
JULIAN TUWIM 

DZIECIOM 

  



UCHWAŁA 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

 

w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima 

  

  

W 2013 roku przypadają sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana 

Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie który 

kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków (...).Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku Poety dla 

dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima. 

 

 

MARSZAŁEK SEJMU 

                Ewa Kopacz 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/866_u/$file/866_u.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/866_u/$file/866_u.pdf


      Julian Tuwim urodził się w spolszczonej rodzinie 

żydowskiej 13 września 1894 r.  w Łodzi. 

  

 

       Ojciec Tuwima, Izydor Tuwim  (1857–1935), był 

urzędnikiem w banku.  Znał  język rosyjski, niemiecki 

i francuski, a na emeryturze zaczął  uczyć się języka 

włoskiego. 

 

 

      Matka Tuwima, Adela z Krukowskich Tuwimowa 

(1871–1943) pochodziła z rodziny inteligenckiej, była 

córką  właściciela drukarni. 

 

 
    Miał młodszą siostrę Irenę (1898-1987), poetkę  

i tłumaczkę literatury dla dzieci i młodzieży. 

 

 
Julian Tuwim w 1912 r. 



Juliana Tuwima wspomnienia z dzieciństwa 
 
 …o  chemii 

 
I nagle coś mi do głowy strzeliło, że jestem z powołania chemikiem. Zacząłem robić 

dziwne rzeczy. Najpierw skromnie: mieszałem proszek do zębów z pianą mydlaną, 

stearynę z atramentem, farbkę kuchenną z octem. Potem od rzemyczka do 

nożyczka – ubijałem w moździerzu saletrę z siarką, lycopodium z węglem, a u wuja 

aptekarza kradłem co się dało i wszystko kręciłem, rozcierałem, oblewałem 

kwasami, aż wreszcie, napakowawszy calichloricum do rurki metalowej, zacząłem 

rozgrzewać ją nad świecą. Nagle – trach – wybuch – szczęście, że sobie tylko rękę 

poszarpałem i poparzyłem. Szczęście w ogóle, że cały dom przy ulicy Andrzeja nie 

wyleciał kiedyś w powietrze. 

 

 

 

 
 
Saletra - sól skalna  - stosowana  jako środek konserwujący żywność  oraz w produkcji nawozów sztucznych 

 i materiałów wybuchowych 

Lycopodium - widłak 

Calichloricum – sól potasowa kwasu chlorowego stosowana do produkcji zapałek i materiałów wybuchowych 

 



 

…o mechanice 

 

Po chemii przyszła mechanika. Maszynki się budowało. Ale nie według jakichś 

planów, wzorów, nie z gotowych części, jakie teraz we wspaniałych pudłach 

sprzedają („Mécano”). Znowu na wariata, na „a nuż!”, na fantazję. Pudełko od 

cygar, pałeczka, deseczka, śrubka, kółko, drucik, gumka, sznurek, korbka, tu 

wkręcić, tam zaczepić, tutaj połączyć – i wreszcie maszynka działa, to znaczy: 

kółko się kręci, a patyczek uderza o deseczkę. Ale po co? Nie wiadomo do dziś. 

 



 

…o magii 

 

Następny okres: magia. W małym plecionym koszyczku zacząłem gromadzić jakieś 

dziwaczne instrumenciki, flaszeczki z kolorowymi płynami, kamyki, krzemienie, koraliki, 

muszelki, diabli wiedzą co. Bo to nawet nie były te skromne aparaciki i sztuczki magiczne, 

jakie dziś z czułością oglądam na maluśkiej wystawie sklepu czarodziejskiego przy ulicy 

Chmielnej. Zebranie kilkunastu takich sztuczek w koszyczku i bawienie nimi kolegów lub 

znajomych dziewczynek byłoby całkiem zrozumiałe. 

 



 

… o ziołach 

 

Przez pewien czas zbierałem zioła lekarskie, przywoziłem do miasta z łąk 

inowłodzkich miętę, rutę, macierzankę, dziewannę, suszyłem, w torebki 

układałem. Nikt się tym nie leczył. Więc po co? dlaczego? Chyba dlatego, „że 

zielone, że majowe i że niepotrzebne”… 



… o wężach 

Innym hobby Juliana Tuwima  była hodowla węży, jaszczurek i zaskrońców. 

 Zdarzało się, że gady opuszczały terrarium i przemieszały się po całym mieszkaniu. 



 

… o bziku  lingwistycznym 

 

W r. 1909 zaczął się bzik lingwistyczny, o którym najwięcej mogę powiedzieć, gdyż 

pozostały mi po nim własną moją ręką pisane dokumenty: kilka kajetów treści 

zupełnie fantastycznej. Mam je właśnie przed sobą. Co stronica, to pstrokate 

rojowisko słów w setkach egzotycznych języków (… ).  I zapewne w celu 

dopatrzenia się takich pokrewieństw fonetycznych ułożyłem listę liczebników od 1 do 

10 w blisko dwustu językach. 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 



Będąc w klasie szóstej zacząłem z niewysłowioną nonszalancją chodzić do gimnazjum, 

tylko trzy – cztery razy na tydzień, skutkiem czego oświadczono mi, że  aby przejść do 

klasy siódmej, muszę zdawać egzaminy ze wszystkich przedmiotów. A że się miało lat 

siedemnaście, a printemps  był  przedziwnie oszołamiający, a w sercu  coś już  pukać 

zaczynało nie bez powodu i blond obiektu zresztą, oświadczyłem dyrektorowi, szalenie 

krótko i węzłowato, że egzaminów nie będę zdawał i że gotów jestem zostać w szóstej 

klasie na drugi rok.  

… o szkole 



• W l. 1904-1914 był uczniem Męskiego 

Gimnazjum Rządowego w Łodzi. 

 

• Dnia 6.01.1913  ma miejsce właściwy debiut,  

w numerze 6. „Kuriera Warszawskiego” ukazuje 

się wiersz Prośba podpisany inicjałami St. M. 

(inicjały Stefanii Marchew – przyszłej żony 

poety). 

 

•   W 1916 r. Tuwim wyjechał z Łodzi na studia 

do Warszawy. Studiował prawo i filozofię na 

Uniwersytecie Warszawskim (1916–1918). 

 

 

 

 

 

                                                            

  



W roku 1918 został współzałożycielem kabaretu literackiego o nazwie „Pikador", a w rok 

później współtwórcą i czołowym przedstawicielem grupy poetyckiej „Skamander". 

 

Ożenił się w 1919  r. ze Stefanią Marchew, której poświecił wiele wierszy miłosnych i która 

była towarzyszką i oparciem dla poety do końca jego życia. 

 

W l. 1918–1936 wydał siedem zbiorów poezji: Czyhanie na Boga, Sokrates tańczący, 

Siódma jesień,  Wierszy tom czwarty, Słowa we krwi, Rzecz czarnoleska, Biblia cygańska, 

Treść gorejąca. 

http://muzeumliteratury.pl/wp-content/uploads/2013/03/tuw1.png


Portrety Stefanii Tuwimowej  i Juliana Tuwima autorstwa  

Stanisława Ignacego Witkiewicza  „Witkacego”,   luty 1929 r. 



17 kwietnia 1938 r. w Wiadomościach Literackich Julian Tuwim opublikował utwory 

poetyckie dla dzieci. Wiersze pełne są humoru i igraszek słownych. 

 



Był również autorem przekładów z  wielu języków. Tłumaczył poezję niemiecką, 

francuską, łacińską, ale jego największą pasją były tłumaczenia z rosyjskiego. 

 

 To Julianowi Tuwimowi zawdzięczmy piękny przekład Bajki o rybaku i złotej rybce 

Aleksandra Puszkina (wersja  bajki wydanej 15 lat wcześniej przez braci Grimm). 

 

 

 

 



5 września 1939 roku, Tuwimowie opuścili Polskę. Przedostali się do Paryża. W 1940 roku 

wypłynęli z Portugalii do Brazylii, a rok później przenieśli się do Nowego Jorku. W USA pozostali 

już do końca wojny. Do Warszawy powrócili 12 czerwca 1946 roku. W tym samym roku 

adoptowali osieroconą w czasie wojny dziewczynkę. 



Julian Tuwim w l. 1940-1946 pracował nad poematem „Kwiaty polskie” 



Irena Tuwim z bratem Julianem Tuwimem 

Toronto, 1945 r.  



 

 
Irena Tuwim pisała wiersze dla dzieci i zajmowała się przekładami z języka rosyjskiego 

 i angielskiego. Najbardziej znane jest jej tłumaczenie Kubusia Puchatka  A. A. Milne'a. 

 

Irena Tuwim jest również autorką Łódzkich pór roku - wspomnień dotyczących dzieciństwa 

spędzonego z bratem Julianem Tuwimem w Łodzi. 

   



Julian Tuwim w mieszkaniu w Warszawie, lipiec 1946 r. 



Julian Tuwim z córką Ewą 



 Julian Tuwim zmarł nagle 27 grudnia 1953 r.  

w Zakopanym. Został pochowany na Cmentarzu 

Wojskowym w Warszawie. 



Ławeczka Tuwima – pomnik odsłonięty w 1999 r. przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi, 

rodzinnym mieście poety. Legenda głosi, że potarcie nosa Tuwima przynosi szczęście. 



Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim ustanowiona przez Ewę Tuwim-Woźniak, 

rozpoczęła działalność 15 września 2006 roku.  

Fundacja jest jedynym właścicielem autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

Juliana Tuwima i Ireny Tuwim a dochód Fundacji pochodzi wyłącznie ze sprzedaży wyżej 

wymienionych praw. 

Główne cele Fundacji: 

 

1. Udzielaniem pomocy niepełnosprawnym i nieuleczalnie chorym dzieciom  

i młodzieży zamieszkałej w Polsce. 

 

2. Sprawowanie opieki nad spuścizną literacką po Julianie Tuwimie i Irenie  

Tuwim-Stawińskiej. 

Ewa Tuwim-Woźniak 



rys. Władysław Daszewski 

rys. Eryk Lipiński 

rys. Antoni Wasilewski 

Karykatury 



Julian Tuwim dzieciom 





Julian Tuwim ze swoim  

ulubieńcem Dżońciem 

Mój piesek Dżoncio - oto go macie - 

To mój największy w świecie przyjaciel. 

 

 Codziennie w kącie kanapy siadam 

I z moim Dżonciem gadam i gadam.  

 

Gadam i gadam, a Dżoncio milczy, 

Lecz mnie rozumie piesek najmilszy. 
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