Wisława Szymborska

– poetka, eseistka, krytyk

literacki, tłumacz, felietonistka.
Urodziła się 2 lipca 1923r. w Bninie, obecnie część
Kórnika koło Poznania. Jej rodzicami byli Wincenty
Szymborski i Anna Maria z d. Rottermund. Po krótkim
zamieszkaniu w Toruniu rodzina Szymborskich od 1931r.
zamieszkała w Krakowie.
W czasie II wojny światowej Szymborska uczęszczała na
tajne komplety. W 1945r. rozpoczęła podjęła studia
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Później studiowała socjologię. Ze względu na
sytuację materialną ich nie ukończyła. Od 1943r. pracowała jako urzędniczka na kolei. W tym
czasie powstały jej pierwsze ilustracje do książki- podręcznika języka angielskiego oraz
opowiadania i wiersze. Rok 1945, to początek udziału w życiu literackim Krakowa.
Największe wrażenie wywarł na niej Czesław Miłosz.
W latach 1953-1981 była członkiem zespołu redakcyjnego tygodnika ,,Życie Literackie”.
Prowadziła w nim dział poezji a od 1968r., stałą rubrykę ,,Lektury nadobowiązkowe”.

Debiutowała wierszem ,,Szukam słowa”, natomiast w 1952r. po raz pierwszy wydano tomik
wierszy ,,Dlaczego żyjemy”. Tym debiutem została przyjęta do Związku Literatów Polskich.
W 1957r. nawiązała kontakt z paryską ,,Kulturą” i Jerzym Giedroyciem. Była również
członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1981- 1983 była członkiem
zespołu redakcyjnego krakowskiego miesięcznika ,,Pismo”.
W 1991 r. Szymborska otrzymała Nagrodę im. Goethego, w 1995 r. została laureatką
Nagrody Herdera. W maju 1995 r. Uniwersytet Poznański nadał jej tytuł doktora honoris
causa. W 1996r. Wisława Szymborska otrzymała nagrodę polskiego PEN Clubu oraz literacką
nagrodę Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu napisał: „ za poezję, która z ironiczną
precyzją pozwala historycznemu i biologicznemu kontekstowi ukazać się we fragmentach
ludzkiej rzeczywistości”. Część Nagrody Nobla przekazała na zakup okien do Europejskiego
Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Za tę pomoc otrzymała Dziecięcą Nagrodę Serca.
W 2001 r. została członkiem honorowym American Academy of Arts and Letters. W 2011 r.
została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.
Opublikowała 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). Publikowała także przekłady poezji, głównie z francuskiego i niemieckiego.
Opracowała Maria Rogenbuk

