
Ksiądz Jan Twardowski
1.06.1915 - 18.01.2006



Urodził się 1 czerwca 1915 w Warszawie przy ul. Koszykowej 20.

4 lipca został ochrzczony w kościele św. Aleksandra w Warszawie



Pochodził z rodziny kolejarzy, która w lipcu 1915 roku

została “ewakuowana” w głąb Rosji.

Rodzina Twardowskich do Warszawy wróciła w 1918 roku.

Jan Twardowski miał 3 siostry. Dwie starsze Halinę i

Lucynę, oraz młodszą Marię.



Od 1927 roku Jan Twardowski uczęszczał do 

Państwowego Męskiego Gimnazjum im. Tadeusza 

Czackiego w Warszawie do klasy matematyczno-

przyrodniczej. 

Budynek szkoły znajdował się przy ul. Kapuścińskiej 21, 

zburzony podczas trwania II wojny światowej. Obecnie w 

pobliżu gmachu szkoły przebiega trasa W-Z.





W latach 1933–1935 

współredagował międzyszkolne 

pismo młodzieży gimnazjalnej 

„Kuźnia Młodych”. Na łamach 

tej gazetki miał miejsce jego 

debiut poetycki i prozatorski.

W 1937 roku ukazał się 

debiutancki tomik wierszy 

“Powrót Andersena”



W kwietniu 1946 roku Jan Twardowski debiutuje w 

"Tygodniku Powszechnym. Na łamach tego czasopisma 

opublikował  kilkaset wierszy.



W 1937 roku rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Warszawskim, które ukończył w 1947 roku broniąc pracę 

magisterską pt.: o “Godzinie myśli” Juliusza Słowackiego pod  

kierunkiem Wacława Borowego

W trakcie II wojny światowej Jan Twardowski był żołnierzem 

Armii Krajowej i uczestnikiem powstania warszawskiego.

Przeżycia wojenne, których doświadczył sprawiły, że Jan 

Twardowski postanowił wstąpić do seminarium duchownego



W lipcu 1948 Jan Twardowski 

przyjmuje święcenia kapłańskie 

w kościele z rąk

ks. bp Wacław Majewskiego.

Pierwszą parafią Księdza Jana 

był Żbików, peryferyjna 

dzielnica Pruszkowa.



“Po raz pierwszy spotkałem się ze swoim proboszczem, 

Franciszkiem Dyżewskim (...). W żbikowskim kościele zbudował 

kaplicę Matki Boskiej Częstoeżysechowskiej, wzorując  się na 

seminaryjnej. Pisał też sztuki teatralne o tematyce religijnej, sam 

je reżyserował i wystawiał, organizując do tego parafialny zespół 

teatralny. 



W 1951 roku Ksiądz Jan Twardowski zostaje wikarym w 

parafii św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. Pracę duszpasterską 

łączy z funkcją katechety w kilku szkołach między innymi w 

Gimnazjum im. Józefa L. Sowińskiego na Woli.

“Byłem więc sześć lat na Żoliborzu - w miejscu, gdzie potem był 

ks. Jerzy Popiełuszko. Dobrze pamiętam tę parafię”



Od 1957 do 1958 roku Jan 

Twardowski był wikarym w parafii 

Matki Bożej Nieustającej Pomocy na 

Saskiej Kępie. Rok później został 

prefektem rezydentem w parafii 

Wszystkich Świętych przy placu 

Grzybowskim. Funkcję tą sprawował 

tylko rok….



“Wreszcie przeniesiono mnie do parafii Wszystkich Świętych.

I tu nieoczekiwanie po roku dostałem propozycję przejścia do 

kościoła Sióstr Wizytek, gdzie rektorem był ks. Jan Zieja (...)

Święty Janie od Krzyża, kiedy pełnia lata

i derkacz się odezwał, głuchy odgłos łąki, 

owieczka dzwonkiem beczy, przepiórka szeleści,

rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki.



W latach 1959-2004 ks. Jan Twardowski był rektorem kościoła 

pw. św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi 

przy klasztorze Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Warszawie.

“Nie jest to kościół parafialny, ale przychodzi tu wiele osób z 

całej Warszawy tak jak do swojego kościoła.”



“Kiedy pisałem bez nadziei na 

publikację drukiem, nie śledziłem 

współczesnych poetów. Zmieniały się 

kierunki pisania. Mówili o futurystach, 

skamandrytach, pierwszej i drugiej 

awangardzie, katastrofistach. Nie 

ulegałem tym wpływom. Czytałem 

starą poezję (...).”



W 1959 roku wydane zostają “Wiersze”, 

tom wydany wspólnie z książką poetycką 

ks. Pawła Heintscha. 



W 1970 roku ukazuje się “Znak ufności”

nakładem wydawnictwa Znak.

Przynosi on Księdzu Twardowskiego 

wielką popularność. 

Poeta ujawnia na kartach Znaków ufności 

wszystkie walory swego kunsztu: czułość 

dla każdego okruchu stworzenia, dobroć, 

wyrozumiałość i prostotę towarzyszącą 

prawdziwej mądrości. 



Dzieła wydane autorstwa Ks. Jana Twardowskiego

● Wiersze (1959)

● Znaki ufności (1970)

● Zeszyt w kratkę (1973)

● Niebieskie okulary (1980)

● Rachunek dla dorosłego (1982)



● Który stwarzasz jagody (1984, 1988)

● Na osiołku (1986)

● Nie przyszedłem pana nawracać (1986)

● Sumienie ruszyło (1989, 1990)

● Stukam do nieba (1990)

● Nie bój się kochać (1991)



● Niecodziennik (1991)

● Nie martw się (1992)

● Tyle jeszcze nadziei (1993)

● Krzyżyk na drogę (1993)

● Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, 

średniaka i starszego (2000)



● Pogodne spojrzenie (2003)

● Mimo Wszystko (2003)



W 1996 roku Ksiądz Jan 

Twardowski otrzymał Order 

Uśmiechu. Odznaczenie za 

działania przynoszące 

dzieciom radość



Mieszkanie ks. Jana Twardowskiego przy klasztorze 

Sióstr Wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34



Ksiądz Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 w Szpitalu 

przy ul. Banacha w Warszawie. Pochowany został  w 

krypcie w Panteonie Wielkich Polaków, miejscu pochówku 

dla zasłużonych w Świątyni Opatrzności Bożej, zgodnie z 

życzeniem prymasa Polski.



Klęcznik-epitafium 

ks. Jana Twardowskiego 

z jego ostatnim wierszem 

w kościele Wizytek w 

Warszawie
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