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O sobie

„Jestem księdzem
a ksiądz mówi o Bogu
na kazaniu, na katechizacji,
A ja mam taką słabość,
że mówię o Nim wierszami”

O sobie
Lubię czytać rozmaite pamiętniki i dzienniki. Zawsze były
modne, może teraz bardziej niż kiedykolwiek. Czytam tych, którzy
piszą od czasu do czasu i tych, co piszą dzień w dzień.
Zacząłem sam pisać, ale złapałem się na tym, że albo pisałem
o sobie dobrze, albo pisałem tak źle, żeby inni mówili, że jest
trochę lepiej ze mną. Najgorzej, kiedy naśladując innych
próbowałem pisać na przykład tak: "dzisiaj zasnąłem przy Heglu",
albo "Paryż. Dnia tego i tego. Patrzyłem przez okno z wiszącym
balkonikiem i myślałem o Prouście".
Wreszcie przestałem pisać. Spaliłem zapisane kartki.
Ograniczyłem się do samych anegdot. Anegdoty przychodzą nawet
w pochmurny dzień…

Krótki Życiorys
Ksiądz Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie.
Ukończył Gimnazjum im. T. Czackiego. Studiował polonistykę na
Uniwersytecie Warszawskim. W czasie okupacji był żołnierzem Armii
Krajowej i walczył w Powstaniu
Warszawskim. W 1945 roku wstąpił do
Seminarium Duchownego w Warszawie,
a w 1948 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Ksiądz poeta Jan Twardowski należy
do grona najbardziej popularnych
współczesnych polskich twórców. Jego
twórczość uczy mądrej wiary, wielkiego
optymizmu, wrażliwości, szacunku dla ludzi
i otaczającego świata, a przede wszystkim –
miłości. Polskie publikacje księdza Jana
Twardowskiego osiągnęły nakład około
miliona egzemplarzy. Za swoja twórczość
literacka otrzymał wiele nagród i wyróżnień.
Od dzieci otrzymał wyjątkowe wyróżnienie –
Order Uśmiechu.
Ksiądz Jan Twardowski zmarł w
Warszawie 18 stycznia 2006 roku.

Twórczość
Liryka księdza Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak
i o ludziach. Dobrze widoczne są liczne odwołania i metafory
dotyczące przyrody. Wiersze tego autora często, poprzez
apostrofy i inne środki stylistyczne, mają charakter modlitewny.

Twórczość
Dziecko powinno żyć dla mamusi, dla brata, dla koleżanki. Żeby innym było
z nim dobrze. To jest właśnie życie dla Pana Boga.

Twórczość
Teksty, dotąd zamieszczane tylko w książkach, zostają uzupełnione
animowanymi ilustracjami, wspaniałą muzyką i szeregiem zabaw. Aktywny udział
dziecka w prezentowanych historiach sprawi, że poczuje się ono wyjątkowym
uczestnikiem biblijnych zdarzeń i przeżyje fascynującą podróż do niezwykłych
miejsc.

Opowiadania
Najciekawsze opowiadania wybrane przez dzieci:
„Niespodzianka”
„Lekarstwo dla złośnicy”
„Arka”
„Obiecanki cacanki”

„O maluchach”
„Plastykowe serce”
„W klasie”
„Patyki i patyczki”
„O świętym Mikołaju”

Opowiadania
„Święty Mikołaj jest dobry, sympatyczny,
kochają go i cieszą się nim wszyscy”
(Jan Twardowski)

Opowiadania
NOWE PATYKI I PATYCZKI
„Pan Jezus nie tylko do Ciebie
przychodzi, ale i do koleżanek
z prawej i lewej strony, do tej
z warkoczykiem i do tej uczesanej
na „afro”, do kolegi, który przyjechał
maluchem, i do tego, którego tatuś
przywiózł polonezem, do Twej
przyjaciółki, która powiedziała, że
mamusia w domu jest
najważniejsza, bo tatuś nie umie
gotować obiadu” – przekonuje
młodego czytelnika z właściwym
sobie humorem ksiądz Jan.

Wiersze…
WIERSZ DLA DZIECI
O MĘDRCACH
przybyli mędrcy
plackiem padli
złożyli dary
odjechali
wół miał pretensje:
powinni zaraz wziąć Jezusa
ukryć
ratować Go przed wrogiem
przed panem diabłem
i Herodem
Kasprze Melchiorze Baltazarze
wół dyskutował tupał szurał
puknij się w głowę rzekł osiołek
bo przecież Matka Boska czuwa

Wiersze…
ŚWIĘTY GAPA
Kochał - ale nikt go nie chciał
śpieszył się - nikt na niego nie czekał
kołatał - kto inny otwierał
biegł z sercem - droga się urwała
jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu
- nie chce nie dba żartuje
wróżyli mu z liści

i było pusto wkoło
jakby świat powiedział
na wieki wieków amen
już tylko przez grzeczność

Wiersze…
MRÓWKO, WAŻKO, BIEDRONKO
Mrówko co nie urosłaś w czasie wieków
ćmo od lampy do lampy
na przełaj i najprościej
świetliku mrugający nieznany i nieobcy
koniku polny
ważko nieważka
wesoło obojętna
biedronko nad którą zamyśliłby się nawet papież
z policzkiem na ręku
człapię po świecie jak ciężki słoń
tak duży, że nic nie rozumiem
myślę jak uklęknąć
i nie zadrzeć nosa do góry
życie nasze jednakowo
niespokojne i malutkie

Dzieci…
Ksiądz Jan Twardowski
najbardziej lubi pisać dla
dzieci. One bowiem potrafią
zauważyć to, co w życiu
najprostsze. Uczą, jak
dostrzegać dobro w świecie.
Są pełne ufności. Zwracają
uwagę na szczegóły, zadając
ciekawe pytania, każą
logicznie myśleć. Dlatego
dziecięcy sposób patrzenia na
świat jest tak fascynujący.

Dzieci…
Dziecko jednak to
czytelnik niezwykle
wymagający. Nie jest łatwo
pisać dla dzieci. Ksiądz
Twardowski dobrze o tym wie.
Stąd też zwraca się do nich
w swoich wierszach
i opowiadaniach
z niepowtarzalną prostotą
a zarazem głębią. Potrafi
nawiązać z nimi kontakt.
Językiem obrazowym mówi
o zwyczajnym świecie :
o tajemnicach drzew
i kwiatów, świętach,
wakacjach czy klasówce
z religii.

Dzieci…

„Piszę to co widzę, niczego nie
zmyślam”
(Jan Twardowski)

1 czerwca to Dzień Dziecka
i dzień urodzin
księdza Jana Twardowskiego

Małe Wu Wu śpiewa wiersze
księdza Jana Twardowskiego
Płyta nagrana przez zespół
Voo Voo z towarzyszeniem Violki
Najdenowicz i Józefa Gawrycha
zawierająca muzykę skierowaną
dla dzieci i w części także
śpiewaną przez dzieci. Słowa do
wszystkich utworów napisał
Jerzy Bielunas.
Album był jak na owe czasy
płytą bardzo nowatorską dzieci
zostały potraktowano na płycie
najzupełniej poważnie, dano im
do zaśpiewanie w pełni rockowe
piosenki, zawierające także
elementy rapu i muzyki folkowej
różnych kultur - zwłaszcza
afrykańskiej i azjatyckiej.

Małe Wu Wu śpiewa wiersze
księdza Jana Twardowskiego
Małe śpiewanie
O Księdzu Janie
Co pisał dla nas wiersze
Mądre, najprostsze,
Z serca płynące
Najszczersze
W tych wierszach żuk,
kwiaty i żyto
I ślimak i stonoga
I dużo dróg
I dużo pytań –
Jak znaleźć Pana Boga?

W wierszach uśmiech
A czasem łza
Gdy ktoś jest smutny, chory
Ksiądz Jan mu dobrą radę da –
Wiersz będzie jak paciorek.
Nad wierszem czuwa Anioł Stróż,
Szybuje jak latawiec,
A obok tęcza, kolor zórz
I mysz schowana w trawie.
Te wiersze pisał Ksiądz, co chciał
Być „Janem od biedronki”
Co dzisiaj pewnie w berka gra
Gdzieś na niebieskich łąkach.

Niecodziennik księdza Jana
Pewna pani
gniewała się na
tych, którzy
obcinają psom
ogony. Mówiła:
- Co Bóg złączył,
człowiek niech
nie rozdziela.

Opowiadał mi ksiądz, że znalazł się
wieczorem na cmentarzu. Mrok zapadł.
Zobaczył przy grobie bladego i wylęknionego
człowieka.
- Proszę pana, niech się pan nie boi powiedział ksiądz - ja jestem żywy.
Usłyszał odpowiedź: - Ale ja jestem umarły.

Słyszałem o trzyletnim Marku, który
niecierpliwił się w czasie Mszy św., nie
mogąc doczekać się końca, i wreszcie
zapytał rodziców głośnym szeptem:
- Kiedy ksiądz powie: "Idźcie ofiary do
domu"?

Pożegnanie
„...Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą”

Wykonała: Jadwiga Ciepiela

Test
1. Kto będzie patronem naszej szkoły:
> Jan Paweł II
> Ks. Jan Twardowski
> Św. Dominik Savio

2. Kim był patron naszej szkoły:
> Pisarzem
> Malarzem
> Kupcem

3. Gdzie urodził się nasz patron:
> w Warszawie
> w Toruniu
> w Krakowie

4. Jaką znasz książkę
napisaną przez księdza Jana:
> „ Kajtkowe przygody”
> „Nowe patyki i patyczki”
> „Calineczka”

5. Kto recytował wiersze poety?
> Krzysztof Kolberger
> Edyta Gepert
> Jan Englert

6. Dla kogo w szczególności
lubił pisać?
> Dla dzieci
> Dla dorosłych
> Dla osób starszych

Test
7. Jak nazywa się zespół, który
śpiewa piosenki autora?

9. Tytuł piosenki słuchanej
podczas prezentacji:

> Kolorowe nutki
> Voo Voo
> Wesołe Wiolinki

> Arka Noego
> Jak siebie samego
> Nie boję się

8. Niecodziennik zawiera:

10. Gdzie zmarł poeta?

> Anegdoty
> Piosenki
> Wiersze

> w Szczecinie
> w Poznaniu
> w Warszawie

