
 Ks. JAN TWARDOWSKI – poeta, polonista, miłośnik przyrody, żołnierz Armii Krajowej 

(uczestnik powstania warszawskiego), kaznodzieja katecheta, a nade wszystko CZŁOWIEK o 

wielkim sercu.  

„Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka” jak mawiał ksiądz Jan 

Twardowski, który jest zaliczany do najwybitniejszych, polskich twórców literatury 

współczesnej. Jego poezja okazała się olbrzymim sukcesem. Twórczośd księdza Jana 

przyciąga rzesze czytelników wśród młodszych i starszych swoją prostotą, pogodą, 

szczerością i humorem i niewątpliwie cieszy się ogromną popularnością, zarówno w Polsce, 

jak i za granicą. Utwory Księdza Jana doczekały się przekładu na wiele języków.  

Znaczący jest fakt, że w Polsce powstało stowarzyszenie szkół – IMIENNICZEK, czyli takich, 

które obrały sobie za Patrona Ks. Jana, zwanego Janem od Biedronki.  

Ksiądz Jan Twardowski  

Urodził się 1 czerwca w roku 1915 w Warszawie. Uczęszczał do gimnazjum im. Tadeusza 

Czackiego. Współredagował międzyszkolne pismo młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia Młodych”. 

Na łamach gazetki miał miejsce jego debiut poetycki i prozatorski. Studiował polonistykę na 

Uniwersytecie Warszawskim. Podczas wojny był żołnierzem AK, walczył w Powstaniu 

Warszawskim. 4 lipca 1948 roku przyjął święcenia kapłaoskie. Był duszpasterzem w szkołach 

dla dzieci upośledzonych, od 1959 roku był rektorem kościoła Sióstr Wizytek w Warszawie. 

Debiutował w roku 1936 tomikiem wierszy „Powrót Andersena”. Kolejną książkę 

zatytułowaną „Wiersze” wydał dopiero w 1959 roku. Jego wiersze były drukowane miedzy 

innymi w Tygodniku Powszechnym, Kulturze i Literaturze. Twórczośd Twardowskiego cieszy 

się ogromną popularnością. Jego utwory doczekały się przekładu na wiele języków.  

Zmarł 18 stycznia 2006 r. w Warszawie.  

Jan Twardowski—cytaty i sentencje: 

Małpa z małpą się kłóci jeśli małpę kocha.  

Najpierw starzeje się ciało, potem umysł, na koocu serce.  

Śpieszmy się kochad ludzi, tak szybko odchodzą.  

Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy.  

Żeby coś znaleźd, trzeba wiedzied, czego się szuka.  

Gdyby nie cierpienie, nikt nie wiedziałby, jak bardzo ktoś kogoś kocha…  

Jeśli jest noc, musi byd dzieo, jeśli łza – uśmiech.  

 

 


