Klasy IV-VI
NIEPOKÓJ
Szanowny Księże Janie,
pytanie, które od dawna mnie dręczy,
zadać muszę:
CZY ZWIERZĘTA MAJĄ DUSZĘ?
Myślę, że rozmawiałeś już o tym trochę
z przyjacielem różnych stworzeń,
Świętym Rochem.
Doniosły mi uprzejmie błękitne dzwonki,
że nadal się nazywasz "Janem od Biedronki".
Gdyby bożych krówek nie było w niebie,
ten pseudonim przestałby pasować do Ciebie!
Biedronki na swych skrzydłach
pewnie do raju dostały się wprost.
A co z wiernym Osiołkiem?
Czy przeszedł już wraz z Tobą przez Tęczowy Most?
Mam nadzieję, że wkrótce od Ciebie usłyszę,
że i niezdarne wiersze boczną furtką do nieba
wpuszcza Święty Franciszek.
Może tą drogą, Księże Janie,
i mój niezgrabny wierszyk
się do Twych rąk dostanie...
I miejsce -Magdalena Krętowska
klasa 6
Szkoła Podstawowa nr 2
im. ks. Jana Twardowskiego
w Białymstoku
MAŁY LISTEK
Jestem jak mały listek
wiatrem po świecie dmuchany.
Poznaję otoczenie, Boga, ludzi, świat.

Uczę się jak żyć, by być dobrą,
szanować, miłować ludzi i przyrodę.

Biedronki, żuczki, ważki, i stokrotki
to moi koledzy, wierni przyjaciele,
z nimi przygód przeżywamy wiele.
I mnie, i ich ksiądz Jan w wierszach opisuje,
dobrocią, spokojem, wiarą emanuje.
Radzi dostrzegać rzeczy te wielkie i te małe,
miłości dookoła rozdawać garście całe.
Jak dobrze żyć jego utwory pięknie wskazują,
Boga, ludzi, zwierzęta, przyrodę miłują.

Jestem jak mały listek
wiatrem po świecie dmuchany.
Czasami cierpię, czuję, że mi smutno i źle.
Uczę się, jak kochać, zrozumieć, wybaczać,
w wierze, ludziach i jego poezji radość odnajduję.
II miejsce - Joanna Wujec
klasa 5
Szkoła Podstawowa nr 4
im. ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu
O MOIM PATRONIE
Jan Twardowski był kapłanem,
Bogu wiernie służył.
Słowo Boże wiernym głosił,
serca twarde kruszył.

Jan Twardowski był poetą,
piękne wiersze pisał.
Nawoływał do miłości,

ludzi do łez wzruszał.

Jan Twardowski był człowiekiem,
synem polskiej ziemi,
chociaż zawsze chodził syty,
nie gardził głodnymi.

Jan Twardowski jest patronem
Szkoły mej w Turośli.
I z uśmiechem wita co dzień
uczniów, nauczycieli, gości.
III miejsce - Wojciech Musiak
klasa 5
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
im. ks. Jana Twardowskiego
w Turośli
PROSZĘ KSIĘDZA
Proszę księdza, czy ksiądz wie,
że pana twórczość zachwyca mnie?
O miłości, o przyjaźni – tym co najcenniejsze jest
i o tym, że każdy może to mieć, jeśli tylko chce.

Ksiądz tak pięknie dla nas pisze,
o tym co zwykłe, proste jak stare klisze.
O tym, żebyśmy doceniali to co mamy,
nawet gdy jesteśmy załamani.

Ty tak pięknie zamieniasz: chorobę, troskę i ból
w jeden niewiarygodny cud.
Nawet gdy już się poddać czas,
to twoje wiersze przy życiu trzymają nas.

Był Pan Twardowski, Który wylądował na księżycu,
a nasz ksiądz w swoim życiu, nie myślał o księżycu.
Wierząc w Boga czynimy cuda,
on był pewien, że nam się to uda.
wyróżnienie - Maja Andrzejewska
klasa 5
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Racimierzu
POETA – CZŁOWIEK
Był sobie człowiek:
Ksiądz Jan Twardowski –
- wygląd i szata:
raczej dziadowski.
Lecz skromny wizerunek
wielkości przeczy
i nie ma nic
do istoty rzeczy.
Bo mistrz to był słowa
i przyrodnicza tęga głowa.
Wiedział, że wszystko,
co stworzył Bóg
i złożył u naszych stóp,
jest piękne i ważne.
Oko poety – przenikliwe, uważne –
sercem naszych braci mniejszych przygarnie.
I teraz, wędrując życia ścieżkami,
ja – przyszywany przyłęczanin
będę już wiedział i myślał będę,
że zachód słońca, piaszczysta droga
to prezenty od samego Boga.
I będę się cieszył – ja malutki,

słysząc śpiew świerszczyka cichutki.
A mamie swej powiem, tak bez okazji,
że nie zamieniłbym jej na żadną inną.
Bo życie jest jedno, ważne w szczegółach
a nie w biznesowych regułach.
Opłaca się to, by być człowiekiem
takim zwyczajnym i nie od święta.
Nie gardzić dziwnym, mniejszym biedniejszym
i umieć stawać się coraz lepszym.
wyróżnienie - Jakub Osesek
klasa 4
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Przyłękach

Klasy I – III
WIERSZ O KSIĘDZU JANIE
Pewna wioska Komprachcice blisko jest Opola,
brak tu kina i teatru ale jest tu szkoła.
Patron jej to ksiądz Twardowski,
zwany „Jankiem” na złe troski.
Kiedyś małym był chłopakiem,
może chciał też być strażakiem,
Bóg mu drogę inną wskazał,
wiersze pisać mu nakazał.
Ksiądz napisał wierszy wiele,
był przyrody wielbicielem.
Kochał ludzi, drzewo, morze – wszystko to stworzenie Boże.
Wzorem zatem księdza Jana,
uśmiechnięta jestem sama.
Kocham ludzi i przyrodę,
śmiechem znoszę niepogodę.
Imię moje jest Marysia,

do snu tulę mego misia,
i powtarzam mu do ucha:
„Dumna jestem niesłychanie, że to właśnie sam ksiądz Janek,
jest patronem mojej szkoły, gdzie dzień każdy jest wesoły”.
I miejsce - Maria Bodzioch
klasa 3
Publiczna Szkoła Podstawowa
im. ks. J. Twardowskiego
w Komprachcicach
DLA KSIĘDZA JANA
Na urodziny księdza Jana
przyszła biedronka pięknie ubrana.
Przyniosła promyk słońca,
by się uśmiechał bez końca.
II miejsce - Anna Piekarska
klasa 2
Szkoła Podstawowa nr4
im ks. Jana Twardowskiego
w Przemyślu
WIERSZ DLA KSIĘDZA JANA
Do mojego okieneczka
zastukała biedroneczka.
Szybko z łóżka zeskoczyłam,
do pokoju ja wpuściłam.

Karolinko ma kochana,
powiedz mi z samego rana,
czy dzieci w szkole pamiętają?
Czy na pewno go kochają?

Całym sercem go kochamy,
wiersze jego wciąż czytamy.

III miejsce - Karolina Gawron
klasa 2
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Nowej Wsi

RADOSNY PORANEK
Codziennie z rana
modlę się za księdza Jana
mojego ulubionego kapłana.

Za śniadanie mamie dziękuję,
do szkoły Jego imienia
z radością maszeruję.
wyróżnienie - Mateusz Barcik
klasa 1
Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego
w Olszowicach

