Z miłością Patronowi
Patron naszej szkoły ksiądz Jan Twardowski podkreślał,
że bez względu na wiek wciąż ma wiarę dziecka, która
polega na nieustannym zdziwieniu. Z tych zdziwień
rodziły się kolejne książki i wiersze.

Dzieci Szkoły Podstawowej nr 4 napisały wiersze
dla Księdza Jana. Są one formą poetyckiego
podziękowania księdzu Janowi za życzliwość,
poczucie humoru i wszystkie przesłania zawarte
w twórczości poety.

Wiersz dla
Ks. Jana Twardowskiego
I miejsce

Księże Janie od biedronki
naucz mnie być dobrym,
pilnie się uczyć w szkole,
pomagać zwierzętom,
kochać mamę i tatę
i małą kuzynkę Agatę,
i niegrzecznego Gracjana,
a nawet łobuza Bogdana,
co nie uczy się wierszyka
lecz przed panią szybko zmyka.
Jak słuchać Pana Jezusa?
Jak nie popełniać zła?
Jak się do siebie uśmiechać
gdy w oku błyszczy łza?
Chciałabym serce mieć czyste
jak biała chmurka na wiosnę,
by mama się cieszyła,
że dobra i mądra urosnę.
Ty teraz mieszkasz w niebie,
za rękę trzymasz Pana Jezusa
i wypraszasz nam tysiąc łask.
Nauczycielu religii
Ty z niebieskiego nieba
na moją szkołę patrz!
Anna Pilip

Wiersz dla
Księdza
Jana Twardowskiego

II miejsce

Żaden ze mnie jest poeta
Taki zwykły wierszokleta

Może pisać też nie umiem,
Ale to napiszę dumnie.

Za te ważki i biedronki
Co latają gdzieś po łąkach

Chcę Ci bardzo podziękować,
Tak zwyczajnie w prostych słowach.

Za to wszystko co pisałeś,
Za to co opowiadałeś.

Księże Janie ja Cię lubię
I na pewno się nie zgubię

Pośród życia krętych dróg,
bo w Twych wierszach mieszka Bóg.

Sandra Szybiak

Wiersz dla
ks. Jana Twardowskiego

III miejsce

Nie mogłam dłużej tłumić
żalu i gorzkich łez,
na listku białego tulipana
napisałam o tobie wiersz.
Ty co kochasz przyrodę,
chwiejące się na wietrze wierzby,
mówisz do nich szeptem,
a one wyznają
cichą serca spowiedź
i czekają na twą odpowiedź.
Siedzisz na ławce,
wiatr Cię głaszcze po twarzy,
i spoglądasz na dzieci,
które biegną do swych marzeń.
Nigdy nie dojrzysz
skazy przyrody swej z marzeń,
bo ona twych słucha słów
coś marzył i czuł.
Listki, któreś pieścił
i ciągle kochał
one pozwoliły Ci
sens życia urat

sens życia uratować
Joanna Smyk

Do Pana
Sympatycznego!

Wyróżnienie

O Janie Twardowski nigdzie nie uciekaj
Zostań tu z nami uczniami

Spraw, aby życie nie bolało
Żeby dzień pachniał łąką
A wtedy razem pójdziemy
Na spacer z biedronką

Radości i miłości dałeś nam najwięcej za to
Cię kochamy i nadzieję mamy, że kiedyś się spotkamy.

Karolina Zariczna

Ksiądz
Jan Twardowski

Wyróżnienie

Jak Twardowski, któż to jest?
Wszyscy przecież wiecie,
że był to wielki ksiądz poeta.
Pisał dla nas bajki, wiersze oraz książki.
I o Bogu opowiadał lepiej nawet niż rodzice.
Opowiadał o miłości, o nadziei oraz wierze w Boga,
w ludzi, w cały świat.
Nie potępiał, nie oceniał, a wskazywał i tłumaczył.
Mówił nam o rzeczach prostych, drzewach, kwiatach,
o nas samych.
Dziękujemy więc Mu za to, że patronem naszym będzie.
Pilnuj nas Księże Drogi byśmy dobrą drogą szli,
to co dobre przyjmowali,
a co złe odrzucali.
Kacper Kurasz

Nasz patron
Wyróżnienie

Zza chmurek wygląda,
z drzewek zielonych spogląda,
do dzieci się śmieje
i opowiada różne dzieje.

To ksiądz Jan,
miły starszy pan.
Był pisarzem doskonałym,
pisał wiersze dużym, małym.

Zwierzęta i ludzi opisywał
wesoły i smutny bywał.
Dzieci słuchają jego twórczości,
mają z tego wiele radości.

Patronem naszej szkoły będzie,
niech o tym wiadomo wszędzie.
Szkoła imienia księdza Jana
przez uczniów bardzo kochana.

Joanna Wujec

Dla księdza Jana

Wyróżnienie

Dziękuje Ci księże Janie,
za biedronki ukryte w trawie.
Za to, że nam wciąż kazałeś kochać ludzi,
bo odchodzą,
Za mądrość Twej poezji
dla nas dzieci, babci, dziadka, taty, mamy.

Julia Wawrzynów
Kl. II a

