
Jan Twardowski 105. Rocznica urodzin 

Jan Twardowski (1.06 915-18.01.2006), ksiądz katolicki, poeta 

 
Jego pierwsze wiersze ukazywały się jeszcze przed wojną. Później zaczął 
publikować w „Tygodniku Powszechnym”. Wielką popularność przyniósł mu 
wydany w 1960 roku tom Znak ufności. W 1980 roku uhonorowano 
Twardowskiego nagrodą PEN Clubu im. Roberta Gravesa za całokształt 
twórczości, w 1996 roku Orderem Uśmiechu, w 2000 roku nagrodą Ikar, a rok 
później Totus, która zwana jest również „katolickim Noblem”. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski 

Polecam do poczytania i posłuchania: 
 

Czy może dziecko pocieszyć psa? 

Pewna dziewczynka siedziała w ogrodzie i 
zobaczyła smutnego psa w kagańcu. 
Kaganiec to taki okropny przyrząd, w 
którym można tylko poszczekać, ale nie 
można się w nim uśmiechać. Kiedy pies 
spostrzegł dziewczynkę, przybiegł, 
pomachał ogonem, chciał pysk wsadzić do 
jej kapelusza. 

Pogłaskała go – pocieszył się. 

Nowe wydanie utworów dla dzieci 
najpogodniejszego polskiego poety i 
księdza – ponad sto opowiastek uczących 
szacunku dla innych istot, zachwytu 
przyrodą, szukania sensu i radości życia. 

W tym wyborze utworów prozą dla małych czytelników – z pełnymi liryzmu i 
ciepła ilustracjami Marty Kurczewskiej – przypominamy najpiękniejsze i 
najbardziej poruszające opowiadania Jana Twardowskiego skierowane do 
najmłodszych. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Twardowski


Na cały rok a szczególnie na dzień Św. 
Walentego polecamy najnowszą książkę Księdza 
Jana Twardowskiego "Tylko Miłość sie liczy" . To 
niezwykle ciepła i mądra lektura w jaki sposób 
miłości doświadczać ale również jak ją dawać 
innym. 
Dodatkowym walorem tego wydania jest 
wspaniała szata graficzna , nie pozostawiająca 
wątpliwości , że to prezent uniwersalny , 
doskonały nie tylko w święto zakochanych. 
W ciągu swego długiego życia Ksiądz Jan 
Twardowski (1915-2006) stale spotykał się z 
pytaniem: Czym jest miłość? Co jest ważniejsze: 
serce czy rozum? Skoro Bóg jest miłością, to 
dlaczego tyle cierpienia na świecie? Skąd wiem, 
że Bóg mnie kocha? 

 
Do pytań czytelników Ksiądz dodał szereg swoich przemyśleń: Kiedy miłość 
męczy? Co to jest mądra miłość? Jak żyć obok siebie, przy sobie i z sobą? Jak 
kochać najbliższych nie samego siebie? Co w miłości jest najważniejsze: dawać, 
brać czy przyjmować? 
Co to znaczy kochać Boga? Czy można wierzyć w Boga, a jednocześnie nie 
kochać ludzi i nie mieć nadziei? Czy można mieć nadzieję, ale nie wierzyć w 
Boga i nie kochać? Czy pozwalamy się Bogu kochać? Czy nie przeszkadzamy 
Bogu kochać kogokolwiek przez nas? Czy za mówieniem o miłości zawsze stoi 
miłość? 

 



                                                                

Niezupełnie zwyczajny zeszyt, jest jak 
pamiętnik z wpisami od serca, ciepłymi, 
żartobliwymi albo poważniejszymi do 
zapamiętania na dłużej. Wybór 59 
opowiadań Księdza Jana dla dzieci, 
opartych na motywach ewangelicznych, 
dowcipnych i mądrych, poruszających 
dziecięcą wyobraźnię. Lektura w klasach 4-
6 szkoły podstawowej. 

 

 

 

Nowe wydanie docenionego przez 
czytelników wyboru myśli ks. Jana 
Twardowskiego. Są one propozycją szukania 
znaków Bożych w codzienności, zawierają 
pytania i refleksje, które czytane dzień po 
dniu, naznaczone symboliką znaczeń i 
skojarzeń, tworzyć bedą całoroczny 
przewodnik dla zabieganych, spragnionych 
chwili zadumy. Książka niezbędna dla 
miłośników twórczości i duchowej mądrości 
ks. Twardowskiego. 

 

 

 

 

 



 
Jak namówić smutasa do tego, aby 

się uśmiechnął? Dlaczego uszy i 

policzki są świętsze od nogi? Czy do 

niemiłych ludzi też trzeba się 

uśmiechać? Na te i inne pytania – 

bardzo poważne i arcyważne – 

odpowiada ksiądz Jan Twardowski.  

 

Każde dziecko i każdy dorosły, gdy 

przeczyta te książkę, będzie już 

wiedzieć, jak buzie naindyczone 

zamienić na buzie rozświetlone, 

rozpromienione, czyli takie, które 

cieszą się, bo widzą, jaki piękny jest 

Boży świat. 

 

Nowe, pięknie ilustrowane wydanie cenionej książki księdza Jana 

Twardowskiego. 

 

 

 

Wybór wypowiedzi księdza Jana Twardowskiego 
(1915-2006), dotyczących spraw zdaniem autora 
najważniejszych. Stanowi on całoroczny przewodnik 
dla zabieganych, spragnionych chwili zadumy. 
Zebrane tu rozważania obejmują zarówno tematy 
uniwersalne – jak miłość, wiara, nadzieja, modlitwa, 
cierpienie, przemijanie – jak również te nieodłącznie 
kojarzące się z Księdzem Janem: dziecięctwo, ufność, 
pokora, zdziwienie, wdzięczność, zachwyt przyrodą. 
Wszystko wyrażone prostym językiem, z uśmiechem, 
zdziwieniem, przede wszystkim zaś z twórczą 

refleksją nad godną postawą na co dzień. 

Wybór ten stanowi dopełnienie tomu "Myśli na każdy dzień" (Poznań 2002), 
przynosząc wiele nigdy wcześniej niepublikowanych refleksji. 

 



Co to jest miłość? I dlaczego jest taka 
ważna, może najważniejsza? Dlaczego Pan 
Bóg stworzył rodzinę? Kiedy miłość jest 
naprawdę, a kiedy na niby? Jak się 
przekonać, czy umiem kochać? Co to 
znaczy: kochać bliźniego, albo kochać się 
wzajemnie? Jak kochać Pana Boga i jak On 
kocha nas? 

Wiele jest rodzajów miłości. Wiele pytań 
o miłość można postawić. Stawiał je 
również – sobie, swoim czytelnikom i 
swoim słuchaczom – Ksiądz Twardowski. 
Szukając odpowiedzi, podkreślał, że 
najważniejsze, by we wszystkim kierować 
się zasadą, której uczy Ewangelia: nie oko 

za oko, nie ząb za ząb, lecz serce za serce. 

 

 

 

 

Ksiądz Jan Twardowski doskonale 
wiedział, że tym, co kształtuje człowieka, 
jego wrażliwość, osobowość, 
wychowanie, jest przede wszystkim 
rodzina. Sam wychował się w rodzinie 
wielopokoleniowej, bardzo licznej. 
Dorastał w szczęśliwym domu, pod 
opieką obojga rodziców, u boku trzech 
sióstr. Atmosfera domu wpłynęła na całe 
jego dorosłe życie. Z czasem, już jako 
rektor kościoła Sióstr Wizytek w 
Warszawie, ksiądz Jan zetknął się z 
dziećmi, które przychodziły do niego 
przez kilkadziesiąt lat na kameralne lekcje 
religii. Poznał więc ich doświadczenia, 
ponieważ mali uczniowie dzieli się swoimi 

domowymi spostrzeżeniami, rodzinnymi problemami, dziecięcymi troskami i 



radościami. 
 
Wszystko to odbija się mocno w twórczości literackiej księdza Twardowskiego. 
W każdej z wydanych dotąd książek tego Autora adresowanych do dzieci 
znajdziemy mniej lub więcej tekstów o rodzinie. Pora, by je wyodrębnić, zebrać 
i zaprezentować w jednym tomie. Kilka nowych tekstów jest dopełnieniem tej 
szczególnej antologii: antologii o rodzinie, tej – jak mówił ks. Twardowski – 
pierwszej szkole miłości. 

 

 

Ks. Jan Twardowski, jako kaznodzieja i poeta 
pokazywał, że świętość nie jest oderwana od 
codzienności, a świętych można spotkać już 
tu, na ziemi. W rozważaniach i w wierszach 
pytał, co robić, żeby być świętym. I 
odpowiadał: nie myśleć o własnej świętości, 
ale żyć tak, by sobą nie zasłaniać Boga. Teksty 
pochodzą z publikacji Autora wydanych w 
latach 2002-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ks. Jan Twardowski (1915-2006), ulubiony 
autor i dorosłych, i dzieci. O trudnych 
sprawach mówił i pisał prostym, 
zrozumiałym językiem. Pisał tak, jakby 
rozmawiał z przyjacielem, któremu chce 
opowiedzieć o Panu Bogu, o wierze, o tym, 
co słychać w niebie i jak zrozumieć życie na 
ziemi. Często rozmawiał o aniołach. Uczył 
szukać ich na ziemi, wkoło siebie. Tłumaczył, 
co to znaczy być jednocześnie i aniołem, i 
stróżem. Teksty pochodzą z publikacji Autora 
wydanych w latach 2000-2011, a 
opowiadania Generał aniołów, Kto jest 
podobny do anioła?, O modlitwie do Anioła 
Stróża, Pochwała, Podobne do anioła - nie 
były dotąd nigdzie publikowane. 

  

 

 

 

 

Płyta Nowe patyki i patyczki 
obejmuje wszystkie wiersze i 
opowiadania ks. Jana 
Twardowskiego opublikowane 
w tomach: Zeszyt w kratkę, 
Nowy zeszyt w kratkę i Patyki i 
patyczki. Znajdziesz tu ponad 
sto utworów, na których 
wychowują się kolejne 
pokolenia czytelników. A 
wszystko to w niezwykle ciepłej 
interpretacji Aleksandra 
Machalicy, świetnie oddającej 
istotę tekstów i osobowość 

Księdza Jana. 



Ksiądz Jan Twardowski o świętych mówił i 
pisał często. Choć wieloma różnymi 
słowami opisywał, kto to jest święty, i dał 
wiele definicji świętego, jedna występuje 
zawsze: świętego nie można udawać. O 
tym właśnie jest książka zatytułowana 
"Przez dziurę w płocie, czyli o tym, że 
święci to także ludzie". Jest w niej – jak 
zwykle u księdza Twardowskiego – wiele 
pytań: Co to znaczy święty? Kim byli ci, 
których uznajemy za świętych? Czy trzeba 
być kanonizowanym, żeby być świętym? 
Czy święci jeszcze żyją? Jak żyć, by być 
świętym? W jaki sposób dostać się do 
nieba? 

We wszystkich wydanych dotąd książkach tego autora adresowanych do dzieci 
znajdziemy wiele tekstów o świętych. Większość z nich, dotąd rozproszonych, 
znalazła się w tym tomie. Dopełnieniem wyboru opowiadań i wierszy o 
świętych jest ponad dwadzieścia tekstów nowych, nigdy dotąd 
niepublikowanych. 

 

 

Pełna wersja jednego z największych 

bestsellerów ostatnich lat (znacznie ponad 100 

tysięcy sprzedanych egzemplarzy) zawiera 

zarówno wznowienie poprzednich 

zapisków Niecodziennika, jak i ukazującą się po 

raz pierwszy nową porcję anegdot, wspomnień, 

portretów, mądrych i zabawnych przypowieści i 

medytacji księdza Twardowskiego. 

 

 

 

 

 

Wszystkie powyższe opisy pochodzą od wydawców. 


