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Opis
Jan Twardowski (1915-2006) - ksiądz rzymskokatolicki, jeden z najwybitniejszych poetów polskich.
Był rodowitym warszawiakiem, tu w 1935 roku ukończył Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego a dwa
lata później zadebiutował tomikiem wierszy zatytułowanym "Powrót Andersena". Równocześnie
rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim, dwa lata później uzyskując
absolutorium. Podczas okupacji hitlerowskiej był żołnierzem podziemia, od 1942 roku w strukturach
Armii Krajowej. To właśnie doświadczenia wojenne znacznie wpłynęły na jego decyzję o wstąpieniu
do stanu duchownego. W 1945 roku rozpoczął naukę w tajnym Seminarium Duchownym w
Warszawie, którą zakończył przyjęciem święceń kapłańskich 4 VII 1948 roku. W tym samym roku
obronił również pracę magisterską na UW, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Początkowo
służył jako wikary w parafii w Żbikowie niedaleko Pruszkowa, zajmując się również naukę religii w
szkole specjalnej. W 1959 roku został rektorem kościoła sióstr Wizytek pw. Opieki św. Józefa
Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 34.
Opublikował kilkaset książek, w tym zbiory poezji (m.in. "33 wiersze", "Aniele mój", "Biedna logiczna
głowa", "Biedroneczko leć do nieba", "Blisko Jezusa", "Budzić nadzieję: abecadło
dziewięćdziesięciolatka", "Czas bez pożegnań", "Dom pod Dobrą Nowiną", "I nagle przyszedł
nieoczekiwany...", "Ja ksiądz wędrujący jak grzyb po deszczu", "Jak tęcza co sobą nie zajmuje
miejsca", "Jakby Go nie było", "Jeszcze jedna litania", "Kazania gorętsze", "Znaki ufności",
"Spóźnione kukanie", "Koty świętej Gertrudy", "Krzyżyk na drogę", "Który stwarzasz jagody",
"Litania polska", "Miłości wystarczy że jest", "Miłość za Bóg zapłać", "Na osiołku", "Nadzieja uczy
czekać: na powitanie Nowego Wieku", "Nasi święci", "Nie przyszedłem pana nawracać", "Niebieskie
okulary", "Niebo w dobrym humorze", "Odszukany w cieniu", "Polski rok", "Prośba o uśmiech",
"Resztę zostawić łasce", "Rwane prosto z krzaka", "Spacer po Biblii", "Stukam do nieba", "Sumienie
ruszyło", "Śpieszmy się kochać ludzi", "Tyle jeszcze nadziei", "Uśmiech Pana Boga", "W kolejce do
nieba", "Znaki ufności"), zbiorki rozmyślań religijnych ("Chwalcie łąki umajone", "Dar Bożego
Narodzenia", "Jak żyć? Medytacje o kapłaństwie", "Kilka myśli na Boże Narodzenie", "Kilka myśli na
Wielkanoc", "Kilka myśli o aniołach", "Kilka myśli o cierpieniu, przemijaniu i odejściu", "Kilka myśli o
Eucharystii", "Kilka myśli o Kościele", "Kilka myśli o Matce Bożej", "Kilka myśli o modlitwie", "Kilka
myśli o ośmiu błogosławieństwach", "Kilka myśli o różańcu", "Kilka myśli o Sercu Pana Jezusa",
"Kilka myśli o świętym Janie Chrzcicielu", "Kilka myśli o świętym Józefie", "Kilka myśli o wierze,
nadziei i miłości", "Kościół Cię nie ogarnie: rozważania na niedziele i święta", "Któryś za nas cierpiał
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rany", "Nie zmarnujmy tego daru: myśli o Janie Pawle II", "Święta dobrych życzeń", "... Niech Cię
wielbią, kochają i słyszą: kazania i homilie z lat 1976-85"), tomiki aforyzmów ("Dłużej niż na zawsze",
"Myśli na każdy dzień"), liczne tomy rozmów i wspomnień (m.in. "Łaską zdumiony: moje szczęśliwe
wspomnienia", "Stale być blisko: pamięć o ludziach") oraz utwory dedykowane dzieciom ("Zeszyt w
kratkę", "Patyki i patyczki", "Droga krzyżowa: czternaście przystanków smutnych przed jednym
wesołym", "Dwa osiołki", "Ile cudów na głowie!", "Kubek z jednym uchem", "Módl się za nami czyli O
tym, gdzie mieszka niezwykła Królowa", "Mój kochany mały smyku...", "Nagle sfrunął anioł biały czyli
O tym, dlaczego są anioły", "Nie tylko wrona chodzi zdziwiona", "Pierwsza Komunia z białą kokardą",
"Rano, wieczór, we dnie, w nocy... czyli O tym, jak się modlić", "Święty Mikołaj na Gwiazdkę",
"Uśmiech na Gwiazdkę"). Był laureatem wielu nagród, w tym w 2001 roku TOTUS ("Katolicki Nobel")
a w 2005 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy. Zmarł w rodzinnym mieście.
Spoczywa:
Panteon Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej (zgodnie z życzeniem przyjaciela, prymasa
Polski kardynała Józefa Glempa, gdyż sam chciał zostać pochowany na Powązkach).

Ciekawostki
Skwer znajduje się tuż obok kościoła Wizytek, którego od 1959 roku był rektorem.
Stan obecny:
Data nadania nazwy: 2011.05.12
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