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Julian Tuwim  

 
Data i miejsce urodzenia: 
                13 września 1894r. Łódź.  
Data i miejsce śmierci: 
                 27 grudnia 1953r. Zakopane.  
Narodowość: 
                 polska / żydowska.  
Dziedzina sztuki: 
                 literatura.  
Ważne dzieła: 
                 Czyhanie na Boga, Kwiaty polskie.  
Odznaczenia-nagrody: 
                 Nagroda Literacka m. Łodzi (1928, 1949), 
                 Nagroda polskiego PEN Clubu (1935), 
                 Nagroda Państwowa I stopnia (1951). 



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 1911r. przekładem na esperanto wierszy Leopolda 
Staffa.  
 
W roku 1913r. miał miejsce jego właściwy debiut poetycki, wiersz 
„Prośba” opublikowany został w Kurierze Warszawskim. Utwór poeta 
podpisał inicjałami St. M., poznanej w 1912r., swojej przyszłej żony 
Stefanii Marchwiówny. 



Pobyt w Warszawie (1916–1939) 
 
W 1916r., z myślą rozpoczęcia studiów, przeniósł się do Warszawy. 
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 1919r.  
 
W młodości inspirował się twórczością Leopolda Staffa (pisał o tym  
w swych pamiętnikach), był również członkiem i jednym z założycieli 
Związku Artystów i Kompozytorów Scenicznych (ZAiKS). 



Życie na obczyźnie (1939–1946) 
 
W 1939r. wyemigrował przez Rumunię, Włochy do Francji.  
 
Wspólnie z Janem Lechoniem, Antonim Słonimskim, Kazimierzem 
Wierzyńskim oraz Mieczysławem Grydzewskim spotykali się  
w paryskiej kawiarni Café de la Régence. 
 
Latem 1940r. Tuwim, razem z Lechoniem, udali się przez Hiszpanię 
do Lizbony, a następnie do Rio de Janeiro (Brazylia), gdzie dołączył 
do nich Kazimierz Wierzyński.  
 
Ostatecznie razem wyjechali do Nowego Jorku, gdzie poeta 
mieszkał przez blisko pięć lat (1942–1946). 
 
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 1946r. i stał się osobowością 
chronioną, adorowaną i uprzywilejowaną przez ówczesne władze. 
Został okrzyknięty poetą państwowym.  
 
W 1946r. Tuwimowie adoptowali córkę Ewę. Po wojnie, otrzymali 
opuszczony dom w Aninie przy ul. Zorzy 19, gdzie mieszkali.  
 
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. 



Rodzice 
 
Ojciec poety, Izydor Tuwim (ur. 22 lipca 1858r. w Kalwarii, zm. 
1935r.), ukończył szkołę w Królewcu, następnie studiował w Paryżu, 
znał kilka języków obcych. Był urzędnikiem i korespondentem 
Azowsko-Dońskiego Banku Handlowego. Zmarł w 1935r. i jest 
pochowany na nowym cmentarzu żydowskim w Łodzi. 
 
Matka, Adela z Krukowskich (ur. 9 stycznia 1872r. w Mariampolu, 
zm. 1942r.), była córką właściciela drukarni, pochodziła z rodziny 
inteligenckiej, jej czterej bracia byli adwokatami oraz lekarzami. Po 
śmierci męża popadła w poważną chorobę psychiczną, próbowała 
popełnić samobójstwo. Ostatni okres życia spędziła w szpitalu dla 
psychicznie chorych w Otwocku. Podczas likwidacji otwockiego 
getta została zastrzelona przez Niemców 19 sierpnia 1942r. 
 



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 i librecista oraz autor 
tekstów politycznych.  
 
Współautor i redaktor pism literackich i satyrycznych 
(„Skamander”, Wiadomości Literackie, Cyrulik Warszawski).  
 
Tłumacz literatury rosyjskiej, m.in. Aleksandra Puszkina (Jeździec 
miedziany, Połtawa), W. Majakowskiego (Obłok. w spodniach).  
 
Autor popularnych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie 
radio, Pan Hilary, Słoń Trąbalski, Bambo.  
 
Bibliofil i kolekcjoner kuriozów (Czary i czarty polskie, Pegaz dęba, 
Cicer cum caule). 



Twórczość 
 
Poezja Tuwima uważana jest za jedną z najtrudniejszych ze 
względu na częste gry słów, zwielokrotnienia znaczeń jednego 
wyrazu poprzez inne, nie zawsze jasne podkreślenia niektórych słów 
w zdaniu jakby było ono niedokończone.  
 
Ogromna giętkość i błyskotliwość tego języka przyjmuje często 
koloryt humorystyczny. Słowa przyjmują cechy opisywanej 
rzeczywistości (np. mistrzowsko zastosowana została rytmika i 
szelest polskich słów  
w Lokomotywie, przez co jest to wiersz-onomatopeja). 
 
Oprócz dzieł charakteryzujących się niebywałym pięknem i kulturą 
słowa, Julian Tuwim tworzył także wiersze pisane językiem 
potocznym, czy wprost wulgarnym (np. „Do prostego człowieka” czy 

„Wiersz,  
w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy 
bliźnich, aby go w dupę pocałowali”). 



Śmierć 
 
Zmarł 27 grudnia 1953r. w pensjonacie ZAiKS-u „Halama”  
w Zakopanem na atak serca. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie. W imieniu władz PRL przemówienie 
pożegnalne na pogrzebie wygłosił minister kultury i sztuki 
Włodzimierz Sokorski. 



Prezentowane wiadomości zostały zaczerpnięte ze strony 
internetowej: 

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

 

 

 

 

                                      Prezentację wykonał 

                                      Sebastian Śmiechowski 
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