
 
"Zawsze dumnie podkreślał ten fakt, że pochodzi  ze słynnego z solidnej pracy miasta Łodzi, 
lecz kabaret stolicy cenił też wysoko I tak mówiąc "Qui Pro Quo" puszczał "Perskie Oko". 
Członek grupy Skamander, pisywał lat kilka  w "Cyruliku Warszawskim", a następnie w 
"Szpilkach". 
Podczas drugiej wojny wiele emigrował: wtedy właśnie ojczyste, najpiękniejsze słowa grały w 
duszy wygnańca, jak harfy eolskie, więc je w bukiet ułożył  - cudne "Kwiaty polskie". 
Tworzyć zwykł zrozumiale - rzadką zdolność posiadł przemawiania do dzieci  
- tu "Zosia Samosia", "Spóźniony słowik ", a zwłaszcza wiersz "Lokomotywa" 
jako przykład najlepszy przytaczany bywa. 
Jego świetnych tłumaczeń zły czas się nie ima, a niezmiennie nas śmieszą satyry TUWIMA." 
 W roku 2013 przypada 60 rocznica śmierci  Juliana Tuwima. 
W tym roku mija także 100  sto lat od jego poetyckiego debiutu w “Kurierze Warszawskim”. 
Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu naszemu wielkiemu poecie, który 
kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich  
poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.  
Bogata i różnorodna twórczość autora “Kwiatów polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną 
propozycję dla odbiorców w każdym wieku. 
W  grudniu 2012 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przekonany o szczególnym znaczeniu 
dorobku poety dla dziedzictwa narodowego ogłosił rok 2013  Rokiem Juliana Tuwima . 
Rok Juliana Tuwima  to  również okazja dla oddania hołdu naszemu wybitnemu poecie 
 w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie. 
 1 grudnia 2013r. na sali widowiskowej zorganizowany został wieczór poświęcony 
twórczości Juliana Tuwima.  Program spotkania z  wierszami poety składał się z dwóch 
części.  O godz. 17.00 młodzież działająca w Ośrodku Kultury pod kierunkiem instruktorów 
SOKiS Tadeusza Wywrockiego i Bożenę Telega przygotowała program artystyczny. 
W programie "Łowca słów czyli powtórka z Tuwima" wykorzystano teksty  najpiękniejszych 
wierszy dla dzieci " , poezję dla dorosłych oraz znane przeboje" Zadymka", "Sen złotowłosej 
dziewczynki" , "Przy okrągłym stole- Tomaszów", Miłość  ci wszystko wybaczy", "Grande 
valse brillante", "Wspomnienie"z tekstami Juliana Tuwima i oryginalną muzyką. 
W drugiej części ogłoszony został werdykt jury w gminnym konkursie plastycznym 
 „Twórczość Juliana Tuwima w ilustracjach”, którego organizatorem był Ośrodek Kultury 
 w  Chorzelowie, a uczestnikami – uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 
Gminy Mielec. Tematem konkursu była plastyczna interpretacja utworów Juliana Tuwima. 
Komisja artystyczna oceniająca prace „małych artystów” wzięła pod uwagę samodzielność 
wykonania pracy konkursowej, staranność i estetykę oraz zamysł artystyczny ujęty  
w pracy. Na konkurs napłynęło ponad 250 prac. 



Jury konkursowe w składzie -Małgorzata  Zając -Waga oraz Grażyna Aksiuto 
 plastycy Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu  przyznało 45 nagród. 
Werdykt odczytała dyrektor Ośrodka Kultury Dorota Kieraś - Jędrychowska , która 
wręczyła dyplomy i nagrody  wyróżnionym autorom prac. 
 Wystawę pokonkursową przygotowała autorka pomysłu plastycznego Anna Surowiec. 
Oto laureaci konkursu plastycznego: 
Uczniowie klas IV – VI 
DARIUSZ KRAKOWSKI - Szkoła Podstawowa w Rydzowie 
WIKTORIA WAŁEK  -Szkoła Podstawowa w Książnicach 
ANNA SZUMACHER oraz KLAUDIA DZIÓBEK -  
Zespół Szkół w Chorzelowie 
KACPER BORYCZKA i  NATALIA DUSZKIEWICZ -  
Społeczna Szkoła Podstawowa w Złotnikach 
Uczniowie klas I-III 
ARKADIUSZ NYCEK - Szkoła Podstawowa w Książnicach 
OLIWIA NOWAK, MARTYNA HADAŁA, KLAUDIA SKIBA ,WIKTORIA ŚWIĄTEK  - Zespół Szkół 
w Trześni 
WIKTORIA KANIA - Szkoła Podstawowa w Chorzelowie 
KORNELIA NIEDBAŁA - Zespół Szkół  w Woli Mieleckiej 
PATRYCJA RZEPA  - Szkoła Podstawowa w Podleszanach 
OLIWIA MOTYL,  PATRYCJA TAMBOR,  MICHAŁ MALEC 
AMELIA LUBAC  ,WIKTORIA PLUTA, KAMILLA TOTOŃ,  
BARTOSZ SOSIŃSKI, JULIA POGODA, JULIA RZESZUTEK, WIKTORIA KIEŁB  
- Szkoła Podstawowa w Chorzelowie 
Uczniowie przedszkoli, klas „0” szkół podstawowych 
ŁUKASZ LEŚNIOWSKI - Szkoła Podstawowa w Rydzowie 
ANDŻELIKA KOWALIK - Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 
KAROL SIENKIEL , DOMINIK KSIĄŻNICKI, JULIA SZEWC, AMELIA JABRZYK, STANISŁAW 
CIEŚLA - Przedszkole w Książnicach 
EMILIA SITO - Szkoła Podstawowa w Podleszanach 
ŁUCJA NICPOŃ  - Przedszkole w Woli Mieleckiej 
TOMASZ GŁAZ  - Zespół Szkół w Trześni 
WIOLETTA STRZĘPKA, FILIP CHOLEWA, MARIA BRZOZOWSKA, 
KRZYSZTOF PYZEL, FILIP PATERAK, FILIP GŁAZ, NATALIA SZUMACHER  - Szkoła Podstawowa 
w Chorzelowie 
ANNA BROŻYNA, NATALIA RADO, EWA PATERAK, RADOSŁAW RUSEK  - Przedszkole w 
Chorzelowie 
 
 
 
 


