
Wisława Szymborska 

1923 – 2012 

 

Poetka i eseistka. Laureatka literackiej nagrody Nobla za rok 1996. 

Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. 

(kalendarium) 

 

 

 

2.07.1923 – urodziła się w Kórniku, k. Poznania. 

Od 1929 – mieszkała w Krakowie. 

1935 – rozpoczęła naukę w Gimnazjum Sióstr Urszulanek w Krakowie. 

1945–1948 - studiowała filologię polską i socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

03.1945 – debiutowała wierszem „Szukam słowa”. 

1948 – wyszła za mąż za Adama Włodka, poetę (rozwód 1954). 

1952 – wydała pierwszy tom poetycki "Dlatego żyjemy" i została członkiem Związku Literatów Polskich. 

1953-1966 – jest redaktorem działu poezji w krakowskim tygodniku „Życie Literackie”. 

1981-1983 – pracuje w redakcji miesięcznika literackiego „Pismo”. 

1991 -otrzymała Nagrodę im. Goethego. 

1995 - została laureatką Nagrody Herdera.  

1995 - Uniwersytet Poznański nadał jej tytuł doktora honoris causa.  

1996 - otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu oraz literacką nagrodę Nobla. 

2001 - została członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury.  

2011 - uhonorowano ją najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego. 

1.02.2012 – zmarła w Krakowie. 

 

 

Szymborska wydała 13 tomików wierszy:  

 

Dlatego żyjemy (1952), Pytania zadawanie sobie (1954), Wołanie do Yeti (1957), Sól (1962), Sto pociech 

(1967), Wszelki wypadek (1972), Wielka liczba (1976), Ludzie na moście (1986), Koniec i początek (1993, 

1996), Chwila (2002), Dwukropek (2005), Tutaj (2009) oraz – wydany pośmiertnie, niedokończony tom 

Wystarczy (2012). 
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