
Najsłynniejsi poeci 



▸ Jan Kochanowski (ur. ok. 1530 w 
Sycynie, zm. 22 sierpnia 1584 w 
Lublinie) Miał żonę Dorotę oraz 
córki: Dorota, Hanna, Ewa, 
Poliksena i najmłodsza Urszula, o 
której napisał treny. Jeden z 
najwybitniejszych polskich poetów 
renesansowych. Nadworny poeta 
Stefana Batorego, a także sekretarz 
królewski Zygmunta Augusta. Do 
jego najważniejszych dzieł należą: 
"Treny", napisane po śmierci jego 
ukochanej córeczki Urszulki, 
"Pieśni i Fraszki", tragedia 
nawiązująca do antyku "Odprawa 
posłów Greckich", wierszowana 
parafraza "Psałterza Dawidowego" i 
"Hołd Pruski".

Jan Kochanowski



▸ Ignacy Krasicki urodził się 3 
lutego 1735 roku w Dubiecku 
nad Sanem. Wychowywał się w 
magnackiej rodzinie, która 
przeznaczyła go do stanu 
duchownego. Zmarł 14 marca 
1801 roku w Berlinie miał 
wtedy 66 lat. Uczył się we 
Lwowie, w Rzymie i Warszawie. 
Napisał m. in. "Bajki" , "Żona 
modna" , "Satyry" Otrzymał 
takie nagrody jak: "Order Orła 
Czerwonego", "Order Orła 
Czarnego"

Ignacy Krasicki



▸ Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 
1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. 
Jeden z największych polskich poetów, 
obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta 
Krasińskiego uważany za jednego z 
Trzech Wieszczów. Autor epopei 
narodowej ,,Pan Tadeusz”. Adam 
Mickiewicz zamieszkał w Paryżu. W 
1834 roku poślubił Cecylię 
Szymanowską, z którą miał szóstkę 
dzieci. We Francji zaangażował się w 
działalność emigracyjną oraz wykładał 
na uniwersytecie w Lozannie i w Collège 
de Franc. Jest odpowiedzialny za 
stworzenie legionów polskich we 
Włoszech podczas Wiosny ludów. Był 
redaktorem Trybuny Ludów. Adam 
Mickiewicz zmarł w Stambule 26 
listopada 1855 roku, gdzie wyjechał, by 
stworzyć legion polski do walki z Rosją. 
Przyczyną jego śmierci była epidemia 
cholery, choć podejrzewano również 
otrucie.

Adam Mickiewicz



▸ Juliusz Słowacki urodził się w 4 
września 1809 w Krzemieńcu, zmarł 
3 kwietnia 1849 w Paryżu. Był 
jednym z najwybitniejszych polskich 
poetów, twórca epoki romantyzmu, 
wizjoner. Jego pierwszym dziełem 
był ,,Hugo’’. Po roku wyjechał do 
Szwajcarii, gdzie stworzył 
najważniejsze dzieła dla polskiej 
kultury: „Kordiana’’, ,,Balladynę i 
„Horsztyńskiego”. Pisał poematy, 
dramaty, wiersze i powieści. Juliusz 
Słowacki nie darzył sympatią Adama 
Mickiewicza. Utwory Słowackiego, 
zgodnie z duchem epoki i ówczesną 
sytuacją narodu polskiego, 
podejmowały istotne problemy 
związane z walką 
narodowowyzwoleńczą. Jego 
twórczość wyróżniała się 

mistycyzmem, wspaniałym 
bogactwem wyobraźni, 
poetyckich przenośni i języka.

Juliusz Słowacki



▸ Maria Stanisława Wasiłowska (po 
mężu Konopnicka) urodziła się 23 
maja 1842 . W czasie rocznego 
pobytu na doskonałej i kosztownej 
pensji sióstr Sakramentek w 
Warszawie, Maria poznała i 
zaprzyjaźniła się z rok straszą Ziunią 
Pawłowską, czyli Elizą Orzeszkową, 
której miała wiele do zawdzięczenia. 
Autorka „Nad Niemnem” przez całe 
życie była wierną towarzyszką 
Konopnickiej. Nic nie zapowiadało, 
że Maria będzie tak dobrą i znaną 
pisarką. Jej teksty wzbudzały 
kontrowersje, bywały ostro 
krytykowane. Pisała nie tylko wiersze, 
lecz i poematy, nowele, szkice, 
obrazki, teksty publicystyczno-
reportażowe, prace 
krytycznoliterackie.

Maria Konopnicka



▸ Bolesław Leśmian urodził się 22 
stycznia 1877r. w Warszawie, a 
zmarł 5 listopada 1937r. Był 
polskim poetą, prozaikiem 
żydowskiego pochodzenia, 
czołowym przedstawicielem 
literatury dwudziestolecia 
międzywojennego i krytykiem 
literackim. Miał żonę Dorę i dwie 
córki. W 1933r. został członkiem 
Polskiej Akademii Literatury. 
Napisał mnóstwo utworów np. 
,,Lubię szeptać ci słowa, które nic 
nie znaczą", ,,Jesienią", ,,W 
malinowym chruśniaku", 
,,Wiosna" ,,Szewczyk", ,,Garbus."

Bolesław Leśmian



▸ Leopold Staff (1878-1957urodził się 
we Lwowie, zmarł w Skarżysku 
Kamiennej.) Staff jest współtwórcą 
paru okresów literackich, chętnie 
przez historyków literatury zwanych 
epokami. W każdej z nich - odgrywa 
rolę pierwszorzędną." Sny o potędze, 
Warszawa 1901 Mistrz Twardowski. 
Pięć śpiewów o czynie, Lwów 1902 
Dzień duszy, Lwów 1903 Łabędź i 
lira, Lwów 1914 Siew doli. Poezje, 
Charków Tęcza łez i krwi, Charków 
1918 Oczy otchłani, Warszawa 1919 
Pieśń o skowronku, Warszawa 1919 
Od 1931 był członkiem honorowym 
polskiego Pen Clubu oraz laureatem 
nagrody Pen Clubu za całokształt 
twórczości przekładowej (1948). 
Uhonorowany doktoratami honoris 
causa Uniwersytetu Warszawskiego.

Leopold Staff



Julian Tuwim urodził się 13 
września 1894 w Łodzi, autor 
tekstów kabaretowych, rewiowych 
i librecista oraz autor tekstów 
politycznych. Współautor i 
redaktor pism literackich i 
satyrycznych. W 1916, z myślą 
rozpoczęcia studiów, przeniósł się 
do Warszawy. Studiował tam 
prawo i politykę. Pisał także 
wiersze dla dzieci i młodzieży. 
Tworzył  również piosenki, pieśni. 
Zmarł 27 grudnia 1953r. Został 
pochowany w alei zasłużonych na 
Cmentarzu wojskowym na 
Powązkach w Warszawie.

Julian Tuwim



▸ Jan Brzechwa,właściwie Jan 
Wiktor Lesman, ps.Szer-Szeń, 
inspicjent Brzeszczot (ur.15 
sierpnia 1898 w Żmerynce , 
zm.2 lipca 1966 w Warszawie ) 
-polski adwokat i poeta 
pochodzenia żydowskiego , 
autor bajek i wierszy dla 
dzieci, satyrycznych tekstów 
dla dorosłych, a także tłumacz 
literatury rosyjskiej.

Jan Brzechwa



▸ Czesław Miłosz Urodził się 30 
czerwca 1911 roku w 
Szetejniach. Czesław Miłosz 
był: polskim poetą, esenistą, 
historykiem lektur, tłumaczem. 
Miał żonę Janinę Miłosz. 
Napisał takie utwory jak: 
"Zniewolony umysł,, "Trzy 
zimy,, "Gdzie wschodzi słońce i 
kędy zapada,,. Zmarł 14 
sierpnia w 2004 roku w 
Krakowie. Zdobył takie 
nagrody jak: Nagroda Nobla w 
dziedzinie literatury w 1980, 
Neustadt International Prize for 
Literature w 1978 roku.

Czesław Miłosz



▸ Zbigniew Herbert Urodzony we 
Lwowie 29 października1924r. 
Polski poeta z wykształcenia 
prawnik , filozof zmarł 28 lipca 
w Warszawie napisał wiele 
utworów między innymi :Pan 
Cogito, Hermes, pies i 
gwiazda, Struna światła,  
Epilog burzy i wiele innych. 
Został laureatem ponad 20 
nagród literackich. Przyjaźnił 
się z Czesławem Miłoszem.

Zbigniew Hebert



▸ Wisława Anna Szymborska - 
Włodek. Urodzona 2 lipca 1923 
na Prowencie. Zmarła 1 lutego 
2012 roku w Krakowie. Była 
polską poetką, krytyczką, 
tłumaczką. Dostała nagrodę 
Nobla w dziedzinie literatury w 
1996 r. Była członkinią Polskiej 
Akademii Umiejętności. 
Opublikowała około 350 
wierszy do najpopularniejszych 
należą :Nic sto razy, Miłość 
szczęśliwa, Oda do starości czy 
Miłość od pierwszego 
wejrzenia.

Wisława Szymborska



▸ Jan  Jakub Twardowski – polski 
ksiądz rzymskokatolicki, 
poeta, przedstawiciel 
współczesnej liryki religijnej. 
To z jego wiersza 
dedykowanego Annie 
Kamieńskiej pochodzi zdanie: 
Śpieszmy się kochać ludzi – tak 
szybko odchodzą Data i 
miejsce śmierci: 18 stycznia 
2006, Warszawa. Napisał m. in. 
O spacerze po cmentarzu 
wojskowym (1968) Znaki 
ufności (1970) Zeszyt w kratkę 
(1973) Poezje wybrane (1979) 
Niebieskie okulary (1980) 
Rachunek dla dorosłego (1982) 
Który stwarzasz jagody (1984, 
1988).

Ks. Jan Twardowski



▸ Krzysztof Kamil Baczyński urodził się 
w 1921 r. Poległ w pierwszych dniach 
powstania warszawskiego w 1944 r. 
Kiedy wybuchła II wojna światowa, 
był po maturze. Twórczość poety 
przypada na lata okupacji i obejmuje 
około 500 utworów. Bohaterką wielu 
wierszy miłosnych uczynił poeta swą 
młodziutką żonę, Barbarę. W 1942 r. 
ukazały się, konspiracyjne, wiersze 
poety zawarte w tomiku Poezje 
wybrane, które wzbudziły uznanie 
krytyków. Baczyński używał 
literackiego pseudonimu Jan Bugaj. 
Broniąc Pałacu Blanka na Placu 
Teatralnym w Warszawie, został 
śmiertelnie zraniony w dniu 4 
sierpnia 1944 r. 

Krzysztof Kamil Baczyński
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