
Ławeczka księdza Jana Twardowskiego  
na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie 



Ksiądz Jan Twardowski 

           
                      Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.  
 
                      
                             W okresie II wojny światowej, jako żołnierz Armii  
                              Krajowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim.  
 
 
 
 
                                       W 1947 r. ukończył studia polonistyczne,  
                                       a w 1948 r. otrzymał święcenia kapłańskie.  

Ks. Jan Twardowski przyszedł na świat  
1 czerwca 1915 r. w Warszawie.  
 



Ksiądz Jan Twardowski 

Pracował jako katecheta w szkole specjalnej,  
uczył języka polskiego w Seminarium Duchownym,  
przez wiele lat pełnił funkcję rektora kościoła Wizytek  
w Warszawie.  

 
 

Odszedł od nas  
18 stycznia 2006 roku. 
 
 
Pozostały po Nim Jego wspaniałe wiersze, pisane, 
 jak sam powiedział, polskim sercem.  



Ksiądz Jan Twardowski dla dzieci 

Hans Christian Andersen patronował  całemu Jego pisarstwu,  
zwłaszcza dla dzieci.  Mówił: „Literatura dziecięca była  mi bardzo bliska. Wolę 

pisać dla dzieci niż dla dorosłych. Dzieci są wdzięcznymi czytelnikami.  
Pamiętają o autorze. Przyznały mi Order Uśmiechu.   

Wydałem dla dzieci: Zeszyt w kratkę, Kasztan dla milionera, Patyki i patyczki, 
ukazał się też Kubek z jednym uchem, tomik opowiadań oparty na Ewangelii”.  



Poezja księdza  
Jana Twardowskiego 

Ks. Jan w swej poezji mówi czym jest miłość i przyjaźń.  
Jego wiersze są  pełne ciepła, życzliwości,  

poruszają problemy zwykłych ludzi.  
Jest to poezja pocieszająca w smutkach, ucząca radości życia 

 i zachwytu nad światem.  
Możemy w niej odnaleźć odpowiedzi na najważniejsze 

 i najtrudniejsze pytania.  



Poezja księdza Jana Twardowskiego 

Z poezji księdza Twardowskiego emanuje szczerość, ciepło, miłość do świata, ludzi,  
Pana Boga. Wiele w niej humoru, gry znaczeniami wyrazów.  

Poeta często ukrywa Stwórcę pośród świata, by w ten sposób  
w pełni ujawniło się piękno przyrody.  



Poezja księdza  
Jana Twardowskiego 

Ksiądz poeta posiadał cenny dar dostrzegania i rozumienia przyrody.  
Potrafił odnajdywać interesujące szczegóły, cieszyć się każdym stworzeniem,  

widzieć w nim niewidzialnego Boga. 



Ksiądz Jan Twardowski  
Patronem Biblioteki w Jabłonnie 

W dniu 8 października 2006 roku Gminna Biblioteka Publiczna  
w Jabłonnie przyjęła imię  ks. Jana Twardowskiego,  

8 października 2016 r. obchodziła uroczystość  
10-lecia nadania imienia tego wspaniałego poety. 
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