
Gimnazjum  

im. Mikołaja Kopernika w Słupcy  

kl.1c  

 

Zapraszam do obejrzenia mojej 

prezentacji o Julianie Tuwimie 

ADRIAN WAŁDOWSKI 





TWÓRCZOŚĆ JULANA TUWIMA 

Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima wszyscy 

znamy. Wiersze te, to rymowane opowiastki 

o różnych postaciach, przedmiotach, 

jedzeniu i zwierzętach.  

Wszystkie są napisane dowcipnym 

językiem, wszystkie opisują jakiś fragment 

rzeczywistości, wiele z nich ma ukryty morał 

lub przesłanie.  



BIOGRAFIA POETY 

13 września 1894 r. w Łodzi przyszedł na 
świat Julian Tuwim. Urodził się w rodzinie 
żydowskiej. Ojciec poety pracował w jednym 
z banków, gdzie miał stanowisko urzędnika i 
korespondenta. Matka poety Adela z domu 
Krukowska, była córką właściciela zakładu 
drukarskiego.  

Młody Tuwim odziedziczył pasje językowe 
po swoim ojcu, który ukończył studia we 
Francji i władał kilkoma językami Po 
rodzicach odziedziczył zamiłowanie do 
przedmiotów humanistycznych. 



Julian Tuwim 

Izydor Tuwim 
13 września  

1894 rok 
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NAGRODY 

Poeta był wielokrotnie wyróżniany,   
nagradzany za swoje osiągnięcia literackie. 
Jest laureatem nagrody literackiej miasta 
Łodzi, po raz pierwszy w roku 1928, a po raz 
drugi w roku 1949.  

W latach trzydziestych polski PEN Club 
przyznał mu nagrodę literacką.  

Julian Tuwim otrzymał doktorat honoris 
causa Uniwersytetu w Łodzi w roku 1949.  

Trzy lata później został laureatem nagrody 
państwowej pierwszego stopnia.  



ROK 2013 

ROKIEM JULIANA TUWIMA 

 

W grudniu 2012 roku, Sejm RP, przekonany 
o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla 
dziedzictwa narodowego, ogłosił rok 2013 
Rokiem Juliana Tuwima.  



KŁOPOTY ZDROWOTNE POETY 

Znając twórczość Juliana Tuwima, trudno 
zgadnąć z jakiego rodzaju problemami 
zdrowotnymi zmagał się.  

Julian Tuwim cierpiał na różnego rodzaju 
zaburzenia nerwicowe, z których najbardziej 
dokuczała mu agorafobia, czyli lęk związany 
z przebywaniem na otwartej przestrzeni, 
wyjściem z domu, wejściem do sklepu, 
tłumem i miejscami publicznymi. Autor 
twórczości pełnej humoru i satyry cierpiał 
także na zaburzenia depresyjne.  



 

SPACER PO ŁODZI  

ŚLADAMI JULIANA TUWIMA 

 Aby odwiedzić miejsca związane z życiem 
poety, trzeba udać się do Łodzi. W tym 
mieście we wrześniu 1895 roku urodził się 
Julian Tuwim.  

Jego dom stał na ul. Widzewskiej 44. 
Aktualnie ulica ta nosi nazwę J. Kilińskiego.  

Aby zobaczyć dom, w którym poeta spędził 
część swojej młodości, trzeba udać się na 
ulicę Struga. Dom ten miał wówczas numer 
40, dziś jest opatrzony numerem 42.  



 

SPACER PO ŁODZI  

ŚLADAMI JULIANA TUWIMA 

 Na ul. Sienkiewicza 46 znajdowało się 
gimnazjum męskie, gdzie uczył się Tuwim. 
Aktualnie budynek ten mieści liceum 
ogólnokształcące.  

Na ul. Piotrkowskiej 104 stoi słynna ławeczka 
Tuwima. Można na niej przysiąść i poczytać 
wiersze poety.  

Udając się na ul. 1 maja 5, znajdziemy dom, 
w którym młody poeta zamieszkiwał razem z 
rodzicami. Na łódzkim cmentarzu żydowskim 
znajdują się mogiły jego rodziców. 



COŚ DLA DZIECI 

A teraz coś dla naszych młodszych kolegów 

i koleżanek.  

Julian Tuwim napisał wiele pięknych wierszy 

dla dzieci. A oto niektóre z nich: 

• pierwszy wiersz, który każde dziecko 

powinno znać, nosi tytuł ,,OKULARY”, 

• drugi zaś, ale równie zabawny to 

,,RZEPKA”.  



Wiadomości pobrałem  

ze strony internetowej 
  

Dostępny w Internecie:  

http://juliantuwim.pl/ [08-05-2013] 

 

 

Wiersze dla dzieci / Julian Tuwimie  

zob. 

Dostępny w Internecie 
http://www.youtube.com/watch?v=5plViZ
HNPzY [08-05-2013] 
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