
Witajcie Moi Drodzy! 

Czas upływa Wam na wykonywaniu zadań… mam nadzieję, że znajdujecie też wolne 

chwile aby poczytać nadobowiązkowe lektury…  

Dzisiaj trochę o Nagrodzie Nobla… polskich noblistach z dziedziny literatury… 

Zapewne wiecie, że Nagroda Nobla fundowana jest z majątku Alfreda Nobla, 

szwedzkiego wynalazcy dynamitu, który przekazał swoje dobra na ten cel. Jest  

ona przyznawana w dziedzinie chemii, fizyki, fizjologii lub medycyny, literatury, krzewienia 

pokoju na świecie, a od 1968 roku także w dziedzinie ekonomii. Co roku więc 10 grudnia,  

tj. w rocznicę śmierci jej fundatora, wybitne osobistości z tych dziedzin wybrane  

przez powołane do tego instytucje (Królewska Szwedzka Akademia Nauk, Instytut 

Karolinska, Akademia Szwedzka, Norweski Komitet Noblowski, Szwedzki Bank Narodowy) 

otrzymują tę nagrodę. Oprócz prestiżu jaki niesie ona z sobą, wyróżnieni nią dostają pieniądze 

w kwocie 9 000 000 koron szwedzkich, czyli około 4 000 000 złotych. Po raz pierwszy 

Nagrodę Nobla przyznano w 1901 roku.  

Wśród nagrodzonych jest kilkoro Polaków, w tym najwięcej za dokonania literackie. 

A oto lista naszych twórców nagodzonych w dziedzinie literatury, które to zestawienie 

stanowić będzie dla Was pewne wyzwanie. Lubicie przecież challenges . Otóż chętni będą 

mogli uzupełnić tabelkę o brakujące informacje…  

Imię i nazwisko twórcy Data przyznania   Uzasadnienie nagrody  

Henryk Sienkiewicz   za „wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki  

i rzadko spotykany geniusz, który wcielił  

w siebie ducha narodu”, w tym powieść 

„…………………………….” 

 1924 rok "za wybitny polski epos narodowy Chłopi" 

Czesław Miłosz  za to, że "z bezkompromisową jasnością 

postrzegania wyraził warunki, na jakie 

wystawiony jest człowiek w świecie ostrego 

konfliktu" 

 1996 rok za "poezję, która z ironiczną precyzją pozwala 

historycznemu i biologicznemu kontekstowi 

ukazać się we fragmentach ludzkiej 

rzeczywistości" 

Olga Tokarczuk  "za wyobraźnię narracyjną, która  

z encyklopedyczną pasją prezentuje 

przekraczanie granic jako formę życia",  

w tym powieść „…………………………….” 

 



 

P.S. Szczerze wierzę w to, że wśród Was są osoby, które w przyszłości staną się laureatami 

Nagrody Nobla, w którejś z dziedzin. Czekam na to z niecierpliwością… Pozdrawiam Was  

i szczerze życzę sukcesów, także tych mniejszych …   
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