
13.09.1894 r.
- w Łodzi przychodzi na świat syn Adeli z Krukowskich i Izydora Tuwimów -
Julian.
1904 r.
- rozpoczyna naukę w Państwowym Gimnazjum Realnym im. Romanowych
w Łodzi, w którym uczy się do 1914 roku. Jego młodzieńcze zainteresowania
obejmują przyrodę, astronomię i mechanikę. Studiuje magię i zbiera zioła.
Bardzo dużo czyta.
1909 r.
- jego zainteresowania stopniowo krystalizują się wokół zagadnień
lingwistycznych, translatorskich i leksykograficznych. Jego pasją staje się
bibliofilstwo i kolekcjonerstwo, m.in. tematów związanych z magią,
desmologią, literaturą marginesu społecznego. Zaczyna również zajmować się
problematyką języka esperanto. Po dziewięciu miesiącach posługuje się
swobodnie w mowie i piśmie językiem stworzonym przez Ludwika Zamenhofa.
1911 r.
- przeżywa okres fascynacji poezją Leopolda Staffa, którego uzna za swego
niedoścignionego mistrza. Chłonie poezję Słowackiego, Verlaine’a, Rimbauda,
Baudelaire’a, Feta, Balmonta, Błoka, Tetmajera, Writmana, Heinego. Podejmuje
pierwsze próby poetyckie.
1912 r.
- poznaje przyszłą żonę Stefanię Marchew.
1913 r.
- debiutuje wierszem pt. „Prośba”, ogłoszonym w numerze 6 „Kuriera
Warszawskiego”. Otrzymuje list od Staffa zawierający pozytywną recenzję jego
wierszy i zachęcający do dalszej twórczości. Fakt ten decyduje o dalszej drodze
twórczej Tuwima.
1914 r.
- zdaje maturę w Gimnazjum Rządowym w Łodzi. Włącza się w życie kulturalne
Łodzi. Nawiązuje współprace z „Nowym Kurierem Łódzkim”.
1915 r.
- rozpoczyna współprace z łódzkim kabaretem „Bi-Ba-Bo”.
1916 r.
- udaje się do Warszawy. W 1916 – 1918 r. studiuje na Uniwersytecie
Warszawskim, najpierw na Wydziale Prawa, potem na Wydziale Filozoficznym.
Nawiązuje też współpracę z czasopismem akademickim: „Pro Arte et Studio”.
1918 r.
- ukazuje się debiut książkowy Tuwima: tomik pt. ”Czyhanie na Boga”. Recenzje
utworu są entuzjastyczne.

1919 r.



- 30 IV ślub ze Stefanią Marchew.
- przeprowadza się na stałe do Warszawy.
- nawiązuje współpracę z kabaretem „Qui pro Quo” (jest jednym z założycieli).
W grudniu tegoż roku wchodzi w skład miesięcznika poetyckiego „Skamander”.
Ukazuje się drugi tom wierszy pt. „Sokrates tańczący”.
1921 r.
- ukazuje się trzeci tom wierszy pt. „Siódma jesień”. Tom dedykowany żonie
obejmował wybór wierszy miłosnych z lat 1912 - 1919.
1923 r.
- wydaje „Wierszy tom czwarty” - utwory liryczne z lat 1921 - 1923.
1924 r.
- prowadzi dział „Camera Obscura” w „Wiadomościach Literackich.
1926 r.
- publikuje piąty tom poezji pt. „Słowa we krwi”. W tym roku jego utwory
zostają włączone do kanonu lektur szkolnych.
1928 r.
- otrzymuje Nagrodę Literacką Miasta Łodzi.
1929 r.
- ukazuje się ”Rzecz Czarnoleska” - szósty tom wierszy lirycznych, nawiązujący
do symbolicznie rozumianej poezji Kochanowskiego i wielkich romantyków.
Zostaje uznany za najwybitniejsze dzieło w dorobku poety.
1935 r.
- 3 V umiera ojciec poety.
- po raz pierwszy ukazują się drukiem wiersze Tuwima dla dzieci.
- zostaje odznaczony przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, na wniosek Polskiej Akademii Literatury, Złotym Wawrzynem
Akademickim za wybitną twórczość literacką.
- otrzymuje nagrodę Pen - Clubu za twórczość przekładową, w szczególności
za „Jeźdźca miedzianego” A. Puszkina.
- kończy pracę nad wielką antologią fraszki polskiej (XV - XX w).
1936 r.
- odbywa się premiera krotochwili muzycznej ”Żołnierz królowej Madagaskaru”
opracowanej przez Tuwima wg komedii S. Dobrzańskiego.
- ukazuje się ósmy tom wierszy pt. „Treść gorejąca”.
1938 r.
- ukazuje się pierwsze książkowe wydanie wierszy dla dzieci: „Lokomotywa”,
„Rzepka”, „Ptasie radio”.

1939 r.



- 4 IX opuszcza wraz z żoną Warszawę i udaje się do Kazimierza nad Wisłą. 13 IX
przekracza granicę polsko - rumuńską. 24 IX przybywa do Paryża. Po 30 IX
otrzymuje stypendium od rządu polskiego na emigracji i włącza się stopniowo
w tworzenie uchodźczego życia kulturalnego we Francji.
1940 r.
- udaje się wraz z żoną do Rio de Janeiro. Rozpoczyna pracę nad „Kwiatami
p o l s k i m i ” .
1941 r.
 - przybywają do Nowego Jorku witani przez przyjaciół: Rubinsteinów,
Wittlinów, Szyków, Ordyńskich oraz przedstawiciela polskiego konsulatu.
1942 r.
- 19 VIII umiera matka Tuwima zamordowana przez hitlerowców w Otwocku.
- współpracuje z miesięcznikiem „Nowa Polska” redagowanym w Londynie.
1944 r.
- ukazuje się manifest My, Żydzi polscy w „Nowej Polsce”.
1946 r.
- powrót do Polski. Tuwim włącza się w nurt życia kulturalnego.
- wraz z żoną adoptują córkę - sierotę Ewę.
- zostaje odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Polonia Restituta
za zasługi w dziedzinie literackiej i kulturalnej.
1948 r.
- obejmuje kierownictwo artystyczne Teatru Nowego w Warszawie.
1949 r.
- ukazuje się pierwsze książkowe wydanie poematu dygresyjnego „Kwiaty
p o l s k i e ” .
- zostaje mianowany prezesem honorowym Związku Autorów i Kompozytorów
R o z r y w k o w y c h .
- zostaje mianowany doktorem honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.
1951 r.
- otrzymuje Nagrodę Państwową I stopnia za twórczość poetycką
i przekładową.
1953 r.
- 27 XII umiera w wyniku wylewu, w domu Zaiksu Halama w Zakopanem.
- 30 XII odbywają się uroczystości pogrzebowe w Warszawie. Pośmiertnie
zostaje odznaczony Orderem Odrodzenia Polski I klasy, przyznanym mu przez
Radę Państwa za wybitne zasługi dla kultury polskiej w dziedzinie  twórczości
p o e t y c k i e j .
Julian Tuwim został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym
na Powązkach.


