


     PISARZE ZWIĄZANI 
     Z  LUBELSZCZYZNĄ 



 
 
 

MIKOŁAJ REJ 

 

Osiedlił się na Lubelszczyźnie po ślubie 

 z Zofią Kościeniówną.  

Samo miasto odwiedzał bardzo często. 

Także w jego dziełach można znaleźć 

powiązania z Lubelszczyzną 

(Zwierzyniec). 

Znane utwory: Kupiec, Krótka rozprawa 

między trzema osobami: Panem, Wójtem 

 i Plebanem, Postylla. 



 
JAN KOCHANOWSKI 
 

Zmarł w Lublinie na atak apopleksji. 

Zdarzenie miało miejsce podczas 

audiencji u króla Stefana Batorego. 

Sporne jest miejsce tego zdarzenia, bo 

historycy kłócą się pomiędzy Trybunałem 

Lubelskim, a Zamkiem. Poeta związany 

był z Lubelszczyzną - tutaj znajdował się 

jego majątek Czarnolesie. Brał także 

udział w podpisaniu unii polsko-litewskiej. 

Napisał: fraszki, pieśni oraz dramat 

Odprawa posłów greckich. 



IGNACY KRASICKI 
 

Może nie urodził się na Lubelszczyźnie, 

ale pełnił funkcję prezesa Trybunału 

Koronnego w Lublinie. W swoich 

utworach takich jak Mikołaja 

Doświadczyńskiego przypadki, Pan 

Podstoli, czy w bajce Pieniacz wspomina 

Lubelszczyznę. Spisał także ciekawostki 

związane z obyczajami ludowymi na 

ziemiach biłgorajskich oraz o przemyśle 

 i jarmarkach w Łęcznej. 



WINCENTY POL 
 

Urodził się w 1807 roku w Lublinie. 

Poeta, geograf, kawaler Orderu Virtuti 

Militari.  

Pierwsze kroki w pisarstwie stawiał 

pisząc romantyczną prozę i poezję 

inspirowaną Goethem,  Byronem czy 

Mickiewiczem.  

Znane dzieła: cykl poetycki Pieśni 

Janusza, poemat Mohort, Wit Stwosz, 

trylogia Pamiętniki J.P. Benedykta 

Winnickiego. 

 



 
JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI 
 

Lubelszczyzna jest ważnym tłem  

w powieściach historycznych oraz 

obyczajowych Kraszewskiego. 

Uznawany jest za autora  

z największą liczbą wydanych książek 

i wierszy w historii literatury polskiej 

 (siódmy na świecie). 

Znane dzieła: Stara Baśń, Hrabina 

Cosel, Chata za wsią i Ostatni  

z Siekierzyńskich. 



ALEKSANDER GŁOWACKI  
vel. BOLESŁAW PRUS 
 

Urodził się w Hrubieszowie w 1845 roku. 

Uczył się w Lublinie i Siedlcach. Gdy na 

stałe mieszkał w Warszawie, często 

odwiedzał Lublin, wakacje najchętniej 

spędzał w Nałęczowie, gdzie powstawały 

jego działa. Podczas powstania 

styczniowego ze starszym bratem walczyli 

w oddziałach partyzanckich  

na Lubelszczyźnie, min. w powiecie 

łukowskim. 

Znane dzieła: Faraon, Lalka, Anielka, Dusze 

w niewoli, Placówka, Emancypantki, Dzieci. 



 
HENRYK SIENKIEWICZ 
 

Urodził się w 1846 roku w Woli 

Okrzejskiej (powiat łukowski).  

Na stałe mieszkał poza 

Lubelszczyzną, jednak odwiedzał 

Lublin i Nałęczów. Lubelszczyznę 

wspomniał w 2 swoich dziełach -

 Potop i Jamioł (nowela). 

Inne znane utwory: Pan Wołodyjowski, 

Ogniem i mieczem, Latarnik, 

W pustyni i w puszczy, Szkice węglem, 

Janko Muzykant. 



STEFAN ŻEROMSKI 
 

Wprawdzie nie urodził się w Lublinie,  

ale związany był z Nałęczowem. W 1891 

roku przyjechał tam i poznał swoją 

przyszłą żonę - Oktawię Rodkiewiczową. 

Z jego inicjatywy powstał uniwersytet 

ludowy, szkoła oraz ochronka.  

O Lubelszczyźnie możemy przeczytać  

w jego dziełach tj. Syzyfowe prace, Ludzie 

bezdomni oraz w dramacie Róża. Willa 

wybudowana przez niego obecnie jest 

muzeum, w którym znajdziemy pamiątki 

po pisarzu. 



JÓZEF CZECHOWICZ 
 

Urodził się w 1903 roku. Uznawany 

jest za najpopularniejszego 

lubelskiego poetę. Tutaj się uczył,  

a później wyjechał na Litwę.  

Gdy przeniósł się do Warszawy, 

pracował w młodzieżowych 

redakcjach. 9 IX 1939 r. wrócił  

do Lublina – tego samego dnia 

zginął podczas bombardowania 

miasta. 

Znane utwory: Kamień, Dzień jak co 

dzień, Stare kamienie, W błyskawicy. 

Poezje. 



 
 
JULIA HARTWIG 
 

Urodziła się w Lublinie w 1921 roku. 

Była siostrą znanego lubelskiego 

fotografa Edwarda. Na swoim koncie 

ma wiele książek, a także tłumaczeń  

z języka francuskiego i angielskiego 

dzieł, min.  Guillaume Apollinaire  

czy Denis Diderot. 

Znane utwory: Pożegnania, Czuwanie, 

Czułość, Jasne, niejasne, Dziennik 

amerykański, Podziękowanie za 

gościnę. 



 
 
MARCIN WROŃSKI 
 

Urodził się w 1972 roku w Lublinie  

i studiował na Katolickim 

Uniwersytecie Lubelskim. Autor 

kryminałów w klimacie retro,  

w których głównym bohaterem jest 

Zyga Maciejewski (10 książek, które 

zostały przetłumaczone także na inne 

języki). Oprócz tego autor dramatów, 

opowiadań i słuchowisk. 
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