
Książki, które warto przeczytać!                                                                        

„Rany Julek! O tym, jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek. 

Rany Julek! to opowieść o dzieciństwie Juliana Tuwima. Jego mama od samych 

narodzin syna wiedziała, że Julek będzie wyjątkowy. Małemu synkowi nuciła do 

snu mazurki Chopina i czytała całkiem dorosłą poezję. A Julek słuchał                       

z zachwytem. Kiedy był już wielkim poetą, wspominał, że od wczesnego 

dzieciństwa karmiony był wierszami i piosenką, że te wiersze czytane przez 

mamę były „najpiękniejsze, najukochańsze, niezapomniane”. Julian Tuwim              

w dzieciństwie był wesołym, rozbrykanym chłopcem. Miał różne pasje, a może 

raczej bziki, dzięki którym przeżywał fascynujące przygody. Gromadził różne 

osobliwości, przynosił do domu jaszczurki, zaskrońce i całe naręcza ziół,             

z których tworzył tajemnicze mikstury. Jego bzik chemiczny wprawdzie nie 

doprowadził do wybuchu kamienicy łódzkiej, w której mieszkał, ale skończył   

Inowłodza to był czas, który mały chłopiec spędzał beztrosko i psocił razem              

„z bandą złożoną z kilkunastu podobnych urwipołciów”. To na pewno z tego 

okresu zapamiętał Julian Tuwim łąkę, na której leżał jeden z bohaterów wiersza 

Dyzio marzyciel i obserwował obłoczki z waniliowego kremu. Te wakacyjne 

okresy poeta wspomina jako dni najszczęśliwsze w swoim życiu.                         

I o tym jest ta książka Agnieszki Frączek. O Julku, który w dzieciństwie był 

beztroskim, wesołym, rozbrykanym i psotnym chłopcem, i któremu fantazji 

nigdy nie brakowało.                                                                                                        

„Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Potem im to 

przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą”. Od tych słów Juliana 

Tuwima autorka rozpoczęła swoją książkę. I słusznie, bo ostatni bzik jaki 

dopadł Julka – tworzenie własnych wierszy – okazał się nieuleczalny                     

i dlatego został ten chłopiec poetą.                                                                           

Barwne historie z życia małego Julka, Agnieszka Frączek ukryła w swoich 

wierszach i żartach, które napisała według pomysłów samego Tuwima.                     

A z których wierszy autorka ściągnęła pomysły Tuwima, to z pewnością łatwo 

odgadniecie drodzy czytelnicy, czytając książkę Rany Julek!, bo zakładam, że 

już znacie wspaniałe wiersze Juliana Tuwima – prawdziwego czarodzieja słów.  

Rany Julek! to piękna i zabawna książka, którą się świetnie czyta /od 8 lat/.                                                                                                                                                                                                      

Polecam! 

 


