
Jan Twardowski (1915-2006), ksiądz katolicki, z wykształcenia polonista, z potrzeby serca 
kaznodzieja i poeta, z zamiłowania przyrodnik. 

Od najmłodszych lat istotną rolę w kształtowaniu wrażliwości przyszłego poety odgrywały 
atmosfera domu rodzinnego, rokroczne wakacje na wsi i lektury. Postacią na zawsze wpisaną w 
kształtowanie osobowości i duchowości Jana Twardowskiego była matka (obecna później w całej 
twórczości) – pierwsza nauczycielka wiary i literatury. Ojciec natomiast był przewodnikiem po 
historii, kształtując w czwórce swoich dzieci przywiązanie do tradycji patriotyczno-religijnej.  
Jako uczeń męskiego gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym Jan Twardowski 
debiutuje wierszem Skarga na łamach międzyszkolnego pisma młodzieży gimnazjalnej „Kuźnia 
Młodych” (1932), w którym z czasem staje się redaktorem działu literackiego; tu publikuje 
wiersze, nowele, recenzje, wywiady z pisarzami. W 1937 roku wydaje w Warszawie debiutancki 
tomik wierszy Powrót Andersena (w nakładzie 40 egzemplarzy). W roku 1945 podejmuje naukę 
w warszawskim seminarium duchownym; w roku 1948 kończy przerwane wojną studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i przyjmuje święcenia kapłańskie.  
Praca wikarego w wiejskiej parafii pod Warszawą (Żbików) oraz nauczanie religii w szkołach 
specjalnej i wiejskiej wpływają na całe późniejsze kapłańskie życie. Wcześniejsze przeżycia 
wojenne, utrata większości przyjaciół, udział w pracach konspiracyjnych warszawskiego 
podziemia w czasie powstania 1944 roku, a także pierwsza praca na wsi, świat tamtejszej 
przyrody – przenikają do autobiograficznej liryki Twardowskiego. Praca z dziećmi 
niepełnosprawnymi kształtuje obrazowy, prosty język przekazu nauk ewangelicznych.  
 
Od 1946 r. powojenne wiersze publikuje w czasopismach warszawskich; następnie w latach 1946-
1952, 1957-1997 w „Tygodniku Powszechnym” oraz czasopismach literackich i społecznych, i 
włącza je do wydawanych tomów poezji. Pierwszy powojenny tom pt. Wiersze wydaje w 1959 r. 
już po powrocie do Warszawy, gdzie zostaje skierowany do trzech kolejnych parafii, by 
ostatecznie – już do końca życia – związać się z kościołem pw. św. Józefa Oblubieńca NMP przy 
klasztorze Sióstr Wizytek, którego w latach 1959-2004 jest rektorem. W 1970 r. publikuje zbiór 
wierszy pt. Znaki ufności, uznany przez krytykę i czytelników za przełomowy w polskiej liryce 
religijnej, a w 1973 na podstawie swoich popularnych niedzielnych homilii dla dzieci zaczyna 
wydawać książki dla dzieci (jak pierwsza, dedykowana matce: Zeszyt w kratkę), czym rozpoczyna 
drugi nurt swojej twórczości. Edycją Wszędy pełno Ciebie (1991), zbioru komentarzy 
ewangelicznych, zapoczątkowuje tworzenie trzeciego nurtu: prozy kaznodziejskiej.  
 
Przekład wierszy z tomu Znaki ufności (Ich bitteum Prosa. Langzeilen, Einsiedeln 1973) otwiera 
drogę późniejszym (wydawanym także po śmierci autora) tomom przekładów liryki oraz prozy na 
kilkadziesiąt języków obcych, nie tylko europejskich. Tłumacze, także spoza Kościoła rzymsko-
katolickiego, podkreślają ekumeniczny wymiar tej twórczości (liryki, rozważań ewangelicznych, 
opowiadań dla dzieci, wspomnień, aforyzmów) i wprowadzają ją do kręgów protestantyzmu, 
prawosławia, greko-katolicyzmu, judaizmu.  
 
Od lat siedemdziesiątych XX wieku Twardowski odbywa niezliczone spotkania autorskie w 
całym kraju. Z czasem – mimowolnie, bez zabiegania o popularność – staje się autorytetem 
moralnym (także w kręgach laickich) i patronem licznych szkół.  
 
Liryka Jana Twardowskiego od wielu już lat przekracza granice. I te w dosłownym rozumieniu, 
geograficzne (poprzez tłumaczenia na różne języki), i wyznaniowe (trafiając do odbiorców 
różnych religii), i te, które słowo drukowane przenoszą w inny artystyczny wymiar. Powstające 
prace plastyczne, których autorami są profesjonalni i nieprofesjonalni artyści – obrazy, grafiki, 
rysunki, rzeźby, ekslibrisy, czy wycinanki – tworzą nurt artystycznej recepcji wierszy 
Twardowskiego. Są one związane z osobą autora, konkretnymi utworami, czy ogólnym klimatem 
twórczości. Natomiast muzyka dopisywana do wybranych tekstów poetyckich, przenosi je w nurt 
poezji śpiewanej. 



 
Jan Twardowski w latach 1978-2005 otrzymał nagrody, m.in.: im. Brata Alberta, polskiego Pen 
Clubu im. Roberta Gravesa, Fundacji Alfreda Jurzykowskiego (Nowy Jork), im. Władysława i 
Nelli Turzańskich (Toronto), Ministra Kultury i Sztuki, Miasta Stołecznego Warszawy, wy-
dawców („Feniks”, „Ikar”, „Totus”, zwany „katolickim Noblem”); Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy; Marszałka Województwa Mazowieckiego; tytuły, m.in.: Kawalera Orderu Uśmiechu, 
doktora honoris causa KUL; honorowego prałata Jego Świątobliwości; medale, ordery, krzyże, 
m.in.: Medal im. Janusza Korczaka, Order „Polonia Mater Nostra Est”, Medal Senatu 
Rzeczypospolitej, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2006 pośmiertnie).  
 

Publikacjami prezentującymi zróżnicowaną twórczość Jana Twardowskiego są wybory i zbiory 
wierszy, tomy rozważań biblijnych oraz opowiadań dla dzieci, a także wybory aforyzmów i 
wspomnienia. Publikacje: Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka (2005), Wszystko 
darowane. Myśli na każdy dzień (2015), Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie (2006-2007; 2010), 
Słowa najważniejsze. Wybór myśli z lat 2001-2003 (2016) – przynoszą kwintesencję przemyśleń 
człowieka, patrzącego na życie przez pryzmat wiary. Dopełniają je wybory tematyczne, takie jak: 
Tylko miłość się liczy (2009), Wdzięczność do końca (2017), Wierzę w radość (2018), Nadzieja 
pozwala żyć (2018), Zawsze obecna. Rozważania o życiu Matki Bożej (2020). 
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