
Rok Juliana Tuwima 



Biografia 

• Julian Tuwim (ur. 13 września 1894 w Łodzi, zm. 27 
grudnia 1953 w Zakopanem) – polski poeta żydowskiego 
pochodzenia, najpopularniejszy pisarz dwudziestolecia 
międzywojennego.  

 

• Współzałożyciel kabaretu literackiego „Pod Picadorem”.  

• Współzałożyciel grupy poetyckiej „Skamander”.  

 

• Tłumacz poezji rosyjskiej, francuskiej, niemieckiej oraz 
łaciny.  

 

• Podpisywał się ponad czterdziestoma pseudonimami 
m.in. Oldlen, Tuvim, Schyzio Frenik, Wim, J. Wim, 
Pikador, Roch Pekiński.  



Lata młodości (1894–1916) 

 
• W latach 1904–1914 uczęszczał do Męskiego 

Gimnazjum Rządowego w Łodzi. Na początku uczył się 
słabo, nie okazywał zainteresowania przedmiotami 
ścisłymi, zwłaszcza matematyką, przez co powtarzał 
szóstą klasę. 

 

• Zadebiutował w 1911 przekładem na esperanto wierszy 
Leopolda Staffa.  

 

• W roku 1913 miał miejsce jego właściwy debiut poetycki, 
wiersz Prośba opublikowany został w „Kurierze 
Warszawskim”. Utwór poeta podpisał inicjałami St. M., 
poznanej w 1912, swojej przyszłej żony Stefanii 
Marchwiówny. 



Pobyt w Warszawie (1916–1939) 

 
• Studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie 

Warszawskim (1916–1918), ukończył jedynie po jednym 
semestrze.  

• W trakcie studiów rozpoczął współpracę z czasopismem 
Pro Arte et Studio.  

• Był jednym z założycieli grupy poetyckiej Skamander w 
1919.  

• 30 kwietnia 1919 poślubił Stefanię Marchew.  

• W czasie wojny polsko-bolszewickiej pracował w Biurze 
Prasowym Wodza Naczelnego Józefa Piłsudskiego.  

• W młodości inspirował się twórczością Leopolda Staffa.  

• Członek założyciel Związku Artystów i Kompozytorów 
Scenicznych (Zaiks).  



 

 

 

      Ławeczka Tuwima  

 

Pomnik przedstawia  

naturalnej wielkości Juliana Tuwima 
siedzącego w pozie sprawiającej 

wrażenie, jakby poeta słuchał kogoś 
siedzącego obok niego.  

Miejsce na ławeczce obok Tuwima jest 
wolne, co umożliwia widzowi zajęcie obok 
niego miejsca i wczucie się w rolę osoby 

z nim rozmawiającej.  

Nos rzeźby jest wytarty z powodu 
miejskiej legendy mówiącej,  

że potarcie nosa Juliana Tuwima 
przynosi szczęście. 



 

 

 

Popiersie Juliana Tuwima  

 

znajduje się przed gmachem  

Związku Młodzieży Chrześcijańskiej 

Polska YMCA.  

Autorami popiersia są  

Elwira i Jerzy Mazurczyk.  

Pomnik jest wpisany do ewidencji 

zabytków Łodzi.  



Życie na obczyźnie (1939–1946) 

 • W 1939 wyemigrował przez Rumunię, Włochy do Francji. Wspólnie z 
Janem Lechoniem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem Wierzyńskim 
oraz Mieczysławem Grydzewskim . 

 

• Tuwim, razem z Lechoniem, udali się przez Hiszpanię do Lizbony, a 
następnie do Rio de Janeiro (Brazylia), gdzie dołączył do nich 
Kazimierz Wierzyński. Ostatecznie wspólnie też wyjechali do Nowego 
Jorku, gdzie poeta mieszkał przez blisko pięć lat (1942–1946). 

 

• Tuwim z Oskarem Lange pisali dla pism „Nowa Polska” oraz 
„Robotnik”.  

 

 

Członkowie grupy poetyckiej Skamander stanowili pierwszą, wielką 
falę emigracji polskich literatów i poetów. 



Ostatnie lata w Polsce (1946-1953) 

 
• Do Polski Tuwim wrócił w czerwcu 1946 roku. Został 

okrzyknięty poetą państwowym.  

• W 1946 roku Tuwimowie adoptowali córkę Ewę.  

• W latach 1947–1950 pełnił funkcję kierownika 
artystycznego Teatru Nowego.  

 

• W ostatnich latach życia Tuwim stworzył niewiele 
wierszy; czasami tylko ulegał prośbom zaprzyjaźnionych 
redaktorów, potrzebujących wierszy na rocznicowe 
okazje.  

• Zajmował się tłumaczeniami i zbieraniem kuriozów 
literackich, które publikował w miesięczniku „Problemy” 
w cyklu „Cicer cum Caule”. 



 

Rodzina 

  

 

• Ojciec poety, Izydor Tuwim (ur. 22 lipca 1858 w Kalwarii, zm. 
1935), ukończył szkołę w Królewcu, następnie studiował w 
Paryżu, znał kilka języków obcych.  

 

• Matka, Adela z Krukowskich (ur. 9 stycznia 1872 w 
Mariampolu, zm. 1942), była córką właściciela drukarni, 
pochodziła z rodziny inteligenckiej. 

 

• Żonę, Stefanię Marchew (1894–1991), poślubił 30 kwietnia 
1919 w Wielkiej Synagodze w Łodzi.  

 

• W 1946 roku, po powrocie z emigracji adoptowali córkę Ewę.  



Fundacja  

 

 

Córka Ewa w 2006 założyła  

„Fundację im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim” 

 

• Celem Fundacji jest udzielanie pomocy niepełnosprawnym i 

nieuleczalnie chorym dzieciom oraz niepełnosprawnej i 

nieuleczalnie chorej młodzieży, a także sprawowanie opieki 

nad dorobkiem artystycznym poety oraz jego siostry. 

 



Stan zdrowia 

 
 

Julian Tuwim  

 

przez znaczną część  

swego życia  

cierpiał na zaburzenia nerwicowe 

(agorafobia, nerwica wegetatywna) 

i depresję,  

które ograniczały jego  

normalne funkcjonowanie 

 i pracę.  



Twórczość 

  

• Autor tekstów kabaretowych, rewiowych, librecista oraz autor 
tekstów politycznych.  

 

• Współautor i redaktor pism literackich i satyrycznych.  

 

•  Tłumacz literatury rosyjskiej. 

 

• Autor popularnych wierszy dla dzieci. 

 

• Bibliofil i kolekcjoner kuriozów. 

  

• Znany ze swojego specyficznego humoru objawiającego się 
bystrością i świeżością umysłu.  



Odznaczenia, nagrody i wyróżnienia 

 
• Order Sztandaru Pracy I klasy (1949) 

 

• Złoty Wawrzyn Akademicki (1935)  

 

• Nagroda Literacka miasta Łodzi – dwukrotnie (1928, 1949)  

 

• Nagroda polskiego PEN Clubu (1935)  

 

• Nagroda Państwowa I stopnia (1952)  

 

• Doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego (1949)  



Najważniejsze dzieła 

 
• Juwenilia (1911–1918) – 

wczesne próby poetyckie, 
sam Tuwim nigdy ich nie 
wydał.  

 

• Czyhanie na Boga (1918)  

 

• Sokrates tańczący (1920)  

 

• Siódma jesień (1921)  

 

• Pogrzeb prezydenta 
Narutowicza(1922)  

 

• Wierszy tom czwarty (1923)  

 

 
• Czary i czarty polskie 

(1924)  

 

• Wypisy czarnoksięskie 
(1924)  

 

• A to pan zna? (1925)  

 

• Czarna msza (1925)  

 

• Tysiąc dziwów prawdziwych 
(1925)  

 

• Słowa we krwi (1926)  

 



 

Śmierć 

 
 

Zmarł 27 grudnia 1953 roku,   

w pensjonacie Zaiks-u „Halama” w Zakopanem na atak serca.  

 

 

Pochowany został na Powązkach w Warszawie.  



Najlepszy moim zdaniem wiersz 
 

 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 

czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

 

Uczy się pilnie przez całe ranki, 

ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

 

A gdy do domu ze szkoły wraca, 

psoci, figluje - to jego praca. 

 

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!”, 

a Bambo czarną nadyma buzię. 

 

 



Najlepszy moim zdaniem wiersz 
 

 

Mama powiada: "Napij się mleka„, 

a on na drzewo mamie ucieka. 

 

Mama powiada :"Chodź do kąpieli", 

a on się boi że się wybieli. 

 

Lecz mama kocha swojego synka, 

bo dobry chłopak z tego murzynka. 

 

Szkoda że Bambo czarny, wesoły   

nie chodzi razem z nami do szkoły. 

 

 



 

 

 

Informacje pobrane ze strony 

• http://pl.wikipedia.org/wiki/Julian_Tuwim 



Wykonał 

 

Przemek Kołcz  :D 


