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 Wydanie Specjalne poświęcone Julianowi Tuwimowi.  

                6 stycznia w Łodzi oficjalnie rozpoczął się Rok Tuwima i z tej 

właśnie okazji przygotowaliśmy dla was wydanie specjalne GUZIKA o tym 

znanym poecie związanym z Łodzią.                                  

A w numerze m.in. : 

 Najsłynniejsze strofy dla dzieci 

 Życie J. Tuwima 

 Tuwim i Łódź 

 Komiks o J. Tuwimie 

 Poezja śpiewana 

 

Tym  wierszem  Julian Tuwim  zadebiutował w 1913  

 w Kurierze Warszawskim. 

Prośba (fragment) 

 

Jedni niech będą rycerze,  

Wojenne niech noszą szaty,  

Niech mają miecze, puklerze...  

...Inni niech będą, jak kwiaty...  

 

Jedni niech będą za czynem,  

Niech skroń laurami okręcą...  

...Inni - kwitnącym jaśminem,  

Inni niech cicho się smęcą... 

Julian Tuwim 

 

                                                                                Żaneta M. 6c 

  



                 

 

 

 

 

 Julian Tuwim wielokrotnie podkreślał swój sentymentalny związek z Łodzią.       
Dał temu wyraz w wierszu „Łódź”   
     
                            Niechaj potomni przestaną snuć 

Domysły "w sprawie Tuwima", 
Bo sam oświadczam: mój gród - to Łódź, 

                           To moja kolebka rodzima! 
 

Miejsca w Łodzi związane z Julianem Tuwimem: 

 

 

    Ławeczka Tuwima (ul. Piotrkowska 104) 

 

 

 

 

 
Nos rzeźby jest  

wytarty z powodu miejskiej legendy mówiącej, że potarcie nosa 

Juliana Tuwima przynosi szczęście. 

 

                                                                       

                                                                     Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi 

 

 

 

Tutaj, w dwupokojowym mieszkaniu z kuchnią,  

13 września 1894 roku urodził się Julian Tuwim. 
         

  

 
 

         

                Kamienica ul. Kilińskiego 46  

 

   

Na kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 71 znajduje się 

namalowany w 2000 roku fresk, który przedstawia portrety 

osób najbardziej zasłużonych dla Łodzi – między innymi 

Juliana Tuwima  

 

 

 

                                                             Źródła: Wikipedia         Bartosz Szewczyk kl. 6 c 



 

 

 

 

 

Utwory Juliana Tuwima, od początku swojego istnienia, 

były bardzo chętnie wykorzystywane jako teksty piosenek.  

 

Piosenki do jego tekstów śpiewali m.in. 

 Mieczysław Fogg - „Co nam zostało z tych lat”  

 Hanka Ordonówna -  „Miłość ci wszystko wybaczy”,  

„Na pierwszy znak”,  

 
                                                                                                                Hanka  Ordonówna 

 

Wiersze Tuwima wykonywali piosenkarze kojarzeni z nurtem poezji śpiewanej –  

Ewa Demarczyk, Czesław Niemen, Leszek Długosz czy Marek Grechuta.  
 

 

Do klasyki muzyki weszło niezwykłe wykonanie piosenki „Grande Valse Brillante” Ewy 

Demarczyk 
 

Czy pamiętasz, jak ze mną tańczyłeś walca 

Z panną, madonną, legendą tych lat 

Czy pamiętasz, jak ruszył świat do tańca 

Świat, co w ramiona ci wpadł 

Wylękniony bluźnierca dotulałeś do serca 

W utajeniu kwitnące te dwie 

Unoszone gorąco, unisono dyszące 

Jak ja cała, w domysłach i mgle... 

 

Ewa Demarczyk 

 

Marek Grechuta – „Pomarańcze i mandarynki”, 
 

 

 

 
                                                          Marek Grechuta 
 

Czesław Niemen –  „Wspomnienie” 

Mimozami jesień się zaczyna,                

Złotawa, krucha i miła.  

To ty, to ty jesteś ta dziewczyna,  

Która do mnie na ulicę wychodziła.  

 

Od twoich listów pachniało w sieni,  

Gdym wracał zdyszany ze szkoły,  

A po ulicach w lekkiej jesieni  

Fruwały za mną jasne anioły.  

 

 

                                                    Opracował na podstawie źródeł Wikipedii – Maciek Kowalczyk kl. 5 b 



 

                  

 

 

Czy pamiętacie te strofy ??? 
 

  

 

 

 

Jest  taka  jedna  Zosia,  

Nazwano  ją Zosia- Samosia.  

 

 
 
 
Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 

Czarną ma skórę ten nasz koleżka. 
 

Był sobie słoń wielki - jak słoń.  
Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. 
Wszystko, co miał, było jak słoń! 
Lecz straszny był Zapominalski. 

 
Idzie Grześ  
Przez wieś,  
Worek piasku niesie,  
A przez dziurkę  
Piasek ciurkiem  
Sypie się za Grzesiem.  

Abecadło z pieca spadło,  

              O ziemię się hukło,  

              Rozsypało się po kątach,  

              Strasznie się potłukło:  
 

  Źródło: Teksty: Wikipedia, grafika: Google                                     Opracował: Mateusz Bieńkowski V b 

 



 
Abecadło z pieca spadło, 

O ziemię się hukło, 

Rozsypało się po kątach, 

Strasznie się potłukło... 
 

 To chyba jeden z najbardziej popularnych wierszy dla dzieci Znają go już 

przedszkolaki. A Wy, czy pamiętacie przygody niesfornych literek? 

 

 Najczęściej bohaterami wierszy Tuwima były zwierzęta: 
 

                        plotkujące ptaki  

 

   zapominalski słoń 

 

               Kicia i Mruczek z wiersza "Rzepka"  
 

 

 

   a nawet kury... 
 
 



 W tomikach wierszy pana Tuwima znajdziemy też utwory opowiadające  

o bardzo oryginalnych ludziach.  

 Pamiętacie pana Hilarego?  

Wciąż szukał swoich okularów!  
 

 A Dyzio Marzyciel? Wielu z nas ma z nim wiele wspólnego... 

 
Na pewno wszyscy znają też wiersz o warzywach. 

  No, jak myślicie? Które z nich najpiękniejsze? 

 

 

Gdy mrok za oknem, gdy nie chce nam się nosa za drzwi wystawić, możemy 

pomarzyć. Podróż do Krainy Fantazji to naprawdę niezwykła przygoda. Wystarczy 

tylko pomyśleć , "co by było gdyby..." i drzwi do tej krainy otwierają się same. 

 
 

Wybierz się razem z nami! Czeka na Ciebie naprawdę niezwykły świat. Wystarczy,  

że otworzysz książkę z wierszami Juliana Tuwima, a staniesz się jednym z jego 

bohaterów! To wiersze nie tylko dla przedszkolaków. Nie wahaj się ani chwili! 

Czekamy na Ciebie! 

            


