
                                                                                         

POLISH SATURDAY SCHOOL – DERRY
POLSKA SZKOŁA SOBOTNIA W DERRY

TUWIMOWO – CZYLI MOJA IRLANDZKO-POLSKA 
PODRÓŻ

Z BOHATERAMI WIERSZY JULIANA TUWIMA

Do naszej Lokomotywy Tuwima włączyło się wiele szkół, przedszkoli, organizacji 
i  prywatnych  osób,  które  organizują  pogadanki,  konkursy,  warsztaty,   akcje 
czytania, itp.
O  tym,  co  się  dzieje możesz  poczytać  na  bieżąco  na  naszym  portalu  na 
facebooku: www.facebook.com/tuwimowa.lokomotowya
Zaręczam, że jest co czytać. Bądź na bieżąco, idzie wiosna.....!! Znajdź przyjaciół, 
którzy kochają czytać! Włącz się do akcji czytania! 

Nasi przyjaciele:

• Aneta Noworyta (Niderlandzko-Polskie Centrum Kultury i Edukacji w 
Rotterdamie oraz SPK przy Ambasadzie RP w Hadze zorganizowali  Konkurs 
Poetycki „Tuwimować mi się chce!” dla młodzieży polonijnej od 6 do 16 lat 
(termin do 30 kwietnia 2013).

www.facebook.com/klubliteracki.polonii/posts/275002212630632

• Głos Polskiej Kultury z siedzibą w Birmingham oraz International Polish 
Artists Association (IPAA) z siedzibą w Londynie ogłosił  I Ogólnoświatowy 

http://www.facebook.com/klubliteracki.polonii/posts/275002212630632
http://www.facebook.com/tuwimowa.lokomotowya


Konkurs Poetycki o statuetkę szklanego pióra pod hasłem "MŁODZI POECI" 
– termin do 30 kwietnia 2013. 

      www.facebook.com/events/5533  97464693773/  

• Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze 
oraz Klub Polski w Pradze organizuje 18 kwietnia o godz. 17.00 Dzień Polski 
pt. „Polscy Polscy poeci dzieciom… W Brzechwiowo-Tuwimowym świecie 
fantazji!” oraz Dni Juliana Tuwima oraz Jana Brzechwy, przy wielkim udziale 
Pani Dyr. Urszuli Drahna.

      www.facebook.com/photo.php?
fbid=52195
8

63117689
8  &  set=a.449218098450952.101744.449148685124560  &  type=1  &  theater  

• Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Wiedniu  . 
Tutaj kochają Tuwima i czytają jego wiersze.

www.facebook.com/photo.php?
fbid=46450685361890
7  &  set=a.464506823618910.1073741830.38447434  8288825  &  type=1  &  theater  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=521958HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=521958HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=521958HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464506853618907HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464506853618907HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=464506853618907HYPERLINK%20%5C
https://www.facebook.com/SzkolnyPunktKonsultacyjnyPrzyAmbasadzieRpWWiedniu
http://www.facebook.com/events/5533HYPERLINK%20%5C


• Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Dublinie  

            www.facebook.com/photo.php?
fbid=34914091185856
7  &  set=a.349140885191903.1073741831.346087585497233  &  type=1  &  theater  

• Szkol  ny Punkt Konsultacyjny Warna   w Bułgarii

www.facebook.com/photo.php?
fbid=156225551202505  &  set=pcb.1562680645  31587  &  type=1  &  theater  

Warneńska Lokomotywa:

w  ww.facebook.com/photo.php?  
fbid=159294047562322  &  set=p.159294047562322  &  type=1  &  theater  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=159294047562322HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=159294047562322HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=156225551202505HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=156225551202505HYPERLINK%20%5C
https://www.facebook.com/szkola.polska.18
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=349140911858567HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=349140911858567HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=349140911858567HYPERLINK%20%5C
https://www.facebook.com/pages/Szkolny-Punkt-Konsultacyjny-przy-Ambasadzie-RP-w-Dublinie/346087585497233


Warneńska Lokomotywa:

www.facebook.com/photo.php?
fbid=159294047562322  &  set=p.159294047562322  &  type  =1  &  theater  

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=159294047562322HYPERLINK%20%5C
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=159294047562322HYPERLINK%20%5C



