
  
 
 
 
 
  

 
 Jak wiadomo, nie tak łatwo jest otrzymać Nagrodę Nobla. Proces wyboru 
kandydatów jest bardzo skomplikowany, a zwycięzców nie ma wielu. Zdarza się nawet, że 
z danej dziedziny nikt nie zostaje wybrany. Dzieje się tak wtedy, gdy komisja uzna, że nie 
ma wśród naukowców tej dziedziny osoby, której praca miałaby w danym momencie duże 
znaczenie dla ludzkości. Widzisz zatem, że Nagrodę Nobla otrzymują tylko najlepsi 
z najlepszych – albo nikt. 
 Jak myślisz, czy wśród osób wyróżnionych tym zaszczytem są również Polacy? 
Oczywiście! Sprawdź, z kogo możemy być naprawdę dumni. 
 Niewątpliwą rekordzistką w tej materii jest 
Maria Skłodowska-Curie – ponieważ jako jedyna 
Polka otrzymała ona Nobla aż dwa razy! Ponadto 
była pierwszą kobietą w gronie laureatów. 
W 1903 roku została nagrodzona w dziedzinie fizy-
ki. Kolejne wyróżnienie, tym razem w dziedzinie 
chemii, otrzymała w 1911 roku. W toku badań, 
które prowadziła razem ze swoim mężem, Piotrem 
Curie, oraz innymi naukowcami, udało jej się 
odkryć pierwiastki polon i rad. Dzięki temu powstał 
rentgen.  
 Kolejnym polskim noblistą był Henryk Sienkiewicz – pisarz urodzony w 1846 roku. 
Nagrodę otrzymał w 1905 – za całokształt twórczości literackiej. Napisał między innymi 
„Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pana Wołodyjowskiego” (tzw. trylogię), a także „Quo 
vadis” i wiele noweli. Jeśli nie jest Ci jeszcze znana treść jego dzieł, nie martw się, kiedyś na 
pewno po nie sięgniesz. 
 Władysław Stanisław Reymont jako młody chłopiec uczył się zawodu krawca. 
Interesował się teatrem i literaturą. Grywał nawet małe role, podróżując z teatrem 
objazdowym, natomiast Nagrodę Nobla otrzymał w 1924 roku w dziedzinie literatury. 
Wyróżnienie uzyskał za napisanie powieści „Chłopi”. 
 Jeśli mowa o polskich noblistach, należy również wspomnieć o Czesławie Miłoszu. 
Nobla otrzymał w 1980 roku. Również był pisarzem, wyróżniony został za całokształt 
twórczości. Z przyczyn politycznych wiele lat spędził na emigracji i dopiero po otrzymaniu 
Nagrody mógł bez przeszkód przyjeżdżać do swojej ojczyzny. 
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 W 1983 roku Pokojową Nagrodę Nobla przyznano 
Lechowi Wałęsie, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
w latach 1990 – 1995. Został on wyróżniony za aktywny 
udział w wielkich przemianach polityczno-gospodarczych, 
jakie miały miejsce w Polsce w latach 70. i 80. Lech Wałęsa 
jest znany i podziwiany w wielu krajach na świecie. 
 Kolejną polską noblistką jest poetka Wisława 
Szymborska, laureatka w dziedzinie literatury. Zaciekawi Cię 
być może to, że jej pasją były kolaże-naklejanki, którymi 
obdarowywała przyjaciół. Nagrodzona została w 1996 roku 
za całokształt twórczości literackiej. Jej książki z poezją 
zostały przetłumaczone na kilkadziesiąt języków świata! 

 W 2019 za swoją twórczość literacką Nobla otrzymała Olga Tokarczuk, choć nagroda 
została przypisana do 2018 roku. Pisarkę zna cały świat – jej prace były wielokrotnie 
wyróżniane, tłumaczone i ekranizowane. Autorka słynie również ze swojej działalności  
na rzecz ochrony środowiska. 
 To już wszyscy nasi nobliści. Ale czy na pewno? Zdziwi Cię może fakt, że jest ich 
więcej. Jak to możliwe zatem, że nic o nich nie wiemy? Otóż jest wiele osób, które urodziły 
się na terenie naszego kraju lub mają polskie korzenie, ale później wyjechały za granicę 
i tam pracowały nad swoim dorobkiem naukowym. Kto to taki? Jest ich wielu i jest 
to temat na osobny artykuł. 
 Gdybyśmy chcieli podsumować nasz dorobek, to Polacy otrzymali do tej pory 
Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, fizyki, literatury i Pokojową Nagrodę Nobla. Nie są to 
jednak wszystkie dziedziny, w których przyznaje się wyróżnienia. Kto wie, może za kilka-
naście lat zaszczyt otrzymania tej nagrody przypadnie właśnie Tobie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- Ciekawe, dlaczego tak mało wiemy o polskich noblistach - 

 

 
Czesław Miłosz 

Więcej informacji i ciekawostek o znanych Polakach znajdziesz  
w serwisie SuperKid.pl w dziale „Wielcy Ludzie”. 
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