełnił dość wysokie funkcje, 

pisząc jednocześnie trylogię historyczną pt. "Rok 1794" poświęconą insurekcji kościuszkowskiej. Akcja 

utworu urywa się niespodziewanie na powstaniu ludu           w Warszawie. Oprócz powieści, które stanowią 

niemal połowę jego dorobku, Reymont tworzył również nowele, które wydał w kilkunastu tomach. W wielu 

z nich dał się poznać            i jako wnikliwy psycholog, czego zawsze brakowało jego powieściom. Pisał 

również reportaże, z których sporą popularnością cieszył się utwór "Z ziemi chełmskiej", opublikowany 

pierwotnie w 1909 r w "Tygodniku Ilustrowanym" i wydawany kilkakrotnie    w okresie międzywojennym, 

opowiadający o prześladowaniu przez władze carskie grekokatolików na Chełmszczyźnie. W 1920 r. 

zakupił majątek w Kołaczkowie k. Wrześni. W 1924 r. Władysław Reymont wyróżniony został literacką 

Nagrodą Nobla za wybitny epos narodowy, powieść "Chłopi". Jak napisał jeden ze złośliwych publicystów 

amerykańskich "Było dwóch głównych kandydatów do nagrody - Stefan Żeromski i Władysław Reymont, 

ponieważ jednak większość Polaków wolała Żeromskiego, jurorzy wybrali Reymonta”. 

Z powodu ciężkiej choroby, w wyniku której  przebywał w sanatorium, laureat nie mógł przybyć na 

uroczystość. Zmarł w wieku 58 lat w Warszawie 5 grudnia 1925 r.;                       9 grudnia tego roku został 

pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim,             a serce wmurowano w filarze 

kościoła pod wezwaniem Św. Krzyża. 

 
Medalion na grobie Władysława Reymonta w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%9Bw._Krzy%C5%BCa_w_Warszawie


 

 
Pomnik W. Reymonta na ul. Piotrkowskiej w Łodzi 

 

 
Władysław St. Reymont na banknocie 1000000 złotych z 1993 r. 
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Pielgrzymka do Jasnej Góry (1895)  

Jest to pierwsze bardziej znane dzieło Reymonta. Reymont uczestniczył w chłopskiej pielgrzymce z 

okazji stulecia powstania kościuszkowskiego do Jasnej Góry. W opowiadaniu tym dał się poznać jako pisarz 



o dużej wrażliwości zmysłowej, potrafiący plastycznie i barwnie opisywać zarówno przyrodę, jak i postacie 

ludzkie. 

Komediantka (1896)  

„Komediantka” (1896) powstała na bazie teatralnych doświadczeń Reymonta i jego obserwacji 

środowiska aktorskiego. Bohaterką powieści pisarz uczynił młodą dziewczynę            z Bukowca, Jankę 

Orłowską, która, chcąc wyrwać się z prowincjonalnego świata i buntując się przeciwko narzuceniu jej 

kandydata na męża przez ojca, wstępuje do teatru. Scena wydaje się jej szansą rozwinięcia talentu, ucieczki 

od szarzyzny, bardziej wartościowym i lepszym życiem. Z czasem okazuje się jednak, że bez protekcji nie 

otrzyma ani lepszych ról, ani przychylności krytyki, ani nie zarobi na życie. Wraz z głodem Janka poznaje 

smutną prawdę o uwielbiane "świątyni sztuki". 

Fermenty (1897)  

W utworze tym Reymont poruszał sprawę  przewijającą się wielokrotnie w powieściach i dramatach 

- sprawę buntu młodych kobiet, ponoszonych przez temperament erotyczny maskowany aspiracjami 

artystycznymi, jednostek szamocących się z konwenansami, by ostatecznie albo zmarnować się, albo po 

przebyciu "fermentów" psychicznych pogodzić się z szarą codziennością. 

Ziemia obiecana (1899)  

Jest to jedna z najwybitniejszych powieści Reymonta, po „Chłopach” najczęściej tłumaczona na 

języki obce i filmowana. Materiały do niej zaczął zbierać w 1896 r., przebywając przez blisko rok w Łodzi. 

Rzeczywistym bohaterem tego studium jest drapieżne miasto kapitalistyczne, jakim wtedy stawała się Łódź. 

Porównywał ją do monstrum, niszczącego zwykłych ludzi, a z drugiej strony wykrzywiających psychicznie 

właścicieli wielkich fortun. Tematem powieści jest mechanizm "robienia pieniędzy" przez jej trzech 

bohaterów, z których jeden jest Polakiem (Karol Borowiecki), drugi Niemcem (Max Baum), trzeci Żydem 

(Moryc Welt). Różnice pochodzenia i obyczajów nie dzielą ich, wręcz przeciwnie, bohaterowie 

wykorzystują je dla skutecznego działania i wygrywania z konkurencją. Razem zakładają fabrykę, łączy ich 

wspólny interes, wspólne poczucie, że należą do grupy Lodzermenschów. Ten szczególny konglomerat 

polsko-niemiecko-żydowski ówczesnej Łodzi jest ogromnie interesujący i uderza barwnością, 

różnorodnością obyczajową, rozmaitością typów i postaw. Na przykładzie dziejów bohaterów Reymont 

pokazywał bezkompromisowość gry wolnorynkowej oraz psychologiczne podłoże wyzysku 

kapitalistycznego wobec tych jednostek ludzkich, które zachowały skrupuły i odruchy sumienia, oraz ich 

osamotnienie w społeczeństwie tego miasta. Mimo zawartej krytyki społecznej „Ziemia obiecana” nie jest 

(lub nie jest tylko) manifestem politycznym. Plastyczny  i naturalistyczny obraz Łodzi i jej mieszkańców 

jest przykładem antyurbanizmu Reymonta, jego umiłowania przyrody oraz przeciwstawia  "naturalnego" 

środowiska chłopskiego                i wiejskiego (jego obyczajów, systemu wartości) "patologicznemu" 

środowisku miejskiemu. Ironiczny tytuł tej powieści stał się w Polsce publicystycznym określeniem Łodzi, z 

czasem pozbawionym pejoratywnego odcienia. 

Chłopi (1904-1909)  

Jest to najbardziej znane dzieło Reymonta. Powieść zawiera realistyczny obraz życia zbiorowości 

chłopskiej. Używa w niej specyficznego, potoczystego języka, z wykorzystaniem elementów gwarowych, 

który zdaniem niektórych krytyków nieco obniża wartość dzieła. Pisząc je, autor studiował etnografię i 

szczegółowo zapoznał się z przyrodą i topografią miejsca akcji. Akcja owa toczy się w Lipcach niedaleko 

Skierniewic. Życie tej społeczności z jednej strony wyznacza rytm przyrody (poszczególne tomy są 

zatytułowane nazwami pór roku – poczynając od "Jesieni") oraz związane z nim zajęcia i prace na roli, a 

także zwyczaje i obrzędy, które Reymont szczegółowo i bardzo plastycznie opisał, z drugiej zaś dokonujące 

się przemiany społeczno-ekonomiczne na wsi i związane z tym spory (rozwarstwienie ekonomiczne wsi, 

konflikty z dworem). W to tło wpleciona jest główna oś akcji powieści, którą jest romans młodej, urodziwej 

i namiętnej Jagny – żony bogatego gospodarza Macieja Boryny z jego synem Antkiem oraz postawy 

społeczności chłopskiej wobec tego zdarzenia. Po śmierci Macieja Boryny, który stał na czele buntu 



chłopów wobec dworu, Jagna zostaje napiętnowana i wypędzona przez społeczność wiejską, ulega 

obłędowi, zaś pogodzony z losem Antek przejmuje gospodarstwo ojca. Opisując dzieje bohaterów, autor 

ukazał zjawiska związane z zanikaniem reguł tradycyjnego patriarchalizmu oraz przedstawił konflikt 

namiętności dwojga młodych bohaterów z odchodzącymi do przeszłości regułami moralnymi i 

zwyczajowymi. Od strony psychologicznej bohaterowie powieści są egzemplifikacją witalności, 

spontaniczności działania, biologicznych namiętności i prostoty (tzn. nieskażonej intelektualną dekadencją). 

Przebija się w niej także modernistyczny motyw "demona płci".  

 Marzyciel (sprzed 1910–) - szkic powieściowy  

 Wampir (1911) – powieść grozy  

Swoistą daniną na rzecz ekscentrycznych i nadzwyczajnych nastrojów epoki stała się powieść 

„Wampir” (1911), świadcząca o zainteresowaniach okultystycznych pisarza, rzeczywiście znanych jego 

biografom. W tejże powieści spożytkował autor swe notatki                z pobytu w Londynie w roku 1894. 

Reymont wyjeżdżał wówczas z Warszawy                                w towarzystwie lekarza homeopaty, który 

udawał się do Londynu na zjazd teozofów. Reymonta interesowały doświadczenia spirytystyczne i 

hipnotyczne. Został też wprowadzony na posiedzenie Towarzystwa Teozoficznego w Londynie i tu miał 

możność zapoznania się            z rozmaitymi kontynuatorami myśli słynnej teozofki Heleny Bławatskiej. 

Wszystkie te doświadczenia znalazły swe odbicie w szkicu powieściowym „We mgłach” (1904), 

wcześniejszej wersji „Wampira”. Najciekawsze fragmenty powieści przedstawiają właśnie Londyn, można 

rzec iście „Stockerowski”. Miasto jawi się czytelnikowi jako groźny potwór, który tonie we mgłach, deszczu 

i błocie. A wokół krążą zwolennicy rozmaitych religii i sekt. To właśnie w Londynie mamy do czynienia ze 

wszystkimi niemal zjawiskami parapsychologicznymi, tak modnymi na przełomie wieków, a także z 

różnorakimi formami obrzędów. Są więc sataniści, teozofowie, spirytyści, seanse mediumiczne i 

okultystyczne, ale także jest groźna kobieta – wampir, która sprowadza zgubę na głównego bohatera.  

Daisy to tytułowa postać omawianej powieści. To młoda kobieta o rudych włosach             i „dziwnej 

twarzy” - przerażającej, choć pięknej zarazem. Zenon poznaje ją w roli medium, podczas seansu 

spirytystycznego, zorganizowanego przez miejscowe koło teozoficzne                  w Londynie. Daisy 

przyjechała do Anglii z Indii, a dokładniej z Kalkuty, w towarzystwie tajemniczego hindusa nazywanego 

„Mahatma Guru” i czarnej pantery zwanej Bagh..  

Choć wszyscy znajomi ostrzegają Zenona przed znalezieniem się w kręgu oddziaływania demonicznej 

kobiety, będącej – jak głosi plotka – „może nawet wcieleniem Bafometa” – młody Polak poddaje się jej 

wpływom coraz bardziej. Właściwie już na początku powieści pojawia się pytanie, kim jest tajemnicza 

kobieta, która potrafi przybrać różne kształty, przeobraża się w panterę, aż w końcu potrafi pojawiać się w 

kilku miejscach jednocześnie, Pada odpowiedź, iż jest/musi być wampirem, W powieści Reymont obok 

Daisy umieszcza jeszcze jedną tajemniczą kobietę, wprowadzając do lektury ogromne zawikłania intrygi.  

Ada to kolejna kobieta fatalna i kandydatka na wampira, która próbuje zastawić swe sidła na biednego 

pisarza. W rzeczywistości Daisy- okazuje się sługą zła – kapłanką kultu Szatana. Potrafi sprowadzić także 

na Zenona majaki i przywidzenia, podporządkowując sobie całkowicie jego psychikę (typowy wampir 

energetyczny). Odtąd Zenon błąka się po wielkim mieście niczym zahipnotyzowany, „jak żywy trup”. Musi 

podążać za Nieznanym, ku tajemnej sile wiodącej go ku samounicestwieniu. Na koniec kobieta -wampir 

uwozi z Anglii całkowicie nią opętanego Polaka. Okręt o złowieszczej nazwie Kanibal odpływa w 

nieznanym kierunku. 

„Wampir” jest powieścią, która może stanowić wspaniały portret człowieka zagubionego, którego pochłania 

wielkie miasto – potwór. To także rys człowieka owładniętego obsesyjną, bezgraniczną miłością, która 

doprowadza do samounicestwienia bohatera. To w końcu studium człowieka, który powoli zatraca własną 

osobowość, własną wolę i poddaje się nieznanej, pięknej sile wiodącej go ku Nieznanemu. 

 Bunt (1922)  

Ostatnia powieść Reymonta, publikowana w 1922 roku na łamach "Tygodnika Ilustrowanego", a w 

1924 wydana w postaci książki. Powieść radykalnie odstaje od wcześniejszej twórczości Reymonta, jest 

bowiem połączeniem baśni i antyutopii, opowiadającej o buncie zwierząt przeciwko człowiekowi. 

Powstanie rozpoczyna się od głoszenia szczytnych haseł o równości, sprawiedliwości i budowaniu 



powszechnego szczęścia, a w rzeczywistości kończy się krwawą rzezią i zagładą. Powieść była parabolą 

terroru, w który przeistoczyła się rewolucja komunistyczna 1917 roku, a którą Reymont obserwował w 

ciągu pięciu lat pomiędzy jej początkiem a rokiem powstania powieści. Z powodów ideologicznych w PRL 

powieść była zakazana i uległa zapomnieniu, popularność zdobyła sobie za to znacznie bardziej wyrazista i 

wprost nawiązująca do komunistów powieść "Folwark zwierzęcy" George Orwella napisana prawie ćwierć 

wieku o "Buncie". Pierwsze powojenne wznowienie powieści miało miejsce w 2004 roku nakładem 

wydawnictwa Fronda. 
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Tablica pamiątkowa na budynku, w którym praktykował rzemiosło krawieckie  

Władysław Reymont 



 

       



 

 

 

 



WISŁAWA SZYMBORSKA 

 

  

(ur. 1923, pseudonim Stańczykówna) polska poetka, eseistka,  a także krytyk literacki i tłumacz. Od 
lat związana z Krakowem, gdzie studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak ze względu na trudną 

sytuację finansową nie udało się jej dokończyć studiów. Chociaż należy do pokolenia, w życiu którego II 

wojna światowa odegrała ogromną rolę, jej wiersze nie poruszają problematyki wojennej. Szymborska pisze 

bardzo mało, a tomiki jej wierszy ukazują się niezwykle rzadko. Na pierwszy zbiór wierszy po przyznaniu 

jej Literackiej Nagrody Nobla w 1996 r. kazała czytelnikowi czekać aż sześć lat. Komitet Noblowski w 

uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisał: "za poezję, która z ironiczną precyzją pozwala 

historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej rzeczywistości". Laureatka 

Nagrody Goethego -1991r. a także Nagrody Herdera- 1995. Członkini Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Za 

pomoc dla świdnickich dzieci otrzymała Dziecięcą Nagrodę SERCA. Współpracowała z Jackiem Kuroniem 

i jego fundacją „Pomoc Społeczna SOS". 

 Urodziła się w Bninie koło Poznania, jej rodzicami byli Wincenty Szymborski – zarządca 

zakopiańskich dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego                 (w styczniu 1923 r., tuż przed 

urodzeniem córki, został przeniesiony do Kórnika w celu uporządkowania tamtejszych spraw 

finansowych) i Anna Maria z d. Rottermund. Od 1924 rodzina Szymborskich mieszkała w Toruniu, 

następnie od 1929 lub 1931 w Krakowie przy ul. Radziwiłłowskiej. Wisława uczęszczała tam 

początkowo do Szkoły Powszechnej im. Józefy Joteyko przy ul. Podwale 6, następnie, od września 1935 

r. do Gimnazjum Sióstr Urszulanek przy ul. Starowiślnej 3/5. Po wybuchu II wojny światowej 
kontynuowała naukę na tajnych kompletach, a od roku 1943 zaczęła pracować jako urzędniczka na kolei, 

by uniknąć wywiezienia na roboty do Rzeszy. W tym też czasie po raz pierwszy wykonała ilustracje do 

książki (podręcznik języka angielskiego „First steps in English” Jana Stanisławskiego) i zaczęła pisywać 

opowiadania oraz -z rzadka –wiersze. Od roku 1945 brała udział w życiu literackim Krakowa; według 

wspomnień poetki największe wrażenie wywarł na niej Czesław Miłosz. W tymże roku podjęła studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, by następnie przenieść się na socjologię. Studiów jednak 

nie ukończyła ze względu na trudną sytuację materialną. Debiutowała            w 1945 r.  w dodatku do 

"Dziennika Polskiego" pt. "Walka" wierszem „Szukam słowa”. Od 1947  do 1948 r.  była sekretarzem 

redakcji dwutygodnika "Świetlica Krakowska". W latach 1953-1976 pracowała w redakcji "Życia 

Literackiego", gdzie przez wiele lat kierowała działem poezji i prowadziła pocztę literacką oraz od 1968 

publikowała felietony z cyklu „Lektury nadobowiązkowe” (kontynuowane obecnie w "Gazecie 

Wyborczej"). Rozgłos i uznanie władz przyniosły jej pierwsze, socrealistyczne tomy wierszy, „Dlatego 

żyjemy” i „Pytania zadawane sobie”. Należała do PZPR do roku 1966, kiedy oddała legitymację partyjną 

po usunięciu z partii L. Kołakowskiego. W 1976 po wydarzeniach radomskich odeszła z redakcji "Życia 

Literackiego". Publikowała m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, „Współczesności”, „The Literary Review”. 

Współpracowała z opozycją demokratyczną. W latach 1981-1983 należała do zespołu redakcyjnego 

wydawanego w drugim obiegu krakowskiego miesięcznika "Pismo". W latach 80. współpracowała z 

podziemnym czasopismem "Arka" oraz z paryską "Kulturą". W 1988 współzakładała Stowarzyszenie 

Pisarzy Polskich. Od 1996 jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Twórczość Szymborskiej 
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cechuje precyzja i oszczędność słowa, język potoczny, posługiwanie się ironią i paradoksem, treści 

filozoficzne. 

Twórczość literacka 

Pierwsze wiersze opublikowała w krakowskim "Dzienniku Polskim", następnie           w "Walce" 

i "Pokoleniu". W tych czasach 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 kwietniu 1948 r. wyszła za 

mąż za poetę Adama Włodka. Nowożeńcy zamieszkali w krakowskiej "kolonii literatów" przy ul. 

Krupniczej. Niepowtarzalny klimat tego środowiska miał inspirujący wpływ na twórczość poetki.         Z 

mężem rozwiodła się w roku 1954. W 1949 roku pierwszy tomik wierszy Szymborskiej „Wiersze” (wg 

innych źródeł „Szycie sztandarów”) nie został przyjęty do druku, gdyż "nie spełniał wymagań 

socjalistycznych". Debiutem książkowym został wydany w roku 1952 tomik wierszy „Dlatego żyjemy” z 

wierszami m.in. "Młodzieży budującej Nową Hutę" czy "Lenin". Szymborska została przyjęta do 

Związku Literatów Polskich. W 1953 podpisała się pod wspólną rezolucją grupy członków krakowskiego 

oddziału ZLKP, potępiającą duchownych skazanych w procesie księży z kurii krakowskiej. W 1957 r. 

Wisława Szymborska wydała tomik poezji pod tytułem „Wołanie do Yeti”. 

W 1964 Szymborska znalazła się wśród sygnatariuszy sfałszowanego przez władze protestu 

potępiającego Radio Wolna Europa za nagłośnienie Listu 34. W 1975 podpisała protestacyjny List 59, w 

którym czołowi polscy intelektualiści protestowali przeciwko zmianom w konstytucji, wprowadzającym 

zapis o kierowniczej roli PZPR i wiecznym sojuszu z ZSRR.  

W 1991 roku została uhonorowana Nagrodą Goethego,, a później także Nagrodą Herdera. 

Orędownikiem poezji Szymborskiej w Niemczech jest Karl Dedecius, tłumacz literatury polskiej. 

Komitet Noblowski w uzasadnieniu przyznania poetce nagrody napisał: "za poezję, która z ironiczną 

precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej 

rzeczywistości". Szymborska jest także społecznikiem. Za pośrednictwem Jacka Kuronia i jego Fundacji 

"Pomoc Społeczna SOS" przekazała część Nagrody Nobla na zakup okien do budowanego w Świdnicy 

Europejskiego Centrum Przyjaźni Dziecięcej. Za pomoc dla świdnickich dzieci otrzymała Dziecięcą 

Nagrodę SERCA. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 1996 roku otrzymała tytuł 

Człowieka Roku tygodnika „Wprost”.                  

W twórczości Wisławy Szymborskiej ważne miejsce zajmują także limeryki, z tego względu zasiada ona 

w Loży Limeryków, której prezesem jest jej sekretarz Michał Rusinek. Jest m.in. laureatką Nagrody 

Fundacji im. Kościelskich (1960), nagród polskiego PEN Clubu (1980, 1996), Nagrody Goethego (1991), 

Nagrody Herdera (1995). W 2001 r. otrzymała dyplom honorowego członka Amerykańskiej Akademii 

Sztuki i Literatury. 

  

 
Julia Hartwig, Wisława Szymborska i Anna Polony 

– jedno ze spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 

Warszawa, 8 maja 1993 r. 
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Najważniejsze dzieła Wisławy Szymborskiej 

 Dlatego żyjemy (1952)  

 Pytania zadawane sobie (1954)  

 Wołanie do Yeti (1957)  

 Sól (1962)  

 101 wierszy (1966)  

 Sto pociech (1967)  

 Wiersze wybrane (1967)  

 Poezje wybrane (1967)  

 Wszelki wypadek (1972)  

 Wielka liczba (1976)  

 Ludzie na moście (1986)  

 Poezje: Poems (edycja dwujęzyczna polsko-angielska, 1989)  

 Lektury nadobowiązkowe (1992)  

 Koniec i początek (1993)  

 Widok z ziarnkiem piasku (1996)  

 Sto wierszy – sto pociech (1997)  

 Chwila (2002)  

 Rymowanki dla dużych dzieci (2003)  

 Dwukropek (2005; Nominacja do Śląskiego Wawrzynu Literackiego) 

 Wisława Szymborska prezentuje medal noblowski  
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Wisława Szymborska 

Ciekawostki: 

Wisława Szymborska urodziła się w Prowencie – niedaleko zamku w Kórniku. Ojciec Wisławy 

Szymborskiej był zarządcą dóbr hrabiego Władysława Zamoyskiego. Od roku 1929 Wisława Szymborska 

mieszkała w Krakowie. Mężem Wisławy Szymborskiej był poeta – Adam Włodek (1922 – 1986), z którym 

rozwiodła się w 1954 r. Wisława Szymborska związana była również z pisarzem Kornelem Filipowiczem 

Studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim polonistykę i socjologię. Studiów jednak nie ukończyła 

Szymborska była nierozerwalnie związana z Krakowem 

Należy do najczęściej tłumaczonych autorów polskich 

Jej książki zostały przetłumaczone na 42 języki 

Nie ukończyła studiów z powodu trudnej sytuacji materialnej, jednak studiowała na Uniwersytecie 

Jagiellońskim najpierw filologię polską, potem socjologię. 

http://dobresciagi.pl/blog/?tag=szymborska


Tytuł Człowieka Roku tygodnika "Wprost" otrzymała w 1996 roku. 

Za pomoc dzieciom w 2003 roku otrzymała Dziecięcą Nagrodę SERCA. 

Jej pierwsze wiersze opublikowane zostały w "Dzienniku Polskim". 

W latach 1953-1981 była członkiem redakcji "Życia Literackiego", gdzie m.in. prowadziła stałą rubrykę 

"Lektury nadobowiązkowe", które zostały później opublikowane w formie książkowej  

W 2005 roku uhonorowana została przez Ministra Kultury złotym medalem "Zasłużony Kulturze-Gloria 

Artis"  

W 1949 roku zamierzała wydać swój debiutancki tomik wierszy, jednak został opublikowany ze względu na 

to, że "nie spełniał wymagań socjalistycznych". 

W 1998 roku została honorową obywatelką Miasta Krakowa. 

17 stycznia 2011 roku otrzymała Order Orła Białego, nadany przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego "w uznaniu znamienitych zasług dla kultury narodowej, za wybitne osiągnięcia w 

twórczości literackiej". 

Zmarła po ciężkiej chorobie w swoim domu w Krakowie (Polska) we śnie. 

 

 

CZESŁAW MIŁOSZ 

 

Czesław Miłosz herbu Lubicz (ur. 30 czerwca 1911 w Szetejniach <Litwa>, zm. 14 sierpnia 2004 

w Krakowie) – polski prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk literatury, tłumacz; w latach 

1951–1989 na emigracji, do 1960 we Francji, następnie w Stanach Zjednoczonych; w Polsce do 1980 

obłożony cenzurą; laureat Neustadt International Prize for Literature (1978) i literackiej Nagrody Nobla 

(1980); profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley i Uniwersytetu Harvarda; w 1993 powrócił do 

kraju; członek Polskiej Akademii Umiejętności, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; odznaczony Orderem 

Orła Białego; pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 

Nagrodę Nobla za całokształt twórczości otrzymał w 1980 r. Wyróżniony tytułem Sprawiedliwy 

wśród Narodów Świata. Po drugiej wojnie światowej sprawował funkcję attaché kulturalnego w USA i 
Paryżu, gdzie zwrócił się o azyl polityczny. Od początku lat 60. wykładał przez 20 lat jako profesor 

Wydziału Slawistyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley oraz na Harvardzie. W Polsce okresu 

PRL został oficjalnie potępiony i określony mianem zdrajcy. Do lat 80. twórczość Miłosza  pojawiała się 



tylko w drugim obiegu. Sytuacja zmieniła się po otrzymaniu Nagrody Nobla i po powrocie poety do kraju. 

Poezja Miłosza stała się wówczas natchnieniem dla walczącej opozycji. Miłosz, oprócz pracy poetyckiej, 

zajmował się także tłumaczeniem na j. polski i angielski m.in. dzieł Szekspira. Używał pseudonimów 

Adrian Zieliński, B.B. Kuska, Jan M. Nowak, Jan Syruć, Ks. Jan Robak, Primas Aron. Zmarł w Krakowie 

w 2004 r. Stanisław Barańczak powiedział o nim: „Gdyby nie było w naszym życiu Czesława Miłosza – 

o ileż to życie byłoby lżejsze! Nie byłoby wtedy jego poezji - i początkujący poeci nie mieliby tak wysoko 

ustawionej poprzeczki do przeskoczenia, tak wygórowanego standardu doskonałości do osiągnięcia. [...] Nie 

byłoby jego eseistyki - i nie musielibyśmy nic wiedzieć o różnych trudnych i mącących nasz umysłowy 

spokój sprawach, a także różnych niełatwych do czytania autorach..."  

Dzieciństwo i młodość 

Czesław Miłosz był pierworodnym synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów. 

Urodził się na ziemiach zaboru rosyjskiego, na Auksztocie, w Szetejniach, dziedzicznym majątku matki 

położonym nad Niewiażą, niedaleko Kiejdan, w ówczesnej guberni kowieńskiej, w powiecie kowieńskim, w 

parafii Opitołoki, gdzie został ochrzczony w miejscowym kościele św. św. Piotra i Pawła. Rodzina 

Miłoszów, pieczętująca się herbem Lubicz, cieszyła się starym szlacheckim pochodzeniem. Wielkie 
Księstwo Litewskie, na którego dawnych terenach Miłosz się wychował, wraz ze swą wielokulturową i 

tolerancyjną atmosferą wywarło decydujący wpływ na twórczość poety, a on sam często odwoływał się do 

wspomnień z dzieciństwa (Dolina Issy). Inspirację stanowiło dla niego zarówno spokojne życie na wsi, jak i 

szalone podróże z ojcem. Ogromny wpływ na poetę wywarły także wydarzenia historyczne, których był 

świadkiem: rewolucja październikowa i wojna polsko-bolszewicka. W tym samym czasie, 19 września 1917 

r. urodził się jego młodszy brat, Andrzej Miłosz, późniejszy reżyser-dokumentalista, publicysta i tłumacz. W 

tym samym czasie w 1917 r. w Rżewie młody Miłosz może oglądać z bliska rewolucję październikową. 

Obrazy z tamtego okresu pozostaną żywe w późniejszej twórczości Miłosza. Znajdziemy je w Dolinie Issy, 

swojej autobiografii, w Rodzinnej Europie. Czas dzieciństwa, które toczy się w specyficznym polsko-

litewskim tyglu narodowym, stanie się osią wielu literackich rozważań Miłosza. W poszukiwaniu własnych 

korzeni i narodowości, w konfrontacji z czasem, który bezpowrotnie przeminął, będzie Miłosz wciąż 

powracał do tych wspomnień. Wczesne dziecięce podróże są niejako zapowiedzią jego przyszłej tułaczki. 

Ogromny wpływ na poetę wywarły także wydarzenia historyczne, których był świadkiem w czasie wojny 

polsko-bolszewickiej (1920 r.). W roku 1918 poeta znowu mieszka w rodzinnych Szetejniach. W 1921 

zostaje uczniem wileńskiego Gimnazjum im. Zygmunta Augusta. W 1929 roku wstępuje na Wydział 

Humanistyczny Uniwersytetu Stefana Batorego, potem trafia na Wydział Prawa i Nauk Społecznych. Działa 

w tamtejszej Sekcji Twórczości Oryginalnej studenckiego Koła Polonistów. Pisze. Wkrótce, w 1930 roku, 

na łamach uniwersyteckiego pisma "Alma Mater Vilnensis", debiutuje wierszami Kompozycja i Podróż.  Już 

w następnym roku uczestniczy w wieczorze autorskim organizowanym przez wileński ZLP obok Teodora 

Bujnickiego, Jerzego Zagórskiego, Kazimierza Hałaburdy. W tym roku odwiedza także wraz ze Stefanem 

Zagórskim i Stefanem Jędrychowskim Paryż. Po raz pierwszy spotyka Oskara Miłosza. Stanie się on w jego 

życiu literackim postacią niezwykle istotną, której poświęci wiele swojej uwagi. Po wizycie w Paryżu 

Miłosz, tym razem jako student, odwiedza Warszawę i Uniwersytet Warszawski, wkrótce jednak powraca 

do Wilna. W tym także czasie powstają "Żagary"- grupa literacka i czasopismo. Miłosz staje się jedną z 

ważnych postaci współtworzących to pismo i zasilających je tekstami. Tu publikuje kolejne swoje wiersze, 

wpisując się w zbuntowaną katastroficzną poetykę swego literackiego środowiska. W 1933 roku ukazuje się 

książkowy debiut Miłosza - Poemat o czasie zastygłym. W 1934 poeta otrzymuje przyznaną przez ZZLP w 

Wilnie Nagrodę im. Filomatów za debiut literacki. W tym samym roku otrzymuje dyplom prawa i ponownie 

wyjeżdża do Paryża, tym razem jako stypendysta Funduszu Kultury Narodowej. Jest więc w jakiejś mierze 

doceniony przez swoje literackie środowisko. W Paryżu znowu spotyka się z Oskarem Miłoszem, swoim 

odległym krewnym, którego twórczość i osoba robią na młodym poecie ogromne wrażenie. W 1935 roku 

Miłosz powraca i podejmuje pracę w Polskim Radiu w Wilnie. Jest to politycznie bardzo trudny okres dla 

Polski, do głosu dochodzą często radykalne środowiska narodowej prawicy. Miłosz po roku pracy zostaje 

zwolniony z radia po oskarżeniach o wspieranie dążeń Litwinów do przejęcia Wilna oraz działalność na 

rzecz kultury białoruskiej, za liberalizm i ocenianie zjawisk kulturalnych z perspektywy estetycznej. W roku 

1937 poeta wyjeżdża do Włoch, po powrocie przenosi się do Warszawy, gdzie znowu podejmuje pracę w 

rozgłośni Polskiego Radia. W ostatnim przedwojennym roku można odnotować prozatorski sukces 

Czesława Miłosza. Otrzymuje nagrodę literacką "Pionu" za nowelę Obrachunki. Nic jednak przed wojną nie 
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zapowiada aż tak znakomitego eseisty, chociaż artykuły publikowane w przedwojennych pismach 

niejednokrotnie zyskują sobie rozgłos, jak np. opublikowany w wileńskim "Po prostu" List do obrońców 

kultury, w którym ujawniło się tak ważne również w późniejszej twórczości zainteresowanie problemem roli 

literatury i powołania poety. Nadchodzi rok 1939, który ma katastroficznej poetyce pokolenia "Żagarów" 

nadać prawdziwy sens.  

II wojna światowa 

Po rozpoczętej 1 września 1939 niemieckiej agresji na Polskę Miłosz we wrześniu wyruszył na front 

jako pracownik radia. Udał się na południe kraju. Kiedy 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow 

wojska Armii Czerwonej rozpoczęły inwazję na wschodniej granicy Rzeczypospolitej, poeta znajdował się 

już w Rumunii. Wojska ZSRR zajęły Wilno, a potem przekazały je Litwinom. Miłosz powrócił do 

rodzinnego miasta, przyjmując obywatelstwo litewskie. Jednak już 14 czerwca 1940 150 tys. żołnierzy 

ZSRR wkroczyło na teren Litwy i rozpoczęła się sowiecka okupacja. Poetą bardzo wstrząsnęły te 

wydarzenia, co miało odzwierciedlenie w jego poezji. Opuścił Wilno i przeniósł się do okupowanej przez 

Niemców Warszawy. Uczestniczył w podziemnym życiu literackim, pod pseudonimem Jan Syruć 

opublikował w 1940 r. tom Wiersze, będący jednocześnie pierwszą podziemną publikacją 

poetycką okupacyjnej Warszawy. W tym także okresie spotyka się w Krzeszowicach z Kazimierzem Wyką i 

Jerzym Andrzejewskim, tocząc literackie dysputy. Znajomość z Andrzejewskim, datująca się jeszcze na lata 

trzydzieste, a teraz wzmocniona, zaowocuje bogatą korespondencją, którą później Miłosz opublikuje. 

Podziemna praca wydawnicza łączy go także z Tadeuszem Juliuszem Krońskim, któremu poświęci wiele 

miejsca w swych wypowiedziach, między innymi jeden z rozdziałów Rodzinnej Europy. W 1942 roku 

wychodzi przygotowany przez Miłosza tom Pieśń niepodległa, antologia popularnych i krążących wówczas 

w odpisach wierszy patriotycznych, bardzo ważna dla "podziemnej Warszawy". Czas wojny jest także 

okresem nieustającej pracy pisarskiej, której plony opublikowane zostaną po wojnie w tomie Ocalenie. Po 

upadku 2 X 1944 r. powstania warszawskiego poeta przebywa w Goszycach u Anny i Jerzego Turowiczów, 

z którymi połączy go długoletnia przyjaźń, a w roku 1945 zadomawia się w Krakowie, w którym pozostał 

do końca 1945 roku. Tu jest świadkiem wielkiej historycznej przemiany społecznej i kulturowej, którą, 

kontynuując swój przedwojenny katastrofizm, nazwie "końcem Europy" i opisze najpierw w swoim 

sławnym Zniewolonym umyśle, a potem w powieści Zdobycie władzy.  

Okres powojenny 

Początkowo Miłosz był entuzjastycznie nastawiony do nowej władzy. Miał lewicowe poglądy, które 

ujawniał jeszcze przed wojną; sądził, że ma obowiązek zaangażować się w budowę nowego porządku 

społecznego i politycznego. Podjął pracę w dyplomacji w Stanach Zjednoczonych oraz Paryżu jako attaché 

kulturalny. Do 1951 r. zdał sobie jednak sprawę, że stalinowski komunizm oznaczał terror i prześladowania 

setek tysięcy polskich patriotów. Poeta zdecydował się zerwać z władzami i poprosił o azyl polityczny we 

Francji.  

W 1960 roku Czesław Miłosz na zaproszenie uniwersytetów California oraz Indiana wyjeżdża do Stanów 

Zjednoczonych. Otrzymuje posadę profesora na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich University of 

California w Berkeley. Przystaje na to z ochotą, odtąd jego życie może się ustabilizować. Praca na uczelni 

otwiera Miłoszowi drogę do promowania polskiej literatury, a w szczególności poezji. Obok kolejnych 

książek (1962 - Król Popiel i inne wiersze, Człowiek wśród skorpionów, 1965 - Gucio zaczarowany) ukazuje 

się w 1965 roku bardzo ważna w całokształcie pracy i dzieła Miłosza anglojęzyczna antologia polskiej 

poezji powojennej, zebrana i tłumaczona przez poetę - Postwar Polish Poetry. Miłosz toruje w ten sposób 

drogę polskim poetom, między innymi Zbigniewowi Herbertowi. Jego popularyzatorski i naukowy wysiłek 

ujawnia się z całą mocą w kolejnej niezwykłej książce - wydanej w 1969 roku The History of Polish 

Literature, która stanowi doniosły i znaczący głos na temat polskiej literatury, głos, który także dziś nie 

pozostaje bez echa i jest uwzględniany przez kolejne pokolenia naukowców także w kraju. Oprócz wielu 

poezji Czesław Miłosz napisał także eseje, najważniejszy z nich to Zniewolony umysł (1953)- do dziś 

uważana za wybitną próba naukowej analizy działania propagandy komunistycznej. W esejach podejmuje 

rozważania nad istotą poezji, polemizuje z utartymi sposobami widzenia narodowej tradycji, poszukuje 

źródeł kryzysu duchowego współczesnego człowieka, objawiającego się m.in. erozją wyobraźni religijnej. 



Inne eseje to Rodzinna Europa (1959), Człowiek wśród skorpionów (1962 — o S. Brzozowskim), Ziemia 

Ulro (1977), Ogród nauk (1979), Zaczynając od moich ulic (1985). Rok 1973 jest dla recepcji twórczości 

Miłosza na świecie szczególny. Dotychczas zasłynął przede wszystkim jako eseista, a co gorsza - jego 

zdaniem - jako pisarz polityczny, na czym zaważyła sława Zniewolonego umysłu. Światowa publiczność 

stosunkowo niewiele wiedziała o nim jako o poecie, chociaż dla niego samego to właśnie jest w całym 

twórczym dziele najważniejsze. Odwrotnie natomiast było w kraju, gdzie wciąż pozostawał znany przede 

wszystkim jako autor Trzech zim, Ocalenia i Traktatu moralnego. W roku 1973 ten wizerunek pisarza-

eseisty zmienia się. Wydany zostaje pierwszy anglojęzyczny zbiór wierszy Miłosza - Selected Poems. Teraz 

droga do publiczności światowej zostaje w pełni otwarta. Kolejne anglojęzyczne wydania poezji to: Poems 

w 1977 roku oraz  Bells in Winter w 1978. Czesław Miłosz spotyka się z coraz szerszym uznaniem. Kolejno: 

w 1974 roku (roku wydania swego ważnego tomu poetyckiego Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada) 

otrzymuje polską nagrodę - PEN Club nagradza go za przekłady polskiej poezji na język angielski. Uznanie 

światowe podkreślają kolejno: Nagroda Guggenheima w 1976 roku, doktorat honoris causa Uniwersytetu 

Michigan w Ann Arbor w 1977 roku, Międzynarodowa Nagroda Literacka im. Neustadta (tzw. Mały Nobel) 

oraz Berkeley Citation - najwyższe odznaczenie Uniwersytetu Kalifornijskiego. Jednocześnie ukazuje się w 

1977 Ziemia Ulro i Mój wiek - zapis rozmów Miłosza z Aleksandrem Watem. 

Za granicą tworzył głównie poezję, bardzo różnorodną, choć największe uznanie zyskały jego 

wiersze polityczne (m.in. Który skrzywdziłeś). W PRL oficjalnie uznany za zdrajcę i renegata, został 

uroczyście potępiony przez Związek Literatów Polskich oraz niektórych autorów (Konstantego Ildefonsa 

Gałczyńskiego, Mariana Brandysa, Jarosława Iwaszkiewicza i Antoniego Słonimskiego). Do 1980 istniał 

zapis cenzorski, nie tylko zakazujący publikacji jego utworów, ale nawet wymieniania jego nazwisko (w 

sytuacjach koniecznych używano np. eufemizmu autor "Ocalenia"). Miłosza odrzucała również część 

polskiej emigracji, zarzucającej mu początkowe poparcie dla przemian w Polsce i "bolszewizm". Znalazł 

natomiast oparcie na emigracji w osobie Jerzego Giedroycia i środowisku jego paryskiej "Kultury". 

Stosunek władz i środowiska emigracyjnego do Miłosza zaczął się zmieniać po 1980 r., kiedy poeta 

otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Nagroda Nobla utorowała Miłoszowi drogę do 

polskiego czytelnika. Światowe uznanie dla dzieł Miłosza zamyka usta cenzurze. Lawinowo zaczynają 

powstawać kolejne studia o twórczości pisarza. Rok później pisarz przyjechał do Polski, gdzie jego utwory 

zostały już oficjalnie wydane, choć część z nich ocenzurowano, a część mogła się nadal ukazywać tylko 

w wydaniach podziemnych. Stały się one natchnieniem dla rozwijającej opozycji politycznej. W 1981 roku 

Miłosz przyjeżdża do Polski, przyjeżdża w chwili, kiedy Polacy są przekonani, że mają do czynienia z 

ważnym dziejowym przełomem. W specyficznej aurze tego czasu jest to wjazd tryumfalny. Miłosz 

przyjmuje honorowy doktorat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Powraca jednak do Stanów 

Zjednoczonych, do swojego otoczonego ogrodem domu na wzgórzach Berkeley. W roku 1986 umiera 

pierwsza żona poety – Janina. W 1989 roku Miłosz znowu odwiedza Polskę i znowu w momencie wielkich 

przemian. Otrzymuje doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odtąd będzie do Polski 

przyjeżdżał coraz częściej, aż Kraków stanie się jego kolejnym domem, który będzie konkurował z tym w 

Berkeley. Tego samego roku Miłosz otrzymuje także kolejny doktorat honoris causa, tym razem Harvard 

University. W 1990 r. Miłosz został członkiem PAU (Polskiej Akademii Umiejętności). Był członkiem 

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (otrzymał legitymację nr 1). W 1992 roku Znak publikuje szczególną 

książkę Czesława Miłosza: Szukanie ojczyzny. W tym zbiorze esejów autor po raz kolejny podejmują 

rozrachunek z historią, tym razem już w kontekście najnowszych wydarzeń, czyli upadku komunizmu. 

Wciąż powracając w tak charakterystyczny dla siebie sposób do dawnych wspomnień, Miłosz zmierzył się z 

tematem wartości narodowych i prawdy historycznej w odniesieniu do kultury, społeczności i geografii 

Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Przedstawił problemy w ujęciu dosyć niezwykłym dla pokoleń 

wychowanych w dobie komunizmu. W 1993 roku Znak wydaje trzytomowe wydanie wierszy Miłosza. W 

tymże roku Miłosz otrzymuje honorowe obywatelstwo miasta Krakowa, które zamieni się wkrótce na 

obywatelstwo bardziej rzeczywiste. W 1994 r. Czesław Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego.  



 



 

Ostatnia etap życia Miłosza to okres niezwykle intensywnej pracy twórczej. Każda książka Czesława 

Miłosza była wydarzeniem i sukcesem na polskim rynku wydawniczym. Dowodem może być nagroda 

NIKE przyznana w 1998 roku za „Pieska przydrożnego”. Niemałym powodzeniem cieszą się także ostatnie 

tomy poezji To (2000), Druga przestrzeń (2002), Orfeusz i Erydyka (2002) oraz Spiżarnia literacka (2004) i 

Podróże w czasie (2004). Miłosz zmarł 14 sierpnia 2004 w Krakowie, przeżywszy 93 lata. Został 

pochowany w Krypcie Zasłużonych na Skałce. 

 

 
 

Tablica pamiątkowa w Krakowie na budynku, 
w którym mieszkał, w latach 1994-2004 



 

Wybrane strony o Noblistach pochodzą ze źródła pt - „ Nobliści znad Wisły, Odry i Niemna”, 

Maria i Przemysław Pilichowie wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA 2010r. 

Przy organizacji konkursu wykorzystano utwory Judyty Papp ze strony www.judytapapp.com 

 
 

                               Wiersz Miłosza na Pomniku Poległych Stoczniowców 1970 
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