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Historia szkoły 

 

 

Jak to było? 

 

       Sięgam pamięcią do 1 września 1999 roku. 

      Właśnie wtedy ówczesne władze Gminy Wielka Wieś przecięły wstęgę, a pani Dyrektor 

mgr Bożena Turek otrzymała symboliczny klucz do Gimnazjum w Modlnicy. 

      Naukę rozpoczęły 4 klasy. W Modlnicy uczyła się „Ia”, której byłam wychowawczynią. 

Pozostałe klasy istniały przy szkołach podstawowych w Wielkiej Wsi, Białym Kościele   

i Bęble. 

      Brak wspólnego budynku Gimnazjum nie przeszkadzał w scaleniu społeczności 

uczniowskiej. Najpierw odbyło się ślubowanie, później dwudniowy wyjazd integracyjny   

do Kopalni Soli w Bochni, wspólne dyskoteki, andrzejki, walentynki, bal karnawałowy. 

Byliśmy też na trzydniowej wycieczce na Słowacji, w Austrii i w Czechach. Urząd Gminy 

nagrodził aktywnych gimnazjalistów wycieczką do Warszawy. I tak zawiązywały się 

międzyklasowe przyjaźnie, a nawet pierwsze miłości.  Istniał już Samorząd Szkolny, któremu 

przewodniczyła Kamila Biernacka. 

      Okazało się, że w takich warunkach też można dobrze działać. Organizowaliśmy różne 

konkursy przedmiotowe, plastyczne, ortograficzne, recytatorskie. O gimnazjalnym konkursie 

wiedzy o Monte Cassino pisała prasa. Wtedy Joasia Habuda zdobyła I nagrodę   

i otrzymała rower górski ufundowany przez Urząd Gminy. 

      Braliśmy również udział w konkursach pozaszkolnych. Iwona Partyła wywalczyła III 

miejsce w Małopolskim Konkursie Historycznym. Kasia Czajowska była finalistką 

Małopolskiego Konkursu Polonistycznego. Działał już chór i kółko teatralne, które zajęło 
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drugie miejsce w Małopolskim Przeglądzie Dorobku Artystycznego Gimnazjum. 

Uczestniczyliśmy w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. 

Wszyscy cieszyliśmy się z tych osiągnięć. Zaistnieliśmy nie tylko w prasie, ale i w telewizji 

Puls. 

      Już w pierwszym roku szkolnym odbyła się „Gimnazjada” sportowa i rozpoczęła się 

redakcja „Gimzety” – gazetki szkolnej. 

      Zakończenie pierwszej klasy zapamiętali chyba wszyscy uczniowie, że względu na ilość 

nagród, jaką wtedy otrzymali za swoją całoroczną pracę. 

      I chociaż nie było jeszcze budynku szkolnego, to już myśleliśmy, kto będzie naszym 

patronem. Padały różne propozycje. Gimnazjaliści prezentowali sylwetki kandydatów. 

Zwyciężyła propozycja klasy „Ia” z Modlnicy. To oni zaproponowali księdza Jana 

Twardowskiego. Pokochali Jego poezję i zainteresowali wierszami poety swoich kolegów.   

I spełniło się nasze największe marzenie. 24 listopada 2001 roku mieliśmy szczęście osobiście 

gościć księdza Jana Twardowskiego, a szkoła otrzymała Jego imię. 

      Kończąc swoje wspomnienia zwracam się do Koleżanek i Kolegów z życzeniami 

dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia oraz w dążeniu do tego, 

aby tych, co lubią poezję, było coraz więcej. 

      Wam Drodzy Gimnazjaliści życzę, abyście zgłębiali duchowe wartości tkwiące w poezji 

Waszego Patrona. To od Was zależy, jak wykorzystacie je w codziennym życiu.   

Dziś – a nie jutro, za tydzień, za miesiąc, czy za rok. 

 

         Życzę powodzenia! 

         Maria Kątniak  
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Kalendarium 

 

1 września 1999 – Powstanie Gimnazjum. Początkowo jego oddziały mieściły się w czterech 

szkołach podstawowych: w Bęble, Białym Kościele, Modlnicy i Wielkiej Wsi. 

 

1 września 2001 – Oddano do użytku nowy budynek Gimnazjum w Białym Kościele. 

 

24 listopada 2001 – Szkoła przyjęła imię księdza Jana Twardowskiego; uroczystość nadania 

imienia uświetnił swą obecnością sam Patron. 

 

 

 

2 września 2007 – Oddanie do użytku sali gimnastycznej oraz dodatkowych pomieszczeń 

dydaktycznych w nowym skrzydle gimnazjum. 
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Uroczystości z okazji obchodów X-lecia Gimnazjum 

 

 

Festiwal Nauki 

 

Dnia 22 maja 2009r. odbyła się w Gimnazjum im.ks.Jana Twardowskiego w Białym Kościele 

uroczystość podsumowująca cykl obchodów dziesięciolecia naszej szkoły. Złożyły się nań 

cztery różnorodne imprezy. Dnia 27 kwietnia w godzinach popołudniowych pokazany został 

Festiwal Nauki, w trakcie którego wysłuchaliśmy wykładów, przygotowanych  przez 

absolwentów, a także obecnych uczniów naszej szkoły. Zapoznaliśmy się z zawiłościami 

świata genetyki, obejrzeliśmy niektóre praktyczne zastosowania wzorów matematycznych, 

przekonaliśmy się o związkach matematyki i muzyki. Wykładom tym towarzyszyły 

prezentacje multimedialne. Zgromadzeni rodzice z podziwem obserwowali popisy młodzieży, 

która podjęła interesujące, niełatwe tematy. 

 

 

„Katyń – ocalić od zapomnienia” 

Kolejne wydarzenie to udział w projekcie edukacyjnym 

„Katyń – ocalić od zapomnienia”, zorganizowanym przez 

stowarzyszenie „Parafiada” pod patronatem honorowym 

Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 21 473 dębów, 

upamiętniających pomordowanych oficerów ma być 

posadzonych w całej Polsce. W tej liczbie mamy i my 

swoje drzewko. W dniu 6 maja w obecności 

zaproszonych gości na czele z prof. Jerzym 

Pomianowskim  z małżonką Aleksandrą Kurczab- 

Pomianowską, przedstawicielem Stowarzyszenia Rodzin 



 8 

Ofiar Katynia, panem Zbigniewem Siekańskim, przedstawicielami władz samorządowych 

oraz zaproszonych dyrektorów szkół poświęcony został „Dąb Pamięci” oraz  odsłonięta 

została tabliczka upamiętniająca  męczeńską śmierć ppłk. Stanisława Drouta. Następnie 

odbyła się część artystyczna słowno – muzyczna, poświęcona wydarzeniom sprzed 

siedemdziesięciu lat. 

 

Sport 

 

16 maja, w sobotę, miał miejsce turniej wiedzy i sportu dla młodzieży naszego Gimnazjum. 

Ośmioosobowe drużyny - reprezentanci klas rywalizowali w  zawodach sportowo – 

medyczno – biologicznych, a absolwenci – uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych 

przygotowali „Śniadanie Gimnazjalisty”. Było ono oparte o zasady zbilansowanej diety, 

również i w tym roku w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę”. 

Po zawodach uczniów przyszła kolej na dorosłych. Do turnieju siatkówki stanęły cztery 

drużyny: uczniowie, absolwenci, nauczyciele i przedstawiciele Urzędu Gminy. Po zażartej 

walce wygrała drużyna nauczycieli, drugie miejsce zajęli absolwenci, trzecie uczniowie, a 

czwarte przypadło w udziale  reprezentacji Urzędu Gminy. 

 

 

Dzień Patrona 

Dnia 22 maja 2009 odbyła się w Gimnazjum im. Ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele 

uroczystość podsumowująca cykl obchodów dziesięciolecia Gimnazjum. Rozpoczęła ją msza 

święta, w czasie której modliliśmy się za tych, którzy od nas odeszli oraz o pomyślność na 

następne dziesięciolecia. Później miała miejsce uroczysta akademia, którą zaszczycili swą 

obecnością m.in. pani wizytator Dorota Mądry, wójt Tadeusz Wójtowicz, wicewójt Krzysztof 

 Wołos, pani Krystyna Hrabia, kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego, dyrektorzy szkół z terenu naszej gminy, nauczyciele związani przed laty 

z naszym Gimnazjum, absolwenci, przedstawiciele Rady Rodziców  oraz  zaprzyjaźnionych 

szkół noszących imię Księdza Twardowskiego. 
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Osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju szkoły otrzymały z rąk pani dyrektor Bożeny Turek 

medale Przyjaciela Gimnazjum, podziękowania i dyplomy. Młodzież przedstawiła zebranym 

przebieg Festiwalu Nauki, będącego pierwszą częścią obchodów, zarys uroczystości 

posadzenia Dębu Katyńskiego w dniu 6 maja oraz wyniki sportowe, osiągnięte w czasie 

zawodów dnia 16 maja. Później  obejrzeliśmy część artystyczną, na którą złożyły się popisy 

najzdolniejszych gimnazjalistów. Mieliśmy okazję podziwiać najlepszych instrumentalistów, 

wokalistów, recytatorów, których przygotowali do występu nauczyciele Elżbieta Glanowska i 

Dariusz Konieczkowicz. Część taneczno- akrobatyczną przygotowała i koordynowała całość 

przedsięwzięcia pani Małgorzata Rabczyńska. 
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Projekty 

 

„Szkoła z klasą” (2002/2003r.) – I edycja akcji pod patronatem Prezydenta RP i Gazety 

Wyborczej; uzyskany certyfikat potwierdza, że spełniamy nowoczesne standardy edukacyjne.  

Uzyskanie tego tytułu wymagało wyznaczenia głównych zasad dobrej, mądrej, przyjaznej 

uczniom, nauczycielom i rodzicom szkoły. Nasza szkoła podjęła się realizacji zadań 

zgodnych z celami „Szkoły z klasą” w roku 2002. Ukoronowaniem wysiłku nauczycieli i 

uczniów było uzyskanie w roku szkolnym 2002/2003 tytułu ‘Szkoły z klasą”. Certyfikat ten 

otrzymało jedynie 3118 szkół z terenu Polski. 

 

 

 

„Ja też będę studentem – Uniwersytet Jagielloński w Białym Kościele” (2003-2006 r.) – 

edycja I, II i III – projekt naukowy realizowany we współpracy z Uniwersytetem 

Jagiellońskim w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Polskiej 

Fundacji Dzieci i Młodzieży; całoroczny cykl wykładów studenckich i sesja uczniowska. 

Projekt ten uzyskał tytuł „Projektu Modelowego”. Celem projektu było pobudzenie aspiracji 

poznawczych  i twórczych uczniów do zdobywania wiedzy poprzez kontakt ze starszymi 

kolegami  - wyróżniającymi się studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a 

także kształtowanie u gimnazjalistów aktywności społecznej. 
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„Lego, Cogito, Ago” (2004/2005 r.) – ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny; uzyskane 

certyfikaty potwierdzają, że nasza szkoła uczy czytać, myśleć, działać. Celem programu było 

rozwijanie podstawowych umiejętności uczniów takich jak wrażliwość społeczna, 

umiejętność współpracy, chęć działania, twórcze myślenie, umiejętność rozwiązywania 

problemów. 

 

 

 

„Szkoła promująca zdrowie” (2005 r.) – uzyskany certyfikat potwierdza udział w projekcie 

międzynarodowym na rzecz poprawy jakości życia w krajach Europy. Jako Szkoła Promująca 

Zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować postawy pro-

zdrowotne. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników i dąży do zwiększenia jej 

skuteczności. 

 

 

„Internet w każdym gimnazjum” (2001, 2006r.) – projekt EFS; szkoła uzyskała dwie 

pracownie oraz pracownię multimedialną. 
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„Trzymaj Formę” (2006-2009 r.) – ogólnopolski program realizowany w ramach 

działalności prozdrowotnej. Celem tego projektu było przybliżenie uczniom problematyki 

dotyczącej zachowań prozdrowotnych. Pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia 

diety zbilansowanej, aktywności fizycznej oraz udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej. Kształtowanie postaw i zachowań z wiązanych z prawidłowym żywieniem i 

aktywnością fizyczną. Wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie własne i cudze. 

Gimnazjaliści od początku istnienia naszej placówki uczestniczą w zajęciach na basenie oraz 

w projekcie mającym na celu diagnozowanie wad postawy. 

 

   

 

 

„Sport i dieta Twoja zaleta” (2007 r.) – ogólnopolski projekt promujący zdrowy styl życia. 

 

„Nie bój się pomóc” (2007 r.) – program szkolenia gimnazjalistów klas drugich w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

 

„Więcej, lepiej, ciekawiej – zajęcia pozalekcyjne w Gminie Wielka Wieś” (2008/2009 r.) 

– projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Najważniejszym celem projektu jest stworzenie możliwości uczniom z terenu gminy do 

rozwijania pasji naukowych, jak również wyposażenia ich w praktyczne umiejętności 

pozwalające w przyszłości kreować własne ścieżki edukacyjne i zawodowe. Projekt daje 

również szanse słabszym uczniom na nadrobienie zaległości i poszerzenie wiedzy, co w 

konsekwencji pozwoli im zrównać się poziomem z najlepszymi. 

 

WIĘCEJ! LEPIEJ! CIEKAWIEJ! 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W GMINIE WIELKA WIEŚ 
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Osiągnięcia uczniów 
 

Laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich 
 

 

 

Mariola Szumiec – laureatka konkursu wiedzy „Wyspiański  - twórca niepowtarzalny” – 

2001 r. 

Mariola Szumiec – laureatka konkursu wiedzy „Helena Modrzejewska – ambasador 

polskości: - 2002 r. 

Katarzyna Czajowska – finalistka konkursu polonistycznego – 2002 r. 

Magdalena Knapik – finalistka konkursu polonistycznego – 2002 r. 

Anna Grudnik – laureatka konkursu polonistycznego – 2003 r. 

 Marcin Staszkiewicz – laureat konkursu „Wiem Więcej” – 2003 r. 

Gabriela Marcinkowska – finalistka konkursu języka angielskiego - 2003 r. 

Michał Gzyl – finalista konkursu polonistycznego – 2003 r. 

Beata Habuda – finalistka konkursu historycznego– 2004 r. 

Gabriela Marcinkowska – finalistka konkursu języka angielskiego – 2004 r. 

Anna Wąsik – laureatka konkursu języka niemieckiego – 2004 r. 

Beata Habuda – laureatka konkursu polonistycznego– 2004 r. 

Beata Habuda – laureatka konkursu „Wiem Więcej”– 2004 r. 

Maciej Rosa – laureat konkursu „Wiem Więcej” – 2006 r. 

Maciej Staszkiewicz – laureat konkursu plastycznego  - 2006 r. 

Filip Potycz – laureat konkursu biologicznego – 2009 r. 

Bartłomiej Kołodziejczyk – finalista konkursu fizycznego -2009 r. 

Bartłomiej Kołodziejczyk – finalista konkursu „Wiem Więcej” – 2009 r. 

Karolina Walczak – I miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy ekologicznej – 2007 r. 
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Inne osiągnięcia 
 

 

II miejsce w V Jubileuszowym Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych – 2001 r. 

Zespół Wokalny - finaliści Małopolskiego Festiwalu Form Muzycznych i Tanecznych – 

2002 r. 

I miejsce w konkursie „Kraków miasto mi bliskie. Życie w średniowiecznym Krakowie” – 

2006 r. 

I miejsce w Rajdzie Neandertala  -konkursie organizowanym przez Ojcowski Park Narodowy 

lata 2007 – 2008 

 

 

 

Najlepsi absolwenci z lat 2001 – 2009 
 

 
Kamila Biernacka 

Sylwia Skotniczna 

Beata Habuda 

Anna Wójcik 

Magdalena Żurek 

Joanna Witek 

Mariola Wójcik 

Justyna Windys 

Małgorzata Janik 
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Zajęcia pozalekcyjne 

 

Koło Miłośników Gór - Od roku 2001 istnieje w naszym gimnazjum Koło Miłośników Gór. 

Koło to założyło troje zakochanych w naszych polskich Beskidach i Tatrach nauczycieli. Byli 

to mgr Anna Maleńki, mgr Dorota Tracz i mgr Grzegorz Knapik.  

     Odkąd tylko spotkaliśmy się wszyscy – nauczyciele i uczniowie - w nowym budynku 

gimnazjalnym w Białym Kościele, od tego momentu łączy nas niesamowita pasja 

wędrowania po górach. Byliśmy wspólnie na ponad dwudziestu wyprawach górskich. Wśród 

członków KMG jest wiele osób mających górskie odznaki PTTK oraz nasze klubowe 

koszulki – w kolorach zależnych od ilości przebytych z nami tras.  

     Jesteśmy razem na górskich szlakach, dzielimy ze sobą momenty niesamowite, podniosłe, 

niezwykłe; stajemy wspólnie wobec piękna i ogromu górskiej przyrody. Jesteśmy też razem w 

chwilach zwątpienia, w chwilach zmęczenia długą drogą pod górę, w chwilach słabości. To 

wszystko nas łączy i wychowuje jednocześnie. To wszystko sprawia, że z niegasnącym 

zapałem każdego roku ruszamy na podbój nowych i starych tras. Dzięki tej więzi wiemy, że 

to, co robimy, ma sens. I sens ten potwierdzają ci wszyscy, którzy przez minione siedem lat 

byli tam – w górach – z nami….   

Klub Europejski „Euroszlak” – poszerzamy wiedzę o Unii Europejskiej w aspekcie 

historycznym, geograficznym i kulturowym oraz kształtujemy odpowiedzialność za siebie i 

innych, biorąc udział w akcjach charytatywnych. 

Szkolna drużyna piłkarska - Szkolna drużyna piłkarska może pochwalić się wieloma 

sukcesami.. Pod opieką Doroty Tracz trzykrotnie w latach 2003-2005 reprezentowała szkołę 

na finałach wojewódzkich w ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Coca-Cola Cup. W 

Turnieju o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, w ramach małopolskiej 

akcji  "Unikaj zagrożeń", drużyna jako mistrz powiatu krakowskiego zajęła IV miejsce w 

małopolsce a Michał Klimek został uznany za najlepszego zawodnika turnieju. W roku 2006 

drużyna miała również okazję zaprezentować się na arenie międzynarodowej, uczestnicząc w 

Turnieju Miast Partnerskich w Gerolzhofen w Niemczech, gdzie zajęła I miejsce zyskując 

podziw i sympatię widzów. 

Kurs Tańca Towarzyskiego – dbamy w ten sposób o utrzymanie kondycji i uczymy się 

zasad bon tonu. 

Koło Muzyczne i Koło Plastyczne – mamy możliwość wyrażania twórczej ekspresji. 

Świetlica Środowiskowa – miejsce, w którym uczymy się przez zabawę. 
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Wyjazdy zagraniczne 

 

czerwiec 2000 r. – zwiedzanie Bratysławy, Wiednia i Brna. 

październik 2000 r. – wycieczka na Słowację. 

lipiec 2002 r. – obóz młodzieżowy w Grecji. 

lipiec 2003 r. – rajd rowerowy dookoła Balatonu. 

październik 2003 r. – rozpoczęcie programu wymiany młodzieży we współpracy ze 

stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”; udział w tygodniowych wyjazdach na Ukrainę 

w latach 2003 – 2006. 

sierpień 2004 r. – dwutygodniowy pobyt naszych gimnazjalistów w Odessie na zaproszenie 

uczniów z Ukrainy. 

lipiec 2005 r. – letni obóz w Bułgarii. 

lipiec 2006 r. – letni obóz na Korsyce oraz wyjazd reprezentacji gimnazjum w piłce nożnej na 

zawody do Niemiec. 

lipiec 2007 r. wyjazd na obóz do Hiszpanii na Costa Brava. Zwiedzenie Wenecji, Barcelony. 

lipiec 2008 r. – letni obóz we Włoszech, na Sycylii. Zwiedzenie Rzymu oraz Palermo. 

lipiec 2009 r. – letni obóz w Grecji. Zwiedzenie Aten oraz Półwyspu Peloponez. 

 

 

Ukraina 
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„KSIĄDZ JAN 

OD BIEDRONEK” 
O PATRONIE SZKOŁY – KS. JANIE TWARDOWSKIM 
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Życie i twórczość                                                                              

   Ksiądz Jan Twardowski urodził się 1 czerwca 1915 roku w Warszawie. Uczęszczając 

do gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w latach 1933 - 1935, współredagował międzyszkolne 

pismo młodzieży gimnazjalnej "Kuźnia Młodych". Na łamach tej gazetki miał miejsce jego 

debiut poetycki i prozatorski. Młodzieńcze wiersze - tomik "Powrót Andersena" (1937) – 

został wydany w nakładzie zaledwie 40 egzemplarzy. 

   W 1937 roku rozpoczął naukę na wydziale polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 

Studia - przerwane wojną - ukończył dopiero w 1947 roku (pracę magisterską "Godzina myśli 

Juliusza Słowackiego" pisał pod kierunkiem profesora Wacława Borowego). W czasie wojny 

był członkiem AK, uczestniczył w Powstaniu Warszawskim (w akcjach zbrojnych 

bezpośrednio nie brał udziału). Jego wiersze zaczęły się ukazywać od 1945 roku na łamach 

różnych pism, między innymi "Tygodnika Powszechnego". Jeszcze w 1945 roku podjął naukę 

na pierwszym, tajnym kursie Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1948 

oku i 4 lipca tego roku przyjął święcenia kapłańskie. Był wikarym w Żbikowie przy 

tamtejszej Państwowej Szkole Specjalnej, w Warszawie (kościół św. Stanisława Kostki Matki 

Boskiej Nieustającej Pomocy i Wszystkich Świętych), a także prefektem w liceum im. gen. 

Józefa Sowińskiego i w szkole specjalnej w Pruszkowie. 

   W 1959 roku został rektorem warszawskiego kościoła sióstr wizytek; stanowisko to 

sprawował aż do śmierci. W tym samym roku ukazał się jego pierwszy tom zatytułowany 

"Wiersze", wydany przez Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu.  Szerszym rzeszom 

czytelników stał się znany na początku lat '60. XX wieku. Sam ks. Twardowski mawiał, że 

epoka dojrzałej liryki rozpoczęła się u niego po 45. roku życia. Tomik "Znaki ufności" (1969) 

zaskarbił księdzu pierwszych wielbicieli i zyskał przychylne opinie krytyków. W sumie 

ukazało się ponad 20 tomików wierszy ks. Twardowskiego, m.in. "Niebieskie okulary" 

(1980), "Który stwarzasz jagody" (1983), "Na osiołku" (1986), "Nie przyszedłem pana 

nawracać" (1986), "Sumienie ruszyło" (1989), "Niecodziennik" (1991), "Nie martw się" 

(1992).  

W 2005 roku, na 90. urodziny, ks. Twardowski podsumował swe doświadczenie 

obserwowania świata w tomie "Budzić nadzieję. Abecadło dziewięćdziesięciolatka" - zbiorze 

wierszy, myśli i rozważań. Kończył jednocześnie pracę nad obszerną autobiografią, która 

ukazała się - już po Jego śmierci - w krakowskim Wydawnictwie Literackim jako 

dwutomowe wydawnictwo: tom pierwszy ("Myśli nie tylko o sobie") pod koniec 2006 roku, 

tom drugi ("Czas coraz prędszy") na początku roku 2007. 

Ks. Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie. Mimo, że w swojej 

ostatniej woli prosił o pochowanie na Powązkach, obok swej siostry, decyzją Prymasa Polski 

ks. Józefa Glempa miejscem spoczynku kapłana-poety miały zostać katakumby będącej w 

budowie Świątyni Opatrzności Bożej, zaś datę pogrzebu wyznaczono na 3. lutego. Według 

Prymasa, takie rozwiązanie wpisuje się w tradycję grzebania wielkich poetów w miejscach 

szczególnych. 

   W przeddzień pogrzebu zorganizowano w warszawskim Kościele Wizytek mszę 

świętą za duszę zmarłego, na którą przyszły tłumy ludzi. Duszpasterz Środowisk Twórczych 

ksiądz Wiesław Niewęgłowski w homilii wygłoszonej nad trumną księdza Jana 

Twardowskiego zaliczył go do współczesnych polskich proroków - obok Jana Pawła II, 

kardynała Wyszyńskiego i księdza Jerzego Popiełuszki. "On był współczesnym prorokiem, 

którego Pan Bóg skierował do ludzi wierzących, poszukujących i wątpiących" - powiedział 

ksiądz Wiesław Niewęgłowski. Duszpasterz środowisk twórczych zaznaczył, że ks. Jan "nie 

był intelektualistą, ale był mędrcem i z tej swojej mądrości, która wynikała z głębokich 
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przemyśleń, rodziła się jego poezja, jego widzenie świata". Ks. Niewęgłowski 

podkreślił, że ksiądz Jan oswajał nas z wiecznością i zapraszał do zatrzymania się w 

świecie, do kontemplacji. Pisał, że trzeba się spieszyć tylko w jednej sprawie, aby 

kochać. Ks. Niewęgłowski podkreślił dobro, prostotę i optymizm księdza Twardowskiego. Po 

mszy w Kościele Wizytek rozpoczął się wieczór poezji księdza Twardowskiego. Brali w nim 

udział artyści scen warszawskich oraz zespoły młodzieżowe i dziecięce. Potem rozpoczęło się 

czuwanie modlitewne, które trwało całą noc. Rano 3. lutego księdza Twardowskiego 

pożegnał kościół sióstr Wizytek mszą świętą, koncelebrowaną przez księży ze szkół 

noszących imię księdza Twardowskiego. Uczniowie szkół, którym patronuje ksiądz 

Twardowski (jest ich w Polsce ponad 30) deklarują, że będą wierni Jego przesłaniu i 

podkreślają, że Jego wiersze dobrze prowadzą przez życie. Następnie trumna z ciałem księdza 

Twardowskiego została w procesji przeniesiona do Bazyliki Św. Krzyża, gdzie została 

odprawiona msza pogrzebowa. Przewodniczył jej Prymas Polski, a koncelebrowało ją kilku 

biskupów i kilkudziesięciu księży, między innymi nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, 

biskup warszawsko-praski abp Sławoj Leszek Głódź, biskup polowy WP Tadeusz Płoski i 

warszawscy biskupi pomocniczy. List kondolencyjny przysłał metropolita krakowski abp 

Stanisław Dziwisz. 

   Homilię wygłosił arcybiskup Józef Życiński. Mówił, że ksiądz Jan w sercu Warszawy 

miał swoją duchową pustynię i tutaj spotykał rzesze, tutaj uczył ascezy, w której łagodność 

wobec innych łączył z wymaganiami wobec siebie. O 6 rano w pustym kościele siadał do 

konfesjonału, a o godzinie 15 klękał przed tabernakulum, aby godzinę śmierci Chrystusa 

przeżyć w modlitewnej więzi. "Owocowało to postawą jego optymizmu, naturalnej dobroci i 

filozoficznego poczucia humoru" - tak zmarłego poetę wspominał abp Józef Życiński.    Przed 

zakończeniem Mszy poinformowano, że prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył 

pośmiertnie księdza Jana Twardowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 

Polski za "wybitne zasługi w upowszechnianiu humanistycznych wartości i za osiągnięcia 

Odznaczenie zostało przekazane na ręce siostrzenicy księdza, Anieli Truszkowskiej. 

Po mszy ciało księdza-poety przewieziono do świątyni Opatrzności Bożej na Polach 

Wilanowskich, gdzie złożono je w specjalnym sarkofagu w krypcie zasłużonych w dolnym 

kościele. Podziemia świątyni wypełnione były po brzegi. Krypta, w której złożono trumnę, 

znajduje się obok symbolicznego grobu Ojca Świętego Jana Pawła II. 

 

 

 
 

ks. Jan Twardowski z uczniami Gimnazjum 
24 XI 2001 r. 
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O poezji księdza Jana Twardowskiego                                        

  

 

 

Autor o sobie 
 

Ksiądz Jan Twardowski, pomimo tak dużego i docenianego dorobku artystycznego nie 

uważał się za poetę czy pisarza. Często powtarzał, że właściwie  poetą nie jest, a tylko pisze 

wiersze. Tak mówił w jednym z wywiadów w 2005 r. : 

 „Nie lubię słów: poezja i poeta – jest jakieś zadęcie w tych słowach. Wolę, by o mnie 

mówiono: ten, który pisze wiersze. Ja składam, układam wiersze. Na przykład: Ten, który 

poprzez swoje wiersze uczy ludzi kochać... Taki tytuł by mi się podobał”. 
 

Dziwił się, że jego twórczość cieszy się takim zainteresowaniem i że ma swoich 

wiernych czytelników. W jednym z wywiadów udzielonych Marii Jentys w „Magazynie 

Literackim” tak mówił:  
 

”Przesada z tą moją popularnością. Tak się po prostu złożyło, że moje wiersze są wydawane 

dopiero od kilkunastu lat. Przez długi czas atmosfera była dla mnie jako autora 

nieprzychylna, bo wiersze religijne niechętnie publikowano. (...) Największą popularność 

zyskał tom „Nie przyszedłem Pana nawraca. Wiersze 1937 – 1985” opublikowany przez 

Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej w nakładzie 50 tysięcy egzemplarzy. Później moje 

wiersze ukazywały się w różnych wydawnictwach, w rozmaitych wyborach. Sam nie wiem 

dlaczego (...) Jestem wzruszony, że czytają mnie ludzie młodzi, jestem wzruszony tym, że 

mogłem czytać swoje wiersze w Teatrze Narodowym w Warszawie zaraz po takich wybitnych 

poetach jak Różewicz, Herbert czy Miłosz (...) Widocznie wytworzyła się atmosfera życzliwa 

dla tego rodzaju wierszy". 
 

 W „Rzeczpospolitej” w 2000 r. żartował sobie, z całą swoją skromnością, z „wielkości 

 i wagi” wierszy, które pisał : 

 

"Zdarzało się, że recenzenci omawiając moje wiersze pisali o dialektyce, antynomiach, 

Pascalu, Heraklicie, Heglu. Przeraziłem się. Otworzyłem tom moich wierszy i przeczytałem: 

„Polna myszka siedzi sobie, konfesjonał ząbkiem skrobie”, „kto bibułę buchnie, temu łapa 

spuchnie”, „siostra Konsolata, bo kąsa i lata” - i uspokoiłem się". 
 

Był zdania, że poeta powinien być towarzyszem ludzi wierzących i niewierzących, i 

szukać tego, co łączy, nie tego, co dzieli. Wielokrotnie podkreślał, że głównym celem 

pisarstwa jest pozyskanie ludzkiego serca. O swoim pisarstwie mówił tak:  

"Nie boję się form tradycyjnych. Nie śledzę kierunków, nurtów i tendencji przejawiających się 

w poezji. Piszę tak, jak dyktuje myśl. Razi mnie błyszczące nowatorstwo po to tylko, aby 

zadziwić. Myślę, że autor, który umie szczerze zdumiewać się otaczającym go światem - może 

odkrywać jego stałe tajemnice, niezależnie od garbu lat, które dźwiga". 

W wywiadzie jakiego udzielił Aleksandrze  Ziółkowskiej –Boehm powiedział, że 

najważniejszym przy pisaniu wierszy jest to, by być autentycznym,  niczego nie udawać, bo 

 „w pisaniu wszystko się obnaża. Można uniezależnić się od świata z zewnątrz, wznieść się 

ponad, i robić swoje. W poezji cenię właśnie autentyzm, aby nie było zakłamania”. 
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O swojej poezji powiedział:  

„Myślę, że moja poezja jest bez erudycji, wielkich słów, ornamentów, dominuje w 

niej prostota, zwięzłość i humor. Obce mi są retoryka, dydaktyka i patos”. I dalej: „ Istnieje 

ogólna potrzeba porozumienia się z drugim człowiekiem, i poezja może tę rolę spełnić. Ja w 

ogóle jestem małomówny, a w pisaniu chcę się dogadać z drugim człowiekiem. Gdy piszę 

wiersz, szukam przyjaciela, i często go znajduję. Można wierszem poznawać i siebie, i 

drugiego człowieka.” 

W swojej autobiografii pisze: 

„Myślę, że ksiądz, który próbuje pisać wiersze, poszukuje języka, którym mógłby wyrazić swe 

religijne przeżycia. Nie wystarcza mu język homilii, rozprawy teologicznej, morałów. Próbuję 

mówić o Bogu wierszem, chociaż nie mówienie o Bogu, ale przebywanie z Bogiem jest 

sprawdzianem wiary. Pisałem tak, jak umiałem i jak dyktowało mi serce. Wiersze były dla 

mnie rodzajem rzewnego pamiętnika, dzięki czemu jest w nich pierwsze spojrzenie, 

zatrzymana chwila dawnego wzruszenia.  Wiersze nie przeszkadzają w moim posługiwaniu. 

Próbuję przekazać przeżycie religijne, zadziwić i zachwycić Bogiem. Mają swoje 

posłannictwo, torują na swój sposób drogę łasce”. 

Ksiądz Twardowski cieszył się że jego poezja dociera do wielu, jak mówił ”weszła 

pod strzechy”. Wzruszało go, że wiersze  były dobrze przyjmowane, a ludzie w listach 

wyrażali serdeczne słowa. Pytany o swoją twórczość, ksiądz Twardowski mówił: "wszystko 

cokolwiek mi się udaje nie jest moją zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wrażenie, że 

korzystałem z ciągłej protekcji Pana Boga". Szczególną radość dawało mu pisanie dla dzieci, 

bo jak mówił byli wdzięcznymi czytelnikami. Cenił sobie twórczość Jana Hristiana 

Andersena i Anny  Kamieńskiej. Wiadomo, że Jego ulubionymi lekturami były pisma 

chrześcijańskich mistyków: św. Teresy z Avila, św. Jana od Krzyża, św. Franciszka Salezego. 

                                                                                    

 

Inni o poezji księdza Twardowskiego 
 

Na temat poezji ks. Twardowskiego wypowiadało się i wypowiada, szczególnie po 

jego śmierci, wielu krytyków, ale też ludzi świata kultury, nauki, kościoła. Wszyscy oni 

podkreślają bliskość i  łączność  jego utworów z codziennym życiem człowieka. Pisał 

prostym językiem, ale jego wiersze nie są proste. Zachwycają świeżością i autentycznością. 

Próbowano opisać poetykę ks. Twardowskiego, zdefiniować tajemnicę, która tak pociąga 

czytelników. Pisano o "franciszkanizmie" ks. Twardowskiego, związku przyrody i mistyki 

w jego wierszach, swobodnej i bezpośredniej relacji z Bogiem i światem. Czytelnicy stojący 

w długich kolejkach po autograf zgodnie uznawali, że lektura poezji ks. Twardowskiego 

pomaga im pogodzić się ze światem, odzyskać spokój. Zdaniem krytyków, fenomen poezji 

księdza Twardowskiego polega na prostocie i mistrzowskim wyrażaniu tego, co dane jest mu 

intuicyjnie poznać. Jan Twardowski był poetą uśmiechu i niemal dziecięcej naiwności, czym 

zjednywał sobie czytelników, a jak sam mówił - czasem budzi ich sumienia. Pytany o swoją 

twórczość, ksiądz Twardowski mówił: "wszystko cokolwiek mi się udaje nie jest moją 

zasługą. Gdy patrzę na życie, odnoszę wrażenie, że korzystałem z ciągłej protekcji Pana 

Boga". 

 

Anna Kamieńska: 
Poezja księdza Jana stwarza wrażenie, jakby pochylała się troskliwie nad człowiekiem  Gdyby 

święty Franciszek był współczesnym poetą, pisałby tak jak Jan Twardowski” 
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Helena Zaworska  pisze we „Wprost”:                                                                    

 „...przykładem szukania odpowiedzi na proste i trudne pytania, jak żyć są książki ks. Jana 

Tawrdowskiego. Poeta próbuje pisać jak najprościej, chociaż jego wiersze wcale nie są 

proste i jednoznaczne. Mówiąc o zawiłych sprawach wiary i miłości. Twardowski nie straszy 

nikogo piekłem i nie traci ani przez chwilę nadziei na zbawienie każdego. Piekła w jego poezji 

właściwi nie ma, a niebo przypomina wesołe miasteczko, dziecinne wyobrażenia o radości. 

Właśnie ocalenie dziecka w sobie jest pragnieniem bardzo ważnym. W tej poezji nie teologia, 

ale dziecięcość prowadzą najpewniej do wiary. Do miłości zaś, która jest jedną z 

najtrudniejszych i największych sztuk życiowych prowadzi cierpliwość, zapomnienie o sobie i 

poczucie humoru „Pan Bóg wynalazł humor, by ocalić czułość”. Poezja Jana Twardowskiego 

nie wstydzi się łez ani śmiechu.”  

Anna Dymna  podczas Krakowskiego Salonu Poezji powiedziała: 

„Poezja ks. Twardowskiego jest dla mnie ogromnie ważna. Ksiądz Twardowski nie wstydzi 

się zadawać najważniejszych pytań. Człowiek czasami się boi, bo zadać najprostsze pytanie to 

jest największa sztuka. A jego wiersze polegają na tym, że mówi o najważniejszych rzeczach w 

naszym życiu, o sensie istnienia w ogóle — w najprostszy sposób. Tę poezję nie do końca da 

się zrozumieć trzeba ją wyczuć.... są to wiersze, które zastanawiają się nad najważniejszymi 

problemami. Nad radością, nad smutkiem, nad przemijaniem, nad śmiercią, nad sensem 

życia, nad w ogóle kiedy jest sens, że sens się zaczyna kiedy go nie ma. Że trzeba wierzyć w to 

co niewidzialne. Te wiersze są dla mnie takie ważne, bo dają mi siłę, a poza tym sprawiają, że 

świat wydaje mi się dużo piękniejszy.”  

A to słowa Macieja Skawińskiego zamieszczone w „Rzeczpospolitej”: 

 „Znam dobrze księdza Twardowskiego zarówno jako kapłana jak i poetę — mówi Krzysztof 

Zanussi - i są to dwa różne doświadczenia. Prawdziwy kapłan bowiem stara się nie zakłócać 

dialogu z Bogiem, w którym jest tylko pośrednikiem. Poeta zaś, choćby mówił o wszystkim co                                                                                                                                              

go otacza, przede wszystkim mówi przez siebie, inaczej nie byłby poetą. Ksiądz Jan świetnie 

wypełnia obie te role. Jako poeta zachwyca mnie niesłychaną zdolnością łączenia prostoty z 

wyrafinowaniem. To jest poezja wysokiego lotu, a jednocześnie bezpretensjonalna, prosta. 

Może dlatego czytana tak chętnie także przez młodzież. Ksiądz Jan zawsze był pełen pokory i 

prostoty, a z wiekiem jako poeta stał się coraz bardziej subtelny i wyrafinowany”                           
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Cytaty, które stały się aforyzmami                                   

A 

 A Jezus myśli o nas w liter ciemnym stuku jak trudno w niebo wstąpić spod robactwa 

druku. 

 A szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze. 

 A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze co nie bał się stać prawdą lub stał się 

muzyką. 

 Ach, teologia to jest koronkowa robota. Te podziały, spory czy to jest dogmat, czy 

półdogmat, a może ćwierćdogmat... Służy wiedzy o Bogu, rozwija ją, ale i tak nie 

dowiemy się przecież wszystkiego, Tajemnica pozostanie Tajemnicą. 

 Anegdoty przychodzą nawet w pochmurny dzień. Podobne do rośliny zwanej 

dziwaczkiem, po łacinie Mirabilis jalapa. Świetny obiekt do badań genetycznych. 

Kwitnie nocą, a nawet próbuje kwitnąć kiedy pada deszcz. 

 Anioł nie zrozumie nie wisiał na krzyżu i miłość zna za łatwą skoro nie ma ciała 

 Aniele Boży Stróżu mój, Ty właśnie nie stój przy mnie jak malowana lala, ale ruszaj 

w te pędy niczym zając po zachodzie słońca. 

B 

 Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej.  

 Błogosławiony, który się nie gorszy (jak przetłumaczył ks. Jakub Wujek), to znaczy 

nie oburza się na to, że Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobrażamy. 

   

 Bo widzisz, tu są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać żeby się ominąć. 

 Boga najłatwiej znajdziesz nie pisząc o Bogu. 

 Boję się Twojej miłości, że kochasz zupełnie inaczej – tak bliski i inny. 

 Boże po stokroć święty, mocny i uśmiechnięty, dzisiaj gdy mi tak smutno i duszno i 

ciemno uśmiechnij się nade mną. 

 Bóg czyta wiersze na śmierć zapomniane. 

 Bóg dał człowiekowi wolną wolę, więc nie może nikogo zmuszać do miłości, Jego 

trzeba wybrać. To jest paradoks: Wszechmogący, który wszystkiego nie może. 

Przychodzi i prosi o miłość. 
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 Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją.                                                                                                             

 Bóg stale raduje się, że daje – wypełnia pustkę w ludzkim sercu swoją obecnością. 

 Bóg umiłował świat – a więc nie tylko ludzi, ale i pliszkę, odymioną pszczołę, jeża 

eleganta wprost spod igły. 

 Bóg wszechmogący co prosi o miłość, tak wszechmogący że nie wszystko może. 

 Ból rozstania może być Miłością, Powrotem, Czekaniem, Wspomnieniem... 

C  

 Cierpienie w miłości ma swój sens. Jest jedyną możliwością sprawdzenia miłości. 

Nieważne jest, jak kto cierpiał, ale dlaczego cierpiał. Jeżeli cierpiał z miłości do 

drugiego człowieka, to jego cierpienie jest świadectwem miłości. Potwierdza jego 

miłość. Prawdziwa miłość szuka trudnych dróg.. 

 Człapię po świecie jak ciężki słoń – tak duży, że nic nie rozumiem. Myślę jak 

uklęknąć i nie zadrzeć nosa do góry. 

 Człowiek dobrze wychowany chętnie żyje i chętnie umiera. 

 Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta całość jest 

milczeniem. 

 Czy można oddać Bogu pół serca, czwartą część duszy, jedną setną swojego czasu? 

 Czy nie jesteśmy podobni umarłym, kiedy nie modlimy się, nie dbamy o duszę, 

budujemy sobie kapliczkę bez Boga. Wiara czyni nas żywymi nawet po śmierci. 

D 

 Dlaczego jest niewiara gdy wszystko być może. 

 Dlaczego pisze się wiersze — dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś 

bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to 

ocalić i zapisać. 

 Dla mnie pisanie wierszy to przede wszystkim szukanie przyjaciela, nawiązywanie 

kontaktu z drugim człowiekiem. 

 Dla mnie wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest 

zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego. 
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 Do kościoła przychodzą bardzo różni ludzie, rzemieślnik, robotnik, 

profesor, artysta.  Na koncercie w filharmonii siedzą ci, którzy się dobrali, 

którzy kochają muzykę.                                                                                                                

 W kościele obok rzeźnika stoi docent. Jak do nich wszystkich przemówić? To nie jest 

proste, naprawdę. 

 Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając. 

 Dusza nie wychodzi na fotografii. 

E  

 Etymologia ludowa tłumaczy, że ubogi to ten, który ma wszystko u Boga, całe 

królestwo Boże, choćby od ludzi niczego nie otrzymywał. 

Oby Bogu tylko zaufać. 

G  

 Gdyby śmierci nie było nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko by w ten 

sposób przetrwać. 

I  

 I to wszystko psu na budę bez miłości.  

 I zapomnij, że jesteś gdy mówisz, że kochasz.  

 Istnieje we mnie wewnętrzna potrzeba wypowiadania siebie, mojego przeżywania 

Boga. 

J  

 Jak się kocha, to mniej boli. 

 Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego, 

co mówi. 

 Jestem księdzem szczęśliwym, więc i wiersze moje nie mogą być nieszczęśliwe. 

 Jestem szczęśliwym księdzem, bo było mi łatwo zaufać Panu Bogu. Chyba miałem 

taką łaskę. Widzę Boga w swoim życiu, widzę, jak mnie prowadzi. 

 Jestem wzruszony, że czytają mnie ludzie młodzi, jestem wzruszony tym, że mogłem 

czytać swoje wiersze w Teatrze Narodowym w Warszawie zaraz po takich wybitnych 

poetach jak Różewicz, Herbert czy Miłosz. 
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 Jako ksiądz żyję w dwóch światach: zewnętrznym – mediów, które mówią o 

zarażonym, nieprawdziwym, okropnym świecie ludzkich grzechów, i wewnętrznym – 

ludzkich wyznań, spowiedzi. Wiem, że jeśli nawet człowiek odchodzi od Boga – 

męczy się. Jest krzyż wiary i niewiary. 

 Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie 

widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu. 

 Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym 

jesteśmy. 

 Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza – uśmiech. 

 Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest 

puste. 

 Jeśli las – to szumiący, 

jeśli rzeki – urwiste, 

a serce na złość ludziom 

i naiwne, i czyste.  

 Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu – nie żyjesz miłością. 

 ... jeśli nie wiesz dokąd iść 

sama cię droga prowadzi 

 Jeśli utracimy świadomość, ze jest Bóg – pogubimy się, przerazi nas nasza 

świadomość. 

 Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili. 

 Jezus onieśmiela mnie właśnie dlatego, że jest taki jak my. 

 Jezus w swoim ludzkim życiu ukazywał wymiary miłości i wielkości wówczas 

nieznane. Po dziś dzień trudno zrozumiałe, nawet wśród chrześcijan. 

K  

 Każde małżeństwo przypomina trzy zakony: na początku franciszkanów, radosnych, 

zapatrzonych w przyrodę; z czasem – mocnych w słowach i argumentowaniu 

dominikanów; po latach już tylko kamedułów, przestrzegających reguły milczenia. 

 Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co 

odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego. 
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 Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie 

wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił. 

 Kiedyś zarzucano Jezusowi, że się nie uśmiechał. Moim zdaniem, wiele Jego 

zachowań i opowieści jest pełnych humoru. Na przykład taka opowieść o celniku, 

który wlazł na drzewo. Chciał zobaczyć Pana Jezusa, nie mógł się przecisnąć. Był 

bogaty, mógł dać łapówkę, toby go przepuścili. Ale on, jak nieśmiały zakochany, 

wdrapał się na drzewo i z daleka na Niego patrzył. Ten wyższy urzędnik, który 

wpakował się na gałąź, to jest przecież swoisty dowcip, uśmiech Pana Jezusa. Może 

nie znamy Jezusa zaśmiewającego się, ale pogodnego - na pewno. 

 Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko kocha się za nic. 

 Koniec wszystkich spraw naszych wspaniale niejasny. 

 Kto Boga stworzył, 

Uczeń zapytał, 

Ksiądz poczerwieniał nie wie; 

A Bóg chodzi jak po Tatrach w niebie, 

Tak wszechmogący że nie stworzył siebie 

 Kto kocha, przyjmuje to, co dostaje, i daje, nie żądając wdzięczności. Miłość nie 

rachuje. 

 Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno 

Ł  

 Ładne rzeczy gdybyśmy stanęli i zapomnieli, że trzeba stąd odejść. 

 Łatwiej upaść na głowę niż powstać z miłości. 

M 

 Małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia. 

 Małpa z małpą się kłóci jeśli małpę kocha. 

 Magistrze, doktorze, głuptasku – nie martw się o Boga, ale o siebie. 

 Mądrością dziecka jest ufność... 

 Miłość oddala bo za bardzo zbliża. 

 Miłość różni się od przyjaźni. Przyjaźń musi być wzajemna. Jeśli nie jest wzajemna, 

nie jest przyjaźnią. 
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 Miłości się nie szuka jest albo jej nie ma. 

 Młodzi ludzie są zmęczeni nowoczesnymi trendami. Wierzą w miłość, a świat i moda 

odbierają im tę wiarę. A u mnie miłość jest najważniejsza, bezcenna, jest czymś 

wielkim w życiu. Młodzi ludzie o takiej miłości marzą, mają dość romansów na 

każdym kroku, uczuć byle jakich. 

 Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy, i można być świętym, 

chociaż się żyje na bakier z przepisami. 

 Można kochać i chodzić samemu po ciemku. Z przyjaźnią jest inaczej – ta zawsze 

wzajemna. 

 ... można być Łazarzem, odrzuconym, niepotrzebnym ludziom, tak nie ważnym, tak 

nie dostrzeganym przez nikogo – a przecież w łasce u Boga. 

 Można milczeć i milczeniem kogoś ranić. 

 Można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie 

Nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem  

 Mówiła że naprawdę można kochać umarłych 

bo właśnie oni są uparcie obecni 

 Myślę też, że więcej ludzi pozyskałem sobie wierszami niż kazaniami. Język wiersza 

jest intymniejszy, mówi o przeżyciach, uczuciach, wzruszeniach. Dlatego wiersze są 

dla ludzi wrażliwych, których nie można lekceważyć. 

 Myślę, że ksiądz, który próbuje pisać wiersze, poszukuje języka, w którym mógłby 

wyrazić swe religijne przeżycia. Nie wystarcza mu język homilii, rozprawy 

teologicznej, morałów. 

N  

 Najpierw starzej się ciało, potem umysł, na końcu serce. 

 Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca. 

 Najtrudniej jest być z Jezusem na co dzień. 

 Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej. 

 Nauka, wbrew utartemu mniemaniu, jest raczej ciągłą, twórczą niepewnością, a nie 

zbiorem pewników. 

 Nawet wierzący nie wierzą po cichu. 
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 Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości.  

 Nie bój się stracić – kochając nic nie tracisz. 

 ... nie lękajmy się wiary, która w dzisiejszym świecie może się tylko pozornie 

wydawać słabą, bezsilną jak ziarnko gorczycy, najmniejsze z nasion. Ta pozornie 

bezsilna wiara jest wiarą heroiczną – początkiem cudów. 

 Nie lubię dorabiać tak zwanych interpretacji do tego, co piszę. Postawiam osąd 

czytającym. Prezentowany wybór jest wędrówką po moim odkupionym świecie, w 

którym cierpienie nie zawsze jest nieszczęściem, może być próbą wierności wobec 

tajemnicy, a śmierć jest spotkaniem z Bogiem, który jest miłością. 

 Nie polewaj, nie dmuchaj, gdy miłość się pali. 

 Nie taki anioł słaby, jak go malują. 

 Nie znalem wnętrza człowieka złego, poznałem wnętrze dobrego i rozczarowało mnie. 

 Nie wierzę w przypadkowe znajomości, uważam, że każde spotkanie z drugim 

człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy ciąg, który 

okazuje się ważny. 

 Nie wierzysz – mówiła miłość (...) 

poczekaj jak cię rąbnę 

to we wszystko uwierzysz 

 Nierówni potrzebują siebie, 

im najłatwiej zrozumieć że każdy jest dla wszystkich 

i odczytywać całość. 

 Nieważne są teorie, roztrząsania, ważna jest istota wiary, której nie da się ująć w 

jakieś naukowe normy. Teologię można by nazwać ludzką nauką o Bogu, ale 

niekoniecznie trzeba się w nią zagłębiać, by wierzyć. 

 Nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości 

czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.  

O  

 Od zwykłych rzeczy naucz się spokoju. 

 O cokolwiek zapytasz trzepnie cię milczenie. Bogu nie stawia się pytań dlaczego. 
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P                                                                       

 Pewnego wieczoru zacząłem wymieniać wszystkich dobrych ludzi, których spotkałem 

w moim życiu. Musiałem to jednak przerwać, bo chyba nigdy bym nie skończył. 

 Piękno – to po prostu jego nieobecność, dzieło aż tak wielkie że anonimowe. 

 Pisałem tak, jak umiałem i jak dyktowało mi serce. Wiersze były dla mnie rodzajem 

rzewnego pamiętnika, dzięki czemu jest w nich pierwsze spojrzenie, zatrzymana 

chwila dawnego wzruszenia. 

 Piszę językiem niedzisiejszej poezji i niedzisiejszej krytyki literackiej. Lubię wiersze 

serdecznie niemodne i szczęśliwie spóźnione. Tęsknię za humorem, który uczy 

pokory, pozwala śmiać się z samego siebie, ratuje od patosu, tak bliskiego dawnym 

wierszom religijnym, pozwala spojrzeć z uśmiechem nawet na dramat. 

 Poezja kształtuje i budzi. 

 Pokora nie jest słabością, ale wielką potęgą człowieka, dlatego, że miłość jest potęgą. 

 Prawda, że trzeba dostać pałą, by wierzyć znowu. 

 Przyjaźń lub inaczej miłość niemożliwa 

 Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem, o swym panu myśli i rwie się do niego. 

Pocałuj go w łapę, bo uczy jak na Boga czekać. 

 Poproście Matkę Bożą, abyśmy po śmierci w każdą wolną sobotę chodzili po lesie. Bo 

niebo nie jest niebem jeśli wyjścia nie ma. 

R 

 Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych. 

S  

 Samotność łączy ciała, a dusze cierpienie. 

 Są tacy, którzy się kochają i muszą się spotkać, aby się ominąć. Bliscy i oddaleni – 

jakby stali w lustrze. 

 Serce, które kocha nie jest już niczyje. 

 Serce to jeszcze za mało żeby kochać. 
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 Smutek szuka przyjaźni.                                                                          

 Stawiam sobie czasem trzy pytania: dlaczego piszę? do kogo piszę? Co myślę o 

swoich własnych wierszach? 

 Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe. 

 Są i tacy co się na zawsze kochają i dopiero dlatego nie mogą być razem 

Ś  

 Śmierć jest bramą do dalszego świata – lepszego świata. 

 Śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej. 

 Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.  

o Śpieszmy się – Poezje wybrane, 1979 

 Święty Janie od Krzyża, rzuć mi malwę i nazwij Janem od Biedronki. 

T  

 Tak wiele spraw w codziennym życiu zasłania nam Boga. Nie tylko niewiara, grzech, 

ale i zmęczenie, roztargnienie czy zwykła słabość ludzka. 

 Trudniej kochać bliźniego niż małego fiata. 

 To co nie logiczne prowadzi do wiary. 

 To naprawdę czytają moje wiersze? 

 Tylko maluchom nie nudziło się w czasie kazania oswajali sterczące z ławek zdechłe 

parasole klękali nad upuszczonym przez babcię futerałem jak szczypawką ale Jezus 

brał je z powagą na kolana 

 Tylko my – oczytani analfabeci chlapiemy językiem. 

U  

 Uspokój serce idiotę, 

co chce wciąż tam i z powrotem. 

 Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy. 

 



 32 

                                                                                                                            

 Uważam, że wcześniej czy później nastąpi przesilenie, upadnie cały ten, modny 

obecnie, postmodernizm. Jest to w gruncie rzeczy obce młodzieży, która wierzy w 

miłość, ma ją w sobie zakodowaną, a tu mówią, że nie ma miłości. Często rozmawiam 

z młodymi ludźmi, oni tęsknią za miłością jako najważniejszą wartością w życiu. 

W  

 W czasie wojny mamy wrogów. Ale w normalnym codziennym zwykłym życiu, czy 

my sami sobie nie tworzymy nieprzyjaciół przez tysiące naszych wad, jak urazy, 

zazdrości, pycha... 

 W kościele trzeba się od czasu do czasu uśmiechać. 

 Ważne jest dla mnie, że poprzez swoje wiersze dotarłem do pewnych osób, do których 

z pewnością nigdy w życiu bym nie trafił. Dzięki pisaniu poznałem mnóstwo ludzi, z 

którymi nigdy bym się nie spotkał nie zaprzyjaźnił. Byłoby to pewnie niemożliwe, 

gdybym mówił tylko językiem „kościelnym”. 

 Wiara jest ufnością pokładaną w Bogu, a ufność jest zawsze wielka. To więcej niż 

wiara. 

 Wiara to jest ciągłe szukanie, ciągłe wątpliwości, wiara nie oznacza kamiennego 

spokoju, braku rozdarcia. W tym także jest podobna do miłości. Nawet wiara prosta 

nie istnieje bez niepokoju. 

 Wielkie dzieło nawrócenia świata rozpoczyna się od małych nieraz wysiłków, od 

budowania zgody w naszych rodzinach, parafiach, w środowiskach pracy. 

 Wiersze, dobre wiersze są, muszą być poszukiwaniem tajemnicy, a więc muszą 

dotykać tematu Boga, ludzkiego życia i śmierci. Jak Modlitwa. 

 Wiersze nie przeszkadzają w moim posługiwaniu. Próbuję przekazać przeżycia 

religijne, zadziwić i zachwycić Bogiem. Mają swoje posłannictwo, torują na swój 

sposób drogę łasce. 

 Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego 

siebie. Są tacy, co uważają, że człowiek, który je tworzy, szuka własnych przeżyć. 

Czy o to tylko chodzi? Wydaje się, że powinien odnajdywać prawdę, która go 

przerasta, tę, która stale się mu wymyka, Prawda ta jest tak obszerna, że chociaż było 

tylu wspaniałych poetów, wciąż pojawiają się nowi i podejmują jeszcze raz ten sam 

trud. 

 Wierzyć to znaczy ufać kiedy cudów nie ma. 

 Wszystko na pysk zbity wali się bez Ciebie.  



 33 

                                                                                                                            

 Wszystko stało się drogą co było cierpieniem. 

Z  

 Za wielki Pan Bóg żeby wejść do głowy. 

 Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i 

głowę razem z policzkami oderwać. 

 Zdarzało się, że recenzenci omawiając moje wiersze pisali o dialektyce, antynomiach, 

Pascalu, Heraklicie, Heglu. Przeraziłem się. Otworzyłem tom moich wierszy i 

przeczytałem : „Polna myszka siedzi sobie, konfesjonał ząbkiem skrobie”, „kto bibułę 

buchnie, temu łapa spuchnie”, „siostra Konsolata, bo kąsa i lata” — i uspokoiłem się. 

Ż  

 Żeby odejść od siebie też trzeba się spotkać.  

o Źródło: Przychodzą same 

 Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka.  

 Żebym był ścieżką jak życie drobną, schyloną jak kłosy, przez którą przebiegł Jezus 

nieśmiały i bosy. 

 Życzmy sobie pomyślności Bożej, czyli tego, żeby wszystko działo się po myśli Pana 

Boga. 

 Życie to jest dobrze i źle. I tak jest dobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest źle. 

 Żyję w pięknym świecie: grzesznicy żałują, ateusze chcą uwierzyć, zakochani 

kochają, ludzie czytają... 
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Twórczość (wybór)           

 Wiersze (1959, tom wydany wspólnie z książką poetycką ks. Pawła Heintscha) 

 Znaki ufności (1970) 

 Zeszyt w kratkę (1973) 

 Poezje wybrane (1979) 

 Niebieskie okulary (1980) 

 Rachunek dla dorosłego (1982) 

 Który stwarzasz jagody (1984, 1988) 

 Na chwilę 

 Święty gapa 

 Na osiołku (1986) 

 Nie przyszedłem pana nawracać (1986) 

 Sumienie ruszyło (1989, 1990) 

 Tak ludzka (1990) 

 Stukam do nieba (1990) 

 Nie bój się kochać (1991) 

 Niecodziennik (1991) 

 Nie martw się (1992) 

 Tyle jeszcze nadziei (1993) 

 Krzyżyk na drogę (1993) 

 Elementarz księdza Twardowskiego dla najmłodszego, średniaka i starszego (2000) 

 Pogodne spojrzenie (2003) 

 Mimo Wszystko (2003) 

 O spacerze po cmentarzu wojskowym 

 O maluchach 

 Obiecanki Cacanki 

 Podziękowanie 

 

 

                                                                                                     

Napisał, zebrał i opracował – Michał Cieśla 
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Uczniowie Gimnazjum o twórczości 

księdza Jana Twardowskiego 

 

 

Księdzu Janowi Twardowskiemu 
 
Gdy myślę o Księdzu 
to anioł w sutannie 
przed oczami staje. 
I gdy tak rozmyślam 
dokładniej, staranniej, 
ach! to serce Księdza 
i miłość, którą Ksiądz rozdaje. 
 
To wiem 
Nieważne, że to lat już tyle 
i ciało, coraz to większym wysiłkiem 
dla Księdza, strapione 
Przecież serce jeszcze 
takie młode! 
Odradza się 
przez radość prostych ludzi. 
Gdy Ksiądz uśmiech 
taki ciepły 
w człowieku rozbudzi. 
 
A wszystko to zapisane w wierszach. 
Samo życie! 
I radość 
I smutek 
I żal. 
 
I czy miłość ostatnia czy pierwsza 
będę spieszyć się, by kochać ludzi. 

Monika Szumiec – II E 
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 Dziękuję Księdzu Janowi za te najpiękniejsze na świecie wiersze. Za to, że są one 
dla mnie podpora na duchu w trudnych sprawach. Za to, że czasami mnie rozweselają i za 
to, że mówią, jak wygląda najprawdziwszy świat. 
  

Agnieszka Wyżga – II E 
 
 

 Poezja Księdza Twardowskiego jest inna niż wszystkie. Nie jest to zwykły poeta, 
bo kapłaństwo czyni go innym. Jego wiersze pomagają nam lepiej zrozumieć Boga. 
 

Paweł Wojdyła – II E 
 
 

 Szanowny Księże. Jestem pod wielkim wrażeniem Księdza poezji, a zwłaszcza 
wiersza „Do moich uczniów”. W zasadzie fascynacja twórczością Księdza zaczęła się 
właśnie od tego utworu. Zrozumiałam, że aby żyć, trzeba zaakceptować cierpienie. Życzę 
Księdzu natchnienia do dalszej poetyckiej pracy i aby Księdza poezja została nagrodzona 
Noblem. 
 

Katarzyna Nowak – II E 
 
 

 Bardzo lubię czytać wiersze Księdza. Dziękuję za wiersze skierowane do nas. 
Pragnę z całego serca, aby Bóg pozwolił Księdzu tworzyć jeszcze długo, długo… 
 

Ewa Cuber – III A 
 
 

 Kiedy czytam wiersze opisujące piękno świata, cieszę się, że jest w nich mowa o 
zwyczajnych rzeczach i zjawiskach, o detalach, o których ludzie często zapominają. 
Sentencje Księdza o miłości stały się dla mnie bardzo ważne. Uświadomiły mi wiele prawd. 
 

Klaudia Maczek – III A 
 

 Poezja Księdza Twardowskiego ukazuje podstawowe wartości, które są ważne w 
życiu każdego z nas. 
 

Magdalena Piekus – III A 
 
 

 Wiersze Księdza są piękne. Czytam je chętnie. Jestem nimi zafascynowany.  
 

Sebastian Słaboń – III A  
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 Lubię poezję Księdza Jana. Dlaczego? Myślę, że dlatego, iż jest ona „inna” od 
tradycyjnej poezji. Wiersze Księdza wyrastają z ludzkich doświadczeń. Zawierają bardzo 
osobiste spojrzenia na losy i postawę ludzi, na świat, przyrodę. Pełno w nich humoru, bo 
jak mówi sam Ksiądz: „Może uśmiech, który wkładam między wiersze ratuje moją poezję”, 
„staram się, aby moje wiersze były próbą uśmiechu”. 
 

Joanna Habuda – III A 
 
 

 Poezja Księdza Twardowskiego jest bliska memu sercu. Czytam ją z uśmiechem i 
wielkim wzruszeniem.  W wierszach znajduję odpowiedzi na niektóre dręczące mnie 
pytania 
 

Tomasz Cygal – III A 
 
 

 Bardzo lubię czytać wiersze Księdza Jana, ponieważ mówią o miłości, przyjaźni, 
pięknie przyrody, a przede wszystkim o Bogu. Czytając je, mogę bardziej zbliżyć się do 
Boga. Uważam, że warto je czytać. Pogłębiają naszą wiarę. 
 

Agnieszka Pudełko – III A 
 
 

 Mądra jest poezja Księdza Twardowskiego. Lecz z łatwością dociera do serca 
ludzkiego. Podoba mi się ta poezja, bo jest mądra, piękna i zywa. 
 

Anna Grudnik – II A 
 
 

 Chciałabym podziękować Księdzu za Jego poezję. Jest taka prosta i szczera. 
Pozwala mi dostrzec w tym pełnym okrucieństwa świecie wszystko, co dobre i szlachetne. 
 

Monika Olesińska – II A 
 

 Lubię czytać wiersze Księdza, ponieważ zawierają one najgłębsze uczucia ludzkie. 
Cieszę się z tego, że będzie Patronem mojego Gimnazjum. 
 

Daniel Gontkiewicz – II A 
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 Wzruszamy się przy wierszach Księdza i cieszymy. Czasami pomagają nam w życiu. 
 

Tomasz Szczepanik – II A 
 
 

 Poezja Księdza Twardowskiego jest dla mnie lekiem na złe samopoczucie. Zawsze, 
kiedy jestem smutna i przygnębiona sięgam po wiersze Księdza Jana. Podoba mi się, że są 
pisane prostym i zrozumiałym dla każdego językiem. 
 

Iwona Partyła – III A 
 
 

 Bardzo lubię słuchać wierszy Księdza Jana. 
 

Jakub Pudełko – III A  
 
 

 Dziękuję za wiersze, w których Ksiądz pisze o miłości i ukazuje całe jej piękno. 
 

Damian Sałaja – III A 
 
 

 Dzięki poezji Księdza Jana Twardowskiego bardziej zgłębiłam swoją wiarę. W 
prosty i przystępny sposób poznałam tajemnicę naszego Boga. Wiersze te są dla mnie 
drogowskazem na moja dalszą wędrówkę przez życie. Zawierzyłam tej poezji od samego 
początku. 
 

Kamila Biernacka – III A 
 
 

 Wiersze księdza Jana czytam zawsze w wolnej chwili. To właśnie dzięki nim 
pogłębiam swoją wiarę. Podziwiam Poetę i Jego twórczość. 
 

Kamil Habuda – III A 
 

Bardzo lubię czytać wiersze Księdza Twardowskiego. Mają one wpływ na moje 
samopoczucie. Kiedy jest mi smutno i źle, a także, kiedy mam świetny humor, sięgam po 
tomik z wierszami Księdza. Poezja ta często mówi o Bogu – ale jest dla każdego, nie tylko 
dla wierzących. 
 

Monika Mazurkiewicz – III A   
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 Wiersze Księdza pokazują piękno natury, której sami nie zauważamy.  
 

Katarzyna Czajowska – III A 
 
 

 Wiersze Księdza pokazują, że można kochać nawet małe stworzonka. Ja bardzo 
lubię zwierzęta. I dlatego chętnie czytam wiersze Jana Twardowskiego.  
 

Joanna Franczyk – III A 
 
 

 Ta poezja jest naprawdę wspaniała. Nawet prosty człowiek, potrafi zrozumieć te 
wiersze. 
 

Krystian Grzybek – III C 
 
 

 W każdym wierszu Księdza widać światełko nadziei. Trzeba tylko wierzyć, że 
będzie lepiej.  
 

Halina Chochół – III C 
 
 

 Dla mnie twórczość Twardowskiego jest czymś wyjątkowym. 
 

Bartłomiej Knapik – III C 
 

Wiersze Księdza uświadomiły mi, że nie trzeba się załamywać po niepowodzeniach 
i przykrościach.  

 
Adam Wojdała – IIIC 

 
 
Lektura wierszy Księdza to dla mnie ucieczka od rzeczywistości. od moich 

codziennych problemów. Dzięki tym wierszom poznałam, co naprawdę może oznaczać 
słowo miłość. 

 
Joanna Ślęczka - IIIC 
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Wspomnienia 
 

 
 
 

 
 „Kiedy jechałem do Białego Kościoła na kolejną uroczystość nadania 
szkole mojego imienia (24 XI 2001), pomyślałem sobie: Kiedyś powiedziano mi 
to, co mam pamiętać na całe życie: „Nie bądź nigdy ważny, ale zawsze bądź 
wdzięczny”. Niestety, znalazłem się w sytuacji kogoś ważnego. Stałem się 
patronem. I może mi z tego powodu uderzyć do głowy woda święcona i nie 
święcona, bo nie każdemu zdarza się taka uroczystość. Jak tu pamiętać by nie 
być ważnym?” 
 

Jan Twardowski „Autobiografia” 
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„Moje gimnazjum’’ 
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Gimnazjum w Białym Kościele – szkoła, w której pracowałam jedynie dwa lata, 
wniosła w moje życie wiele doświadczeń.  
Pracę podjęłam w drugim roku działalności szkoły, w roku szkolnym 
2000/2001, obejmując wychowawstwo w klasie Id z siedzibą w Bęble. 
Po kilku dniach od rozpoczęcie roku szkolnego, dyrektor szkoły mgr Bożena 
Turek zwróciła się do mnie z prośbą o prowadzenie równocześnie 
wychowawstwa kl. IId. 
    W swojej dotychczasowej wieloletniej już pracy nauczycielskiej, zdążyło mi 
się prowadzić jednocześnie dwa wychowawstwa, wiedziałam więc, że praca ta 
nie będzie łatwa. Podjęłam się jednak tego zadania wierząc w powodzenie.  
Wykorzystując dotychczasowe doświadczenie pedagogiczne, musiałam 
wpływać na uczniów tak, aby zdyscyplinowani mogli w właściwy sposób 
przyswajając wiedze i zasady zachowania.  
   Trudności w pracy było sporo, a związane były głównie z tym, że szkoła nie 
maiła jeszcze główniej siedziby. Klasy Id i IId uczyliśmy w budynku Szkoły 
Podstawowej w Bęble. Pamiętam z tego okresu zebrania z rodzicami, podczas 
których padało wiele pytań o sens powoływania gimnazjum w takich 
warunkach. Rodzice wątpili też, czy nauka w nowym budynku rozpocznie się 
na pewno w kolejnym roku szkolnym. Z pomocą w tych warunkach przychodzili 
radni, a jednocześnie rodzice moich uczniów, Kazimierz Szumny i Zdzisław 
Cielecki, którzy przekazywali rodzicom informacje i działalności władz 
samorządowych. Działania te miały na celu terminowe oddanie do użytku 
budynku nowej szkoły. 
   Stało się faktem, że pracować zaczęliśmy 1 września 2001 roku w nowym, 
pięknie odremontowanym budynku w Białym Kościele. Praca w takich 
warunkach była znacznie łatwiejsza, chociaż wiele starań musieliśmy wkładać 
w jaj organizowanie.  
Z dużą radością przyjęliśmy więc decyzje o zakupie urządzenia kserującego, 
pomocnego także w przygotowaniach różnych materiałów potrzebnych na 
lekcjach. Szkoła posiadała też doskonale zorganizowaną pracownie 
informatyki, w której swoją wiedze przekazywał uczniom mgr Grzegorz 
Knapik. Z jego pomocy korzystaliśmy również my – nauczyciele. 
    Uczniowie z dużym zapałem rozpoczęli naukę, chętnie angażowali się w 
różnego rodzaju prace na rzecz szkoły, uczestniczyli w wielu konkursach.  
   Ze względu na bliskość dużego ośrodka kulturalnego, jakim jest Kraków 
mogliśmy przyjeżdżać na różnego rodzaju wystawy, spektakle teatralne i 
filmowe, a także na spotkania ze znanymi osobami ze świata kultury.  
  Spotkanie z Anną Dymną w czasie, którego profesjonalnie czytała wiersze ks. 
Jana Twardowskiego pozostało długo w pamięci gimnazjalistów. 
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Można było porozmawiać z Panią Anną Dymną i uzyskać autograf aktorki. 
  Uczniowie gimnazjum nawiązywali coraz mocniejsze więzi w czasie 
wyjazdów na wycieczki czy odpoczynek w ramach „zielonej szkoły’’. 
Pobyt w Łebie nad morzem dawał możliwość poznawania nowych miejsc, 
kultury i historii regionu. 
  Wspominać mogłabym wiele wydarzeń, gdyż życie szkoły obfitowało także w 
wiele spotkań, imprez i wizyt.  
   Spotkanie z ks. abp Kazimierzem Nyczem było dla nas bardzo ważnym 
wydarzeniem. Będący biskupem w Krakowie odwiedził Biały Kościół, przyjął 
także zaproszenie do odwiedzenia gimnazjum. W bezpośrednich rozmowach z 
księdzem arcybiskupem mówiliśmy o swoich osiągnięciach, ale także o 
trudnościach w pracy. Spotkanie trwało dość długo. Zaskoczenie gości wywołał 
fakt, że wśród kadry nauczycielskiej pracują osoby legitymujące się tytułem 
doktorskim: dr Bogusława Niebieska , dr Andrzej Skrzyniowski. 
  Bardzo ważnym wydarzeniem był moment nadania imienia szkole. 
Patronem gimnazjum został ks. Jan Twardowski.  
Wiele pracy musieliśmy wykonać, aby uroczystość miała podniosły charakter 
tym bardziej, że uczestniczył w niej sam ks. Jan Twardowski – wielki, skromny 
człowiek, wspaniały duszpasterz, utalentowany poeta, zawsze pogodny, 
życzliwy wszystkim, ujmujący prostotą wyrażania głębokich myśli. 
  W czasie dwudniowego pobytu w Białym Kościele ks. Jan Twardowski 
odprawił msze świętą w kościele parafialnym, prowadzonym przez ks. Marina 
Matusiaka – proboszcza parafii i kilka proboszczów parafii sąsiednich.  
  Odbyły się także spotkania z władzami gminy, księżmi, nauczycielami, 
rodzicami, uczniami oraz z wieloma zaproszonymi gośćmi.  
Mimo wielogodzinnego uczestnictwa w spotkaniach ks. Jan Twardowski nie 
odmówił naszym prośbą o podpisanie tomików poezji. Podpisał wiele 
egzemplarzy, a nauczycielom dedykował je imiennie. Czas płynął, mieliśmy 
kontakt z księdzem, odwiedziliśmy w Warszawie. 
Wiadomość o Jego odejściu pogrążyła nas w smutku. Wzięliśmy udział w 
uroczystościach pogrzebowych w lutym 2006 r.  
  Zapamiętałam wówczas słowa abp Józefa Życińskiego : 
                „ Niech w niebieskiej ojczyźnie docenią poetów nie mniej niż my 
cenimy Twe wiersze ”. 
 
Biały Kościół , kwiecień 2009                                                 Leokadia Forgacz 
 

... 
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     Dnia 1.09.1999 roku zaczęłam uczęszczać do gimnazjum w Białym Kościele 
– filia w Modlnicy. Byliśmy pierwszym rocznikiem, którego objęła reforma 
szkolnictwa. W tym czasie wszyscy raczej patrzyliśmy na to sceptycznie. 
Gimnazjum bez siedziby, miało mieścić się w czterech oddziałach: Modlnica, 
Biały Kościół, Wielka Wieś, Bębło. Od razu nasuwało się jedno pytanie: jak to 
wszystko zadziała?  W końcowym rezultacie chyba jednak nie było tak źle. 

     Przewodniczącą zostałam na pierwszej wycieczce integracyjnej do kopalni w 
Bochni.   

Potem przyszedł czas na wybór patrona nowej szkoły. Kandydatem na patrona 
ze strony naszej klasy był ksiądz Jan Twardowski. Pamiętam jak razem z 
koleżankami przyszłyśmy do naszej wychowawczyni pani Marii Kątniak z 
pytaniem, czy patron szkoły może być osobą żyjącą. Odpowiedź była 
twierdząca. Nasza wychowawczyni bardzo wspierała nasz pomysł, mogliśmy 
liczyć na jej pomoc. 

A dlaczego ksiądz Jan Twardowski? Jego poezja jest radosna, nie ma w niej 
zbędnego patosu, trafia do młodego człowieka. Opowiadał o otaczającym nas 
świecie, zachwycał się przyrodą i zwierzętami, pisał o normalnych rzeczach, 
potrafił poruszać tematy trudne i bolesne, ale także w jego wierszach nie 
brakowało humoru. 

      Radość z wyboru naszego kandydata była ogromna. Oddział w Modlnicy 
był odpowiedzialny za zorganizowanie uroczystej gali. Muszę się pochwalić, 
przypadł mi zaszczyt recytowania chyba najsłynniejszego wiersza księdza 
Twardowskiego, „Śpieszmy się”. A zaszczyt tym większy, gdyż na uroczystości 
nadania imienia patrona szkoły honorowym gościem był sam patron.  

      Kolejnym ważnym wydarzeniem z życia pierwszych w historii 
gimnazjalistów było oddanie nam nowego budynku gimnazjum do użytku. Tak 
do końca to jednak nie była moja szkoła, gdyż nasza filia nie przeniosła się do 
nowego budynku w Białym Kościele, do końca trzeciej klasy uczęszczałam do 
szkoły  w Modlnicy. W tym też roku zostałam zdegradowana do roli zastępcy 
przewodniczącego, ponieważ przewodniczący musiał być na miejscu. A potem to 
tylko nauka, nauka, i koniec, trzy lata minęły bardzo szybko, trzeba było się 
żegnać.  
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       Okres bycia gimnazjalistką zawsze będę wspomniała z uśmiechem na 
twarzy. Były wycieczki, zielona szkoła, dyskoteki, zajęcia na basenie, konkursy. 
Nie mogliśmy powiedzieć, że nic się nie dzieło i nie dano nam szansy na 
rozwijanie naszych umiejętności. Jednak tego, co na pewno nie zapomnę to mojej 
klasy, IIIa. Na przestrzeni lat, uczęszczania później do liceum muszę przyznać, 
że naprawdę byliśmy zgrani, potrafiliśmy się porozumieć, dobrze się bawiliśmy 
w swoim towarzystwie, niektóre przyjaźnie trwają do dzisiaj.  

Nie można również zapomnieć o nauczycielach, którzy razem z nami 
przeżywali wzloty i upadki oraz doświadczali plusy i minusy przedsięwzięcia 
zwanego gimnazjum.  

Szczególnie zawsze ciepło będę wspomniała moją wychowawczynię, a zarazem 
nauczycielkę języka polskiego, panią Marię Kątniak, która jak nikt inny 
opiekowała się nami, zainteresowała nas literaturą i usilnie starała się nauczyć 
nas naszej ojczystej gramatyki oraz pana Józefa Zmorzysko, nauczyciela 
matematyki, który wzbudził we mnie zainteresowanie przedmiotami ścisłymi.  

      Dziś, mimo, że upłynęło już 10 lat od momentu powstania gimnazjum, 
chętnie wracam myślą do tamtych dni.  Były naprawdę ciekawe.   

Kamila Biernacka – klasa III A 

... 
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Dziesięć lat Gimnazjum? Niemożliwe, ale z faktami, choć nie zawsze, trudno 
dyskutować. 
        Pamiętam pierwszą klasę. Wychowawcą był(o ile dobrze pamiętam) pan 
J. Zmorzysko. Uczyłam tę klasę w "podstawówce". Gimnazjum było wówczas, 
w 
pierwszych latach istnienia, "rozrzucone". Moje mieściło się w 
Modlnicy - mojej pierwszej i jedynej szkole, w jakiej uczyłam po ukończeniu 
studiów. 
       Ta pierwsza gimnazjalna miała salę na piętrze, od strony boiska. A język 
polski, którego uczyłam, był często na ostatnich lekcjach. Uczniowie nie 
zawsze mieli ochotę wysłuchiwać, „kto wielkim poetą był". Ale jakoś udało 
się nam w zgodzie zdać egzaminy i ukończyć trzyletnie zmagania  z 
literaturą, gramatyką i nowinkami reformy szkolnictwa. 
       Kiedy zaczął się nowy rok szkolny, przez kilka lat pozostałam w mojej 
szkole podstawowej w Modlnicy. 

Zostałam znienacka emerytką. Oj, pierwsze dzwonki pierwszego 
września nie 
były radosne-tęskniłam za uczniami, uczeniem, szkołą. 
       Ale, jak to w życiu-okazało się, że jeszcze mogę.... 
I tak dzięki Paniom Dyrektor( z mojej "podstawówki" i mojego 
gimnazjum),ale też nauczycielom(Elu – wybacz - musiałaś zostać w domu z 
dzieciątkiem)-zaczęłam niezwykłą ośmiomiesięczną przygodę. ZASTĘPSTWO. 
      W gimnazjum, ale już w nowym miejscu, w Białym Kościele, uczyłam 
języka 
polskiego dwie klasy drugie i dwie-trzecie, nawet wychowawstwo miałam w 
3c. 
      Było to już "inne" gimnazjum-miało nie tylko swój budynek, ale i patrona. 
Pamiętam-to było niezwykłe przeżycie. Po wielu dyskusjach patronem miał 
zostać ksiądz-poeta Jan Twardowski. Przyjechał(jeszcze miał dość siły) do 
Białego Kościoła na uroczystość nadania Jego imienia naszej 
szkole. Chętnie z nami rozmawiał i podpisywał książki, choć widać było 
Jego zmęczenie. Zapamiętałam najbardziej pewne słowa Księdza, które na 
zawsze zostaną w moich myślach. 
      I właśnie już w takim gimnazjum, długo po śmierci Patrona, uczyłam 
młodych 
ludzi, krótko wprawdzie, ale z wielką przyjemnością. Uczyliśmy się nie 
tylko(ONI)języka polskiego, ale wspólnie tolerancji. Pamiętam rewelacyjny 
cykl koncertów w filharmonii, zachwyt "moich" trzeciaków, gdy zaprowadziłam 
Ich do teatru im. J Słowackiego, konkursy, Olę, która pięknie pisała 
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opowiadania( niezadane, dla siebie i pozwalała mi je 
czytać).Pamiętam, gdy już po zakończeniu roku 3c cała przyszła do mnie na 
Nawojki, siadali gdziekolwiek, mówili i nowych szkołach i planach 
życiowych. 
     Tych wspomnień jest wiele-to naprawdę była ciężka praca, ale i jedna z 
najpiękniejszych przygód w moim życiu. 
    A że być może nie wszyscy w to ostatnie zdanie uwierzą.....trudno. Ja nie 
kłamię. 
 

Elżbieta Wójcik 
 
 

... 

Gimnazjum wspominam ciepło; tak jak miejsce, w którym człowiek czuje 
pozytywną energię otoczenia…Zostawiłem tam kawałek siebie. Na pewno na 
murach gdzie powstawały dekoracje malarskie, ale wierzę, że także w 
niektórych wrażliwych duszyczkach…Upływający czas idealizuje przeszłość- 
nie pamięta się chwil smutnych…Uśmiechnięte buzie uczniów i 
nauczycieli…wypełniają moje wspomnienia… 

Jan Bosak 
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Nauczyciele 
 
 

 Turek Bożena 
 
             Jedną z najpiękniejszych chwil w życiu 

człowieka jest spotkanie przyjaciela, który będzie 

w nas wierzył bardziej niż my sami. 

 

 

             A co, gdy tym przyjacielem okazuje się nauczyciel?. W szkole średniej tym 

przewodnikiem i przyjacielem, była moja wychowawczyni - Pani mgr Helena Apostolska. 

Kolejne pozytywne impulsy to okres studiów, a przede wszystkim wykładowcy. Ich 

podejście, sprawiało, że nie byli tylko autorytetami w dziedzinie nauki, ale i życia. Kiedy po 

jednej z lekcji fizyki w czasie praktyki studenckiej Pani dr Jadwiga Salach stwierdziła, że 

urodziłam się nauczycielką, uwierzyłam, że warto spróbować pracy w szkole. W 1981r. 

ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie na kierunku fizyka. W ramach 

poszerzania swoich umiejętności, poszukiwania dobrych praktyk i sprawdzonych 

rozwiązań ukończyłam Studia Podyplomowe z fizyki na WSP oraz Studia Podyplomowe 

na UJ z matematyki. Obecnie rozpoczęłam Studia Podyplomowe  Liderów Oświaty w 

Collegium Civitas w Warszawie. Podjęcie  studiów skierowanych dla dyrektorów ściśle 

wiąże się z rozpoczęciem nowej dziesięciolatki w naszej szkole.  

             Potrzebuję świeżego spojrzenia na pracę dyrektora, doświadczenia innych, a w 

szczególności inspiracji i motywacji do podejmowania wyzwań, jakie niesie współczesny 

świat...a prywatnie... lubię ludzi, kocham dzieci i jestem niepoprawną optymistką. 
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Bałys-Miśkiewicz Agnieszka 
W gimnazjum pracowałam przez 10 długich lat, od 

momentu założenia. Początkowo jako pedagog, 

później również jako nauczyciel języka 

angielskiego. Moim ulubionym przedmiotem jest 

historia, a zajęciem - spacery po górach. 

 

 

 

  

Basista Agnieszka 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – tytuł 

magistra chemii. 

Nauczyciel mianowany. 

 

  

Biesiada Ryszard 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – 

magister fizyki, specjalność nauczycielska 

UJ – Studia podyplomowe z informatyki i fizyki. 

Zatrudnienie: Szkoły Podstawowe w Krakowie, 

Zespół Szkół Sportowych (LO) w Krakowie. 

 

 

 

Biniek Małgorzata 
Ukończyłam studia na Wydziale Biologii i Nauk o 

Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego  oraz studia 

podyplomowe na Wydziale Filozoficznymi w 

zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego 

przedmiotu na kierunku wychowanie do życia w 

rodzinie. Od 8 lat jestem nauczycielem biologii w 

Gimnazjum im ks Jana Twardowskiego w Białym 

Kościele. Prywatnie  - mama pięcioletniej Oliwii. 

 

 

Bosak Jan 
 ASP w Krakowie – tytuł magistra sztuki – dyplom 

z wyróżnieniem 

Studium Pedagogiczne na wydziale Edukacji 

artystycznej ASP w Poznaniu. 
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Duda Marta 
absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Rzeszowie, kierunek: edukacja artystyczna w 

zakresie sztuk plastycznych oraz studiów 

podyplomowych na Uniwersytecie Ślaskim: 

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. 

 Od 2004 roku pracuje z dziećmi w szkole 

podstawowej i gimnazjum. 

W wolnych chwilach zajmuje się malarstwem i 

fotografią, lubi podróże, filmy kostiumowe, 

dokumentalne i sensacyjne. Ulubiony aktor: Al 

Pacino, Johnny Deep, Woody Allen. 

Podziwiany malarz: Jan Vermeer, Jerzy Duda 

Gracz:)Caravaggio,Bruegel Pieter, Gustaw Klimt. 

Ulubiony kolor: biały i czarny. 

 

 

Dudek Tomasz 
Nauczyciel wychowania fizycznego i edukacji dla 

bezpieczeństwa. Prezes LKS „Zieleńczanka” 

Zielonki. Trener koordynator młodzieżowych 

drużyn w Zielonkach. Zawodnik klubu piłkarskiego 

„Zieleńczanka” (VI liga krakowska). Dyplomowany 

menedżer sportu. Ratownik przedmedyczny. Sędzia 

LA.Wykształcenie:Magister pedagogiki 

wychowania obronnego i wychowania fizycznego 

(Akademia Pedagogiczna w Krakowie 2007).  

    Zarządzania organizacjami sportowymi w 

kontekście integracji europejskiej. Dyplom 

menedżera sportu (UJ w Krakowie 2008). Staż S.S. 

Lazio Rzym. 

     Trener klasy piłki nożnej (AWF Kraków 2006)w 

trakcie – instruktor pływania i instruktor LA. 

 

  

Durek Małgorzata 
AP im. KEN w Krakowie, Wydział Geograficzno – 

Biologiczny, 

Medyczne Studium Zawodowe w Krakowie 

Zainteresowanie: fizjologia, muzyka, taniec, 

książka, psychologia. 

Nauczyciel biologii. 
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Dyrda Małgorzata 
pedagog, mediator rodzinny, specjalista ds. 

profilaktyki, autor i realizator programów 

proflikatycznych "Falo-chron", "Moje uczucia". Od 

2008 roku pedagog szkolny w Gimnazjum w 

Białym Kościele. 

 

 

 

 
 

Forgacz Leokadia 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców 

Śląskich w Opolu. – tytuł magistra filologii 

polskiej. 

Studium Nauczycielskie Nr I we Wrocławiu - kurs 

bibliotekarski 

Nauczyciel język polskiego oraz nauczyciel – 

bibliotekarz. 

 

Galus Anna 
Wykształcenie wyższe magisterskie: 
Studim Nauczycielskie w Raciborzu - kierunek : 
wychowanie fizyczne 
AWF w Krakowie - kierunek : Rekreacja ruchowa  
podyplomowe:  
AWF Kraków - Korekcja Wad Postawy 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 
Psychologia w marketingu i zarzadzniu 
Instruktor: Pływania, żeglarstwa, fitness – nowoczesne 

formy gimnastyki. 
Zainteresowania: 
Ratownictwo wodne, aktywny wypoczynek, turystyka, 
psychologia, fitness. 
 

 

 

Glanowska Elżbieta 
Wykształcenie: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w 

Krakowie (obecny UP). 

Ulubione zajęcia: czytanie, zwiedzanie, poznawanie 

ciekawych ludzi i rozmowy z nimi, długie spacery z 

rodziną. 

Zainteresowania: tematyka żydowska i Holocaustu, 

malarstwo St. Makowskiego, zwyczaje i obyczaje 

polskie. 

motto życiowe: uśmiechaj się do ludzi, a świat 

stanie się piękniejszy. 
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Głogowska Krystyna 
Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Wychowanie 

Techniczne z Informatyką 

Zainteresowania: podróże, informatyka, 

architektura, malarstwo, sport, historia, muzyka 

poważna, rockowa, literatura polska, zagraniczna. 

Nauczyciel techniki. 

 

 

 

 
 

Habuda-Szumiec Maria 
Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 

Kielcach – wydział Chemii. 

Najbardziej lubię ciekawą pracę, taką, która daje 

zadowolenie. Nigdy nie zmieniłabym swojego 

zawodu, ponieważ daje on dużo satysfakcji i 

zadowolenia. Lubię dzieci i lubię z nimi przebywać. 

Praca sprawia mi przyjemność. 

 

 

 

 

 

Iskierka Maria 
Studium Ekonomiczne w Olkuszu (Zarządzanie i 

Organizacja Przedsiębiorstw) 

Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna 

„Ignatium” w Krakowie. 

Zainteresowania: historia, religie świata, kultura 

starożytna, muzyka, etyka, teatr, turystyka, finanse, 

WOS. 

 

 

 

 

Izabela Miarka 
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w 

Częstochowie pod opieką naukowo-dydaktyczną 

Uniwersytetu Wrocławskiego – Filologia 

Germańska – licencjat. 

Zatrudnienie – Językowe Przedszkole Niepubliczne, 

Gimnazjum w Białym Kościele. 

Zainteresowania: wspinaczka, film, języki obce, 

podróże. 
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Janecka Anna 
UJ – Wydział Zarządzania i Komunikacji 

Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa – licencjat oraz magisterium. 

Studium Pedagogiczne UJ. 

Zainteresowania: historia sztuki, muzyka, Internet, 

film, literatura. 

 

 

 

 

 

Jastrzębska Monika 
UJ – Wydział Prawa i Administracji, kierunek 

Nauki Polityczne specjalność Dziennikarstwo. – 

mgr politologii. 

Studia podyplomowe – Public Relations UJ 

Kurs Toefl 

Nauczyciel języka angielskiego. 

 

 

 

 

  

Jaworska-Jurzyk Beata 

WSP im. KEN w Krakowie – tytuł magistra 

pedagogiki 

University of Cambridge – „Certificate in Advanced 

English”. 

 

 

 

Kaganiec Iwona 
Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński, historia 

literatury. Nauczyciel i wychowawca w Gimnazjum 

… Obecnie żona Wojtka i mama dwuletniej Alinki, 

kierownik Wydziału QSE w Mota – Engil Europe. 

Muzyk i amatorka dobrego wina. 
 

  

Kasprzak Łukasz 
Papieska Akademia Teologiczna, Wydział 

Teologiczny – specjalność katechetyczna. 

Nauczyciel religii 
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Knapik Grzegorz 
Nauczyciel WFu i informatyki. 

Współtwórca Koła Miłośników Gór. 

 
 

 

Knapik Monika 
Wyższe Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie 

Pedagogicznym – Geografia oraz Stosunki 

Międzynarodowe. 

Interesuję się filmem polskim, zwłaszcza filmami 

moich ulubionych reżyserów tj. S. Bareji i J. 

Machulskiego, cenię sobie również dobrą literaturę. 

 

 

Kocemba Beata 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 

w Krakowie – magister, filologia polska. 

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie – 

Studia Podyplomowe w zakresie logopedii. 

Nauczyciel języka polskiego 

Pani Kocemba jest nauczycielem pełnym inicjatyw i 

ekspresji pedagogicznej. Jej działania wzbogacają 

osobowość dzieci, ich zamiłowanie do lektur, jak 

również innych form życia kulturalnego – kino, 

teatr, własna działalność artystyczna. 

 

 

 

 
 

Konieczkowicz Dariusz 
Żyję muzyką, z muzyki i dla muzyki. 

Nauczyciel muzyki. 
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Krzyżan Anna 
Dyplom licencjata uzyskałam na UMCS w Lublinie 

(język angielski – specjalizacja nauczycielska). 

Magisterium zrobiłam na UJ (filologia klasyczna – 

specjalizacja archeologiczno – artystyczna).  

Nauczam języka angielskiego i staram się to robić 

najlepiej jak potrafię,. Bardzo zależy mi na wiedzy 

moich uczniów – ich porażki są moimi porażkami, 

ich sukcesy – moimi sukcesami. 

Moją pasją jest rodzina i góry. Uwielbiam 

wspinaczkę skałkową, górską, zimową, skitury, 

narty, podróże, ale także dobre książki, filmy, 

muzykę, kuchnię włoską, malarstwo, historię sztuki. 

 

 

Kubisiowska Urszula 
"Najpierw ukończyłam telekomunikację na AGH, 

filologię angielską studiowałam później na 

Uniwersytecie Pedagogicznym. Zawsze chciałam 

uczyć w szkole, w tym celu wybrałam w liceum 

klasę o profilu pedagogicznym. Psychologia żywo 

interesuje mnie do dzisiaj. W szkole podoba mi się 

różnorodność, każda lekcja bowiem jest inna i do 

drugiej niepodobna. 

Lubię dobre kino i dobrą muzykę i kabaret, 

nienawidzę: chamstwa, kłamstwa i zapachu potu..." 

 

 

Kusek Paweł 
Nauczyciel WF 

AWF w Krakowie – magister wychowania 

fizycznego. 

Polska Korporacja Menedżerów Sportu w 

Warszawie – Menedżer Sportu. 

AWF w Poznaniu – Specjalista Organizacji i 

Zarządzania Sportem 

Zainteresowania: 

Sport, piłka nożna (1984-1997 zawodnik piłkarski 

Wisły Kraków), przyroda, geografia, teatr, film, 

muzyka. 

 

 

 
Litewka Cecylia 
Nauczycielka historii. 
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Maleńki-Malecka Anna 

Magister historii  Uniwersytetu  Jagiellońskiego, 

ukończone również podyplomowe studia z wiedzy o 

społeczeństwie. Nauczyciel w Gimnazjum w 

Białym Kościele i w SP w Bęble. Prywatnie - 

szczęśliwa mama dwójki dzieci. 

Zainteresowania: historia, fotografia, wycieczki 

górskie, kajakarstwo, żeglarstwo oraz podróże ze 

zwiedzaniem i poznawaniem zabytków, historii i 

kultury danego kraju. 

  

Mękalska Maria 
Papieska Akademia Teologiczna – Papieski 

Wydział Teologiczny w Krakowie. 

Studium Pedagogiczne –PAT w Krakowie 

Nauczyciel mianowany – religia. 

 

  

Mruk Maria 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 

– tytuł magistra matematyki. 

Studia Podyplomowe: AGH w Krakowie – 

„Edukacja informatyczna w szkole podstawowej i 

gimnazjum”. 

Nauczyciel mianowany 

Nauczała w Szkołach Podstawowych w Modlnicy, 

Modlniczce, Bęble oraz w Gimnazjum w Modlnicy. 

 

  

Niebielska Bogumiła 
Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie – magister 

inżynier geodezji. 

Akademia Rolnicza w Krakowie  - tytuł doktora 

nauk technicznych. 

University of Cambridge – First  Certificate in 

English 

Nauczyciel języka angielskiego. 

 

 

Nowakowska-Niemiec Joanna 
Ukończyłam matematykę na Uniwersytecie 

Jagiellońskim i ciągle realizuję moją życiową pasję, 

jaką jest uczenie się. Uczestniczyłam w około 50 

różnego typu formach doskonalenia zawodowego, 

w tym  Studia Podyplomowe na wydziale Fizyki 

AGH oraz Matematyki na UJ. Uzyskane w ten 

sposób kwalifikacje, wsparte oceną mojej pracy 

zawodowej spowodowały, że posiadam 

specjalizację I stopnia w zakresie nauczania 

matematyki, uprawnienia edukatora matematyki 
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oraz egzaminatora. Jestem też nauczycielem 

dyplomowanym. Takie przygotowanie zawodowe 

pozwala mi realizować moją drugą pasję – uczenie. 

Pracę z uczniami po prostu lubię. Stąd też nasze 

wspólne zaangażowanie w ciekawe projekty. 

Wreszcie trzecią, tym razem nie związaną z moim 

zawodem pasją, jest rodzina i żyjące z nią w 

zgodzie zwierzęta, w tym moje ulubione koty. 

 

 

Pogan Grażyna 
Ukończyłam WSP (obecnie Uniwersytet 

Pedagogiczny) na wydziale Matematyki, jak i 

również Studia podyplomowe z informatyki. Jestem 

egzaminatorem gimnazjalnym z części 

matematyczno - przyrodniczej 

Lubię pracować z młodzieżą, gdyż jest to bardzo 

interesujące zajęcie i daje wiele satysfakcji. 

Lubię jazdę samochodem, zwierzęta i dobrą 

muzykę. 

 

 

Rabczyńska Małgorzata 

absolwentka krakowskiej AWF kierunek turystyka. 

Studia podyplomowe z wychowania fizycznego, 

 przygotowania pedagogicznego i z korekcji wad 

postawy. Instruktor nowoczesnych form 

gimnastycznych - fitness oraz instruktor sportów 

wodnych - kajakarstwo. 

Lubię wakacyjne wyprawy po bezdrożach dzikiej 

polskiej przyrody a zimą rozwiać srebrny pył spod 

nart w słoneczny dzień. 

Osiągnięcia: 

- I miejsce w Rajdzie Neandertala w roku 2007 i 

2008  dla naszego gimnazjum - konkursie wiedzy  o 

Ojcowskim Parku Narodowym 

- V miejsce w Turnieju Tańca Nowoczesnego - 

Zadziw Świat Tańcem - Skawina 2009 

 

 

 

 

Rusek Małgorzata 
Z wykształcenia jestem mgr inż. Towaroznawstwa, 

który to kierunek ukończyłam na Krakowskiej 

Akademii Ekonomicznej. Po rozpoczęciu pracy 

uczyłam chemii i fizyki w klasach 6-8 w Szkole 

Podstawowej w Modlnicy, 

następnie w Gimnazjum w Białym Kościele(filia w 

Modlnicy i Wielkiej Wsi). Ukończyłam studia 

podyplomowe z matematyki i przyrody i od paru lat 

uczę tych przedmiotów w Zespole Szkolno - 
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Przedszkolnym w Modlnicy. Bardzo lubię 

wypoczywać na łonie przyrody i miło spędzać czas 

ze swoimi przyjaciółmi i znajomymi. 

 

 

Sadowska Małgorzata 
Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Krakowie; po studiach pracowałam jako tłumacz 

i dokumentalista. Od roku 1990 pracuję w 

szkolnictwie: w szkole podstawowej i w technikum, 

a od roku 2002 w Gimnazjum w Białym Kościele i 

w Mydlnicy. Uczę języka niemieckiego, znam 

angielski, rosyjski i francuski. Pasjonuje mnie 

historia najnowsza Polski i Niemiec, praca w 

organizacjach pozarządowych, teatr. 

 

 

 Ks. Sasuła Andrzej 
Ukończyłem studia na Papieskiej Akademii 

Pedagogicznej w Krakowie, równocześnie formacje 

w Seminarium Duchownym. W 1991r zostałem 

wyświęcony na kapłana. W 2001 roku przybyłem 

do parafii w Białym Kościele, gdzie uczę religii w 

gimnazjum. 

Interesuję się sportem (piłka nożna, siatkówka oraz 

sporty zimowe). Lubię wyjazdy i pracę z młodzieżą. 

 

 

 

Skrzyniowski Andrzej 
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny – 

magister inżynier. 

Studium doktoranckie Politechniki Krakowskiej 

Wydziału Mechanicznego – doktorat. 

Nauczyciel fizyki. 

  

 

Smełka Wiesław 
Uniwersytet Jagielloński – pedagog, specjalność 

opiekuńczo – wychowawcza. 

Zatrudnienie: Teatr STU w Krakowie – aktor, SP w 

Modlnicy.  
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Spyt Teresa 
Niezastąpiona Pani Sekretarka. 

 

Szeptycka Mirosława 
Absolwentka filologii polskiej UJ. 

Egzaminator OKE sprawdzianu, egzaminu 

gimnazjalnego, matury. 

  

 
Szumiec Piotr 
AWF w Krakowie – tytuł zawodowy trenera II 

klasy w lekkiej atletyce. 

Nauczyciel WFu. 

 

 

 
 
Szumowska Katarzyna 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 

– licencjat języka angielskiego.  

Zatrudniona m.in. w Muzeum Archeologiczny w 

Krakowie, SP w Krakowie, Rzeszotarach, Brzeziu, 

Gimnazjum w Białym Kościele. 

 

 

  
 
 
Teresa Wojciechowska 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie – 

magister geografii.  

Doświadczenie pedagogiczne w pracy z dziećmi w 

warunkach programowych szkoły polskiej i 

francuskiej. 

Nauczyciel geografii. 
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Tracz Dorota 
Nauczyciel dyplomowany  nauczany przedmiot -

wychowanie fizyczne. Ukończone studia: 

- Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie - 

studia magisterskie, kierunek nauczycielski, 

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - studia 

podyplomowe, Wychowanie do życia w rodzinie, I 

stopień specjalizacji zawodowej. 

Instruktor Fitness - nowoczesne formy gimnastyki. 

Opiekun Koła Miłośników Gór. Dla mnie,  

życie jest cudem 

w życiu najważniejsza jest miłość 

każda zdrada godna jest pogardy 

a szklanka jest zawsze do połowy pełna. 

 

 

 

 
 

 

 

Trzepałkowska Edyta 
Anglista i socjolog, nauczyciel język angielskiego. 

Absolwentka socjologii Uniwersytetu 

Jagiellońskiego (2004) oraz filologii angielskiej 

(specjalność nauczycielska; 2006) Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Związana z 

gimnazjum ks. J. Twardowskiego w Białym 

Kościele od stycznia do czerwca 2008 r., a  w roku 

szkolnym 2004/2005 prowadziła wolontariat dla 

uczniów gimnazjum w świetlicy środowiskowej w 

Białym Kościele. W wolnym czasie czyta książki, 

ogląda filmy i fotografuje. 

 

Vasdekis Danuta 
AWF w Krakowie – tytuł magistra turystyki 

AGH w Krakowie – Studium Przygotowania 

Pedagogicznego. 

Studia podyplomowe – Korekcja Wad Postawy 

Nauczyciel mianowany. 

  

 
Windys Renata 
Nauczyciel matematyki 

Wyższa Szkoła Pedagogiczna – magisterium 

Studia podyplomowe AGH – „Fizyka z elementami 

informatyki”. 
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Wójcik Elżbieta 
Po pięciu latach studiów na filologii polskiej przy 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, moim rodzinnym mieście, LOS rzucił 

mnie do Krakowa i do pracy w szkole podstawowej 

w Modlnicy. Jeszcze wiosną 1970 roku nie miałam 

pojęcia o takiej miejscowości, a we wrześniu tegoż 

roku stanęłam przed ósmą klasą, której byłam 

również wychowawczynią. Dziś dziękuję LOSOWI, 

że uczyłam właśnie w tej szkole i w tym miejscu. 

Jestem dumna i szczęśliwa, że tak się stało-nigdy i 

nigdzie nie spotkałabym tylu ciekawych młodych 

ludzi. Reforma spowodowała, że miałam możliwość 

uczyć również w gimnazjum im. ks. Jana 

Twardowskiego i kontaktu z nieomal dorosłą 

młodzieżą, z którą dyskusje i "spory" na lekcjach 

języka polskiego i nie tylko, były niesamowite i 

wiele mnie nauczyły. Studiując, wiedziałam, że 

chcę być nauczycielką. Dlatego praca z dziećmi i 

młodzieżą była, pomimo wielu stresów, wielką 

przyjemnością. 

 

 

 

 
 

Zięcina Magdalena 
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka WSP 

(obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Krakowie. 

Studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo, wiedza 

o społeczeństwie. Staż pracy- 18 lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmorzysko Józef 
wykształcenie: 

matematyka - Akademia Pedagogiczna, Kraków 

informatyka - Uniwersytet Jagielloński, Kraków 

administrowanie sieciami komputerowymi - 

OEIiZK, Warszawa 

 

 

  

Żurek Krystyna 
Wyższa Szkoła Nauczycielska, specjalność – 

nauczyciel. 

Nauczyciel biologii, Nauczyciel mianowany. 
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