
19.05.20 r. 

Temat: Literaccy Nobliści. 

Zapoznaj się z notatką: 

1. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury – osoby wyróżnione przez Akademię 

Szwedzką Literacką Nagrodą Nobla. Ustanowiona testamentem Alfreda Nobla                         

z 1895 r. jest przyznawana od 1901 r. W latach 1901 – 2019 wyróżnionych zostało 

116 osób.  

2. Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla: Henryk Sienkiewicz, Władysław 

Reymont, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk. 

3. Henryk Sienkiewicz – 1905 r. – za ,,wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko 

spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu”. 

4. Władysław Reymont – 1924 r. - ,,za wybitny polski epos narodowy Chłopi”. 

5. Czesław Miłosz – 1980 r. – za to, że ,,z bezkompromisową jasnością postrzegania 

wyraził warunki, na jakie wystawiony jest człowiek w świecie ostrego konfliktu”. 

6. Wisława Szymborska – 1996 r. – za ,,poezję, która z ironiczną precyzją pozwala 

historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach ludzkiej 

rzeczywistości”. 

7. Olga Tokarczuk – 2019 r. (za 2018 r.) - ,,za wyobraźnię narracyjną, która                                  

z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako form życia”. 

8. Czy wiesz, że… 

 27 listopada 1895 r. Alfred Nobel złożył podpis na swoim testamencie, który 

stał się sensacją na skalę światową. Szwedzki wynalazca prochu i dynamitu 

pozostawił swoim spadkobiercom nikłą część majątku. Fortunę przeznaczył    

na ufundowanie nagród w dziedzinach: fizyka, chemia, medycyna, literatura               

i za wysiłek pokładany w pokój. 

 Między 1901 r. a 2019 r. Nagroda Nobla była przyznawana 597 razy. 

 Uhonorowanych zostało 923 laureatów oraz 27 organizacji. 

 Nagrody Nobla nie przyznawano w okresie I i II wojny światowej. 

 Najmłodszą laureatką jest Malala Yousafzai, która dostała Pokojową Nagrodę 

Nobla w 2014 r. Miała wtedy 17 lat. 

 Najstarszym laureatem był John B. Goodenough, który dostał Nagrodę Nobla 

w dziedzinie chemii w 2019 r. w wieku 97 lat. 

 Wśród laureatów Nagrody Nobla są 54 kobiety, w tym Polki: Maria 

Skłodowska – Curie, Wisława Szymborska i Olga Tokarczuk. 

 Maria Skłodowska – Curie była wyróżniona Nagrodą Nobla dwa razy. 

9. Wysłuchaj: POLSCY LAUREACI LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA – Wiedza                

z Wami – podstawówka – https://youtu.beDn5WdR9Ky2Q  

https://youtu.bedn5wdr9ky2q/

