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Ks. Jan Twardowski o sobie
- Urodzi³em siê w Warszawie, 1 czerwca 1915 roku przy ulicy Koszykowej. Mój ojciec, Jan Twardowski by³ technikiem parowozów. Skoñczy³ szko³ê techniczn¹ i pracowa³ przy naprawie parowozów. PóŸniej
by³ zatrudniony w Ministerstwie Komunikacji, gdzie doszed³ a¿ do stanowiska radcy ministerstwa.
Moja matka nazywa³a siê Aniela, z domu Konderska. Skoñczy³a prywatn¹ pensjê. Nie by³a to szko³a, w której edukacja koñczy³a siê egzaminem dojrza³oœci. W tamtych czasach dziewczêta bardzo rzadko
zdawa³y maturê. Zajmowa³a siê w domu czwórk¹ dzieci i ... bardzo lubi³a wiersze. ...
Jaki by³ twój dom ?
- Gdy mia³em piêæ lub szeœæ lat, przeprowadziliœmy siê do du¿ego
mieszkania mieszcz¹cego siê na drugim piêtrze przy ulicy Elektoralnej 49. By³o to mieszkanie po Melchiorze Wañkowiczu. ... Dom w którym
mieszkaliœmy, zosta³ ca³kowicie zniszczony podczas powstania. Ulica
istnieje w obecnej Warszawie, ale s¹ tam ju¿ inne domy i inna numeracja.
Nasze mieszkanie mia³o cztery pokoje z kuchni¹ oraz wnêkê w œcianie
miedzy pokojami, która wygl¹da³a jak bardzo ma³y pokój przechodni. To
by³ mój w³asny œwiat. Mia³em tam ³ó¿ko i pó³ki z ksi¹¿kami. W kuchni
te¿ by³a wnêka, gdzie mieszka³a s³u¿¹ca, starsza kobieta ze wsi, która pomaga³a mojej matce. Mieszkanie mimo, ¿e mia³o 100 metrów powierzchni nie by³o a¿ takie wielkie, zwa¿ywszy, ¿e mieszka³o w nim razem z moj¹ babci¹ - a¿ osiem osób. ...
Jakim by³eœ dzieckiem ?
- By³em za grzeczny. Poniewa¿ mia³em trzy siostry, wychowano
mnie w atmosferze cieplarnianej. Nie by³em ani bojowym, ani agresywnym
ch³opcem. Nieraz oczywiœcie psoci³em , ale potem ¿a³owa³em. ...
By³em bardzo sumienny, mia³em œwietn¹ pamiêæ. Kiedy mia³em dziesiêæ lub jedenaœcie lat, przepisa³em i nauczy³em siê na pamiêæ mojego ulubionego opowiadania Andersena „Brzydkie kacz¹tko”, które jest
podobno jego autobiografi¹. Przepisywa³em ca³e powieœci.
Lubi³em te¿ rysowaæ o³ówkiem. Przerysowywa³em obrazki z ksi¹¿ek lub rysowa³em litery, które widzia³em gdzieœ na wystawie.
Moje wspomnienia z dzieciñstwa s¹ wzruszaj¹ce, bardzo rodzinne.
Piêknie spêdzaliœmy razem Wigiliê i inne wspólne tradycyjne œwiêta. ¯y³em
w kochaj¹cej siê rodzinie. Ojciec oprowadza³ nas po muzeach i rozmaitych zabytkowych miejscach w Polsce. Tak¿e po cmentarzu na Pow¹zkach. By³ dobrym jego znawc¹. Odebra³em œwietne wychowanie rodzinne,
bardzo o mnie dbano. Na przyk³ad wieczorem przed snem czytano nam
w domu ksi¹¿ki na g³os: „Trylogiê”, „Dziady”... By³o to wtedy zwyczajem w wielu domach. Lubi³em zw³aszcza, kiedy czyta³a matka, bo umia³a
doskonale przekazywaæ uczucia. Chodziliœmy wszyscy na pi¹tkowe
koncerty do Filharmonii, ojciec zabiera³ nas na wystawy malarskie w
Zachêcie lub do galerii, które przed wojn¹ mieœci³y siê w wielu domach
prywatnych. ...
Twoi rodzice byli tradycyjnie pobo¿ni ?
- Matkê zawsze uwa¿a³em za œwiêt¹. Mia³a wielki i dobry wp³yw na
moje ¿ycie. By³a bardzo dobra i tylko przez skromnoœæ nie czyni³a cudów. By³a to kobieta m¹dra, bardzo kulturalna i pobo¿na.
Ojciec lubi³ pracê. Wykonywa³ rozmaite rysunki techniczne. Mia³ niespotykany, piêkny charakter pisma. Uczy³ siê kaligrafii. Chcia³, ¿ebym
zosta³ in¿ynierem, jednak¿e ja mia³em zami³owanie do humanistyki. ...
Kiedy zacz¹³eœ pisaæ wiersze ?
- W 1935 dosta³em siê na filologiê polsk¹. Trafi³em na znakomitych
profesorów: Wac³awa Borowego, Juliana Krzy¿anowskiego, Zofiê Szmidtow¹. Pod kierunkiem Wac³awa Borowego zacz¹³em pisaæ pracê na temat:
„Godziny myœli - Juliusza S³owackiego”. Za te monografiê otrzyma³em

po wojnie tytu³ magistra filozofii w zakresie filologii polskiej. ...
W 1938 roku pozna³em Janusza Korczaka. Interesowa³em siê ju¿
wtedy literatur¹ dzieciêc¹. Skierowali mnie do niego jako do cz³owieka, który dobrze zna dzieci. Mia³ ju¿ wtedy swoj¹ legendê - zdolny lekarz porzuca swój zawód, ¿yje w celibacie, poœwiêca siê sierotom, pisze ksi¹¿ki, zak³ada pismo amatorskie, które redaguj¹ tylko dzieci.
Pobo¿ny ¯yd, który czuje siê Polakiem. Poszed³em do jego zak³adu
na ulicê Krochmaln¹. Wydawa³o mi siê, ¿e mam przed sob¹ niezwyk³ego,
ale smutnego cz³owieka.
Twoje wychowanie w tradycji katolickiej przez pobo¿nych rodziców mia³o niew¹tpliwy wp³yw na twoj¹ religijnoœæ. Jak wspominasz swoje pierwsze spotkanie z religi¹ ?
... mia³em naprawdê spontaniczn¹ wiarê w Boga, tak jakbym siê
z ni¹ urodzi³. Nie mog³em sobie tego wyt³umaczyæ. Mia³em œwiadomoœæ,
¿e jest Bóg, ¿e On jest przy mnie i ¿e mogê z Nim rozmawiaæ. Nie potrzebowa³em do tego ¿adnych dowodów. Poczu³em, ¿e jestem zale¿ny
od niego w tym wielkim œwiecie. By³ dla mnie jedynym, najbli¿szym przyjacielem. Ale nie modli³em siê w³aœciwie po koœcielnemu - mia³em i mam
w³asny, spontaniczny sposób modlenia siê, chocia¿ zna³em wszystkie
pacierze, których musia³em siê uczyæ w szkole na lekcjach religii. ...
Jak prze¿y³eœ wojnê ?
... Uciek³em, tu³a³em siê po powstañczej Warszawie. By³o wielkie
zamieszanie. Szuka³em kontaktu z moim szwagrem. Kiedy ucieka³em,
odprysk kuli zrani³ moj¹ nogê. Zosta³em opatrzony w polowym szpitalu. Dosta³em siê na ulicê Krucz¹, gdzie spotka³em ró¿nych zagubionych
¿o³nierzy. Potem uda³o mi siê uciec z grup¹ wycofuj¹cych siê ¿o³nierzy AK. Po drodze napotkaliœmy Armiê Czerwon¹. Oni tak¿e mogli nas
zabiæ.
Nigdy nie strzela³em i nikogo nie zabi³em. Ale mnie te¿ nikt nie zabi³...
Po powstaniu nie by³o dok¹d wracaæ. Dom spalony w gruzach. ...
Czy myœla³eœ wtedy o kap³añstwie ?
- Pewnej nocy 1943 roku obudzi³em siê i chodzi³em jak czapla po
pod³odze. £azi³em z kata w k¹t po pokoju. Przysz³a mi do g³owy nieoczekiwana myœl, ¿eby zostaæ ksiêdzem. Nie mog³em zrozumieæ jak to
siê sta³o. ...
- Klasztor Karmelitów Bosych na Krakowskim Przedmieœciu, gdzie
mieœci³o siê seminarium, by³ zburzony w czasie wojny. Jego odbudowa trwa³a rok. W tym czasie Koœció³ stworzy³ seminarium w maj¹teczku,
który posiad³ ko³o O¿arowa Mazowieckiego. By³ tam ma³y dom i pola.
W mojej klasie by³o nas w sumie piêciu uczniów, mieszkaj¹cych w nienajlepszych warunkach.
Mia³em wspania³ych profesorów i kolegów. Kolegów by³o niewielu,
bo wtedy ma³o kto myœla³ o studiach teologicznych. Odstrasza³ komunizm. ...
Kap³añstwo da³o mi poczucie szczêœcia osobistego i uratowa³o mnie
przed stalinizmem.
- Moj¹ pierwsz¹ parafi¹ by³ ¯bików. ...
Kiedy zosta³eœ ksiêdzem, spe³ni³y siê tak¿e twoje marzenia by
przebywaæ z dzieæmi.
- Poza zajêciami w koœciele uczy³em w dwóch szko³ach, bardzo odleg³ych od siebie. Mia³em etat w szkole dla dzieci specjalnej troski, prowadzonej przez siostry samarytanki przy ulicy Narutowicza. By³y to dzieci
upoœledzone umys³owo w ró¿nych stopniach. Los zbli¿y³ mnie do nich.
Po ¯bikowie wróci³eœ do swojego miasta. Do dzisiaj mieszkasz w Warszawie. Wszystkiego tu doœwiadczy³eœ: okupacji niemieckiej, zniszczenia miasta, okupacji radzieckiej i koszmarnej odbudowy socjalistycznej. Twój los zawsze zwi¹zany by³ z Warsza-
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w¹. Jak tu zacz¹³eœ od nowa?
- Zosta³em wys³any jako wikary na ¯oliborz, do koœcio³a œw. Stanis³awa Kostki. Tam, gdzie trzydzieœci lat póŸniej ksi¹dz Jerzy Popie³uszko wyg³asza³ swoje odwa¿ne kazania patriotyczne. Wydaje mi siê,
¿e mieliœmy to samo mieszkanie, na parterze z oknem na podwórze.
By³y to bardzo niebezpieczne czasy, kiedy Bierut by³ jeszcze u w³adzy. Przed naszym koœcio³em zawsze sta³ agent z UB. Pewnego razu
aresztowa³ jednego z moich kolegów. By³em tak¿e bardzo zaskoczony,
kiedy uwiêziono naszego Prymasa.
Spêdzi³em w sumie na ¯oliborzu szeœæ lat. Uczy³em w trzech szko³ach. Religii w gimnazjum im. Genera³a Józefa Sowiñskiego na Woli oraz
literatury polskiej w ma³ym seminarium duchownym przy ulicy Kawêczyñskiej na Pradze. To by³o przygotowanie do matury eksternistycznej.
Uczy³em tak¿e literatury polskiej w seminarium duchownym na Krakowskim Przedmieœciu. Du¿e odleg³oœci miedzy szko³ami, które musia³em
pokonywaæ komunikacj¹ miejsk¹, by³y dla mnie bardzo mecz¹ce.
Potem przez rok by³em przy koœciele Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy na Saskiej Kêpie, a¿ zosta³em mianowany prefektem rezydentem
w koœciele Wszystkich Œwiêtych przy placu Grzybowskim. Tam mieszka³em, ale zajêcia mia³em gdzie indziej. Ta dziwna sytuacja trwa³a rok.
Po jakiejœ awanturze UB zamknê³o ma³e seminarium na Pradze, gdzie
uczy³em. Z gimnazjum na Woli wyrzucili mnie rok po œmierci Bieruta,
to znaczy w 1957 roku. Wyk³ada³em tylko literaturê polsk¹ w seminarium duchownym na Krakowskim Przedmieœciu, które póŸniej zosta³o
przeniesione na Bielany. Zapoznawa³em m³odych ludzi z literatur¹ w szerszym zakresie, ni¿ uczono w czasie komunizmu. Wtedy nauczyciele
zwracali uwagê na zas³ugi spo³eczne wielkich pisarzy. A ja pokazywa³em religijnoœæ S³owackiego, Mickiewicza, Krasiñskiego. By³o to uzupe³nieniem zagadnieñ przerabianych w szkole o problematykê religijn¹.
Uczy³em tam do 1991 roku.
Nie myœla³eœ o emigracji ?
- Gdybym chcia³ móg³bym
zostaæ na Zachodzie. Ksiê¿y
jest tam wszêdzie ma³o, wiêc
i mnie by przyjêli. Ale nie wytrzyma³bym d³ugo przez to uczucie obczyzny.
Najlepiej czujê siê w Polsce.
Jestem zwi¹zany z Polsk¹
nie tylko jêzykiem, ale tak¿e duchowo. Jestem równie¿ przywi¹zany do przepiêknego koœcio³a
Wizytek oraz do dzielnicy,
w której mieszkam. Przypomina mi przedwojenn¹ Warszawê.

Plotki
Chcą się dowiedzieć czegoś więcej o mnie
pisma pobożne dostojne
A więc:
mam dwie ręce lewą i prawą
dwie nogi kulawe
wariatki co poszły na wojnę
a poza tym
pod koniec wieku
wiersze spokojne
Ks. Jan Twardowski
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Historia szkoły w Siennej
Dzieje szko³y w Siennej siêgaj¹ samych pocz¹tków XX wieku.
W 1904 r. gmina (wieœ) Sienna za³o¿y³a szko³ê utrzymywan¹ w czêœci
przez sam¹ gminê, a czêœciowo przez ludnoœæ. Nauka odbywa³a siê tylko
przez 4 miesi¹ce zimowe w roku. Nauczycielami byli kolejno: Meres,
potem Szafrañski.
W 1910 r. za panowania cesarza Franciszka Józefa I Rada Szkolna Krajowa organizuje jednoklasow¹ Szko³ê Ludow¹ Pospolit¹, której
okrêg tworzy gmina Sienna. Szko³a nie ma w³asnego budynku, mieœci
siê w wynajêtym domu nr 77, którego w³aœcicielem jest Marcin Krêcichwost. Dwa lata póŸniej by³a to ju¿ szko³a 4-klasowa, ³¹czono kl. I z
II oraz III z IV, uczy³a El¿bieta Czajkowska. Szko³a prowadzi³a te¿ kursy
dla analfabetów (10 osób).
W 1913 r. zawarto kontrakt w sprawie budowy szko³y. Kupiono dzia³kê za 1000 koron i rozpoczêto budowê, któr¹ przerwa³ w 1914 r. wybuch I wojny œwiatowej. W czasie wojny nauka odbywa³a siê regularnie, mimo ró¿nych utrudnieñ np. chorób (tyfus), mrozów, braku œrodków, opa³u.
W 1916 r. wynajêto lokal tj. Izbê lekcyjn¹ oraz pokój z kuchni¹
dla nauczycielki Marii Rogalskiej, w domu nr 19 u Maœlanki. Kolejni nauczyciele to: Marian Bala (1922), Andrzej Bia³ek (1923), po II wojnie œwiatowej W³adys³aw WoŸniak.
W 1926 r. kuratorium wyda³o rozporz¹dzenie o likwidacji szko³y
w Siennej i przeniesieniu dzieci do Leœnej. Wtedy ludnoœæ wsi podjê³a
decyzjê o budowie szko³y mimo braku pozwolenia. Opodatkowano siê
i gromadzono materia³. W 1938 r. rozpoczêto budowê, któr¹ przerwa³a
II wojna œwiatowa, ale w 1947 r. sta³ ju¿ budynek szkolny w stanie surowym. Od wrzeœnia 1948 r. nauka odbywa³a siê ju¿ w nowej szkole,
której kierownikiem zosta³ mianowany Gerard Wojtuñ. By³a to szko³a
4-klasowa z klasami ³¹czonymi, a od V klasy dzieci chodzi³y do Leœnej.
W 1951 r. podniesiono stopieñ organizacyjny szko³y do 5 klas i zatrudniono nauczycielkê Rozaliê Wojtuñ, a w 1957 r. powstaje 7-klasowa szko³a podstawowa. Liczy 103 dzieci, uczy 4 nauczycieli w klasach
³¹czonych II-III, IV-V, i VI-VII. Otynkowano budynek szkolny. W szkole
panuje ciasnota, doskwiera brak sali gimnastycznej. W 1959 r. zakupiono parcelê obok szko³y za pieni¹dze z³o¿one przez mieszkañców,
którzy siê dobrowolnie opodatkowali, po 200 z³ od rodziny. Oprócz podatku zobowi¹zano siê wypaliæ 10 000 cegie³ i odrobiæ 5 dni robocizny.
26 czerwca 1964 r. rozpoczêto budowê drugiego skrzyd³a szko³y,
które ukoñczono w stanie surowym w 1966r., a oddano do u¿ytku
w 1968 r. W 1962 r. zgin¹³ tragicznie kierownik szko³y Gerard Wojtuñ
przy rozbieraniu obudowy stosu wypalonych cegie³. Po jego œmierci stanowisko to objê³a ¿ona Rozalia Wojtuñ.
W 1966r. utworzono 8-klasow¹ szko³ê podstawow¹. W nastêpnych
latach szko³a prze¿ywa³a ró¿ne wzloty i upadki, bêd¹ce nastêpstwami
decyzji w³adz oœwiatowych. I tak, w 1974 r. obni¿ono stopieñ organizacji szko³y do 6 klas, VII i VIII uczêszcza³a do Leœnej - w zwi¹zku
z utworzeniem Zbiorczej Szko³y Gminnej w Lipowej. W tym¿e roku powsta³o ognisko przedszkolne w Siennej, a w 1978 r. za³o¿ono przedszkole,
które zajmuje parter jednej czêœci budynku szkolnego. W 1978r. w³adze próbuj¹ wprowadziæ 10-letni¹ szko³ê podstawow¹, ale po dwóch latach
rezygnuj¹ z tego eksperymentu i wraca 8-klasowa szko³a. Jej kolejni
dyrektorzy to: Urszula Juraszek /1972/, Marian Kaszkur /1986/ i Anna
Zoñ /1988/.
W miejsce dawnego mieszkania s³u¿bowego zostaje uruchomiona
sto³ówka w 1981r., a dru¿yna harcerska buduje na korytarzu kominek
- mimo utrudnieñ stanu wojennego w Polsce. W ci¹gu kolejnych 15 lat
przeprowadzono w szkole wiele ró¿nych inwestycji : zakupiono kolejn¹ dzia³kê obok szko³y , przebudowano klatkê schodow¹ i wybudowano ubikacje wewn¹trz budynku , odnowiono piwnice , zmieniono ogrodzenie , zmieniano pokrycie dachu , wybudowano boisko, kort tenisowy, wymieniono centralne ogrzewanie na gazowe .
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W 1999 r. wesz³a w ¿ycie reforma oœwiaty. Kolejny raz w historii
zostaje utworzona 6-klasowa szko³a podstawowa. VII klasa uczy siê
nadal w szkole w Siennej jako I klasa gimnazjalna - do czasu wybudowania nowego budynku gimnazjum w Twardorzeczce. W roku 2000
opuœci³a nasz¹ szko³ê ostatnia klasa VIII.
W tym¿e roku przygotowaliœmy wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego. Odkryliœmy wtedy, jak bardzo bliskie jest nam to, co ksi¹dz pisze
i jak bardzo pasuje do atmosfery zarówno szko³y jak i ca³ej miejscowoœci. Zwróciliœmy siê z proœb¹ do ksiêdza Jana o zgodê na jego patronat.
2 paŸdziernika 2002 r. otrzymaliœmy list od ksiêdza Twardowskiego:
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Odzewem jest kolejny list ks. Jana Twardowskiego.
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- ks. Jan Twardowski

„Drodzy przyjaciele ze szko³y w Siennej, serdecznie dziêkujê za wzruszaj¹cy list, który, jak i wy, spad³ mi z nieba. Wiele serca i pracy w³o¿yliœcie w przygotowanie promocji naszych ksi¹¿ek. Dziêkujê za ka¿dy wasz trud. Ka¿demu po kolei: od ma³ego do du¿ego. Piszê do was
jeszcze jako <pó³patron> , ale cieszê siê, ¿e bêdê ju¿ nied³ugo ca³ym
patronem. Pamiêtam w modlitwie o ka¿dym z was w Dniu Bo¿ego
Narodzenia i zawsze na zawsze. Polecam siê waszej cierpliwej dobroci
dla mnie.
Ks. Jan Twardowski
15 czerwca 2003r. odbêdzie siê uroczystoœæ nadania naszej szkole imienia ks. Jana Twardowskiego.
Ksi¹dz Jan Twrdowski prezentuje poezjê o wartoœciach chrzeœcijañskich, a zatem ogólnoludzkich. Du¿o w niej przyrody, zachwytu
nad œwiatem i wiary w cz³owieka. Jesteœmy przekonani, ¿e przez osobisty
przyk³ad ¿ycia ksiêdza Jana Twardowskiego i przes³anie jego poezji dzieci
koñcz¹ce nasz¹ szko³ê bêd¹ wychodzi³y w œwiat ukszta³towane
przez takie wartoœci jak Prawda, Piêkno, Dobro.

10 paŸdziernika 2002 r. delegacja z naszej szko³y w sk³adzie: ks. Piotr
Sadkiewicz, Irena Augustynowicz, Anna Zoñ oraz uczniowie - Martyna Siwek
i Kamil Jurasz, odwiedzi³a ks. Jana w Warszawie w jego mieszkaniu,
w Klasztorze Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieœciu 34.
Wszystkie nasze dzia³ania wspiera Pani dr Aleksandra Iwanowska,
która jest edytorem tekstów ks. Jana Twardowskiego.
25 listopada wziêliœmy udzia³ w promocji najnowszych ksi¹¿ek ks.
Jana Twardowskiego - „ABC Kazania najkrótsze” i „£ask¹ zdumiony”,
w Warszawie.
Kolejna promocja tych ksi¹¿ek odby³a siê w naszej szkole 20 grudnia
2002 r. W promocji ksi¹¿ki wziêli udzia³ twórcy ludowi z Beskidów, których
fotografie prac zamieszczone s¹ w tomikach „ABC Kazania najkrótsze".
Gazetka parafialn a
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Redaguje: Ks. Piotr Sadkiewicz, korekta: mgr Zofia P³onka,
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Wielkanocny pacierz

WIELKANOC

„Do Kochanych drogich mi sercu przyjació³ ze szko³y w Siennej.
Dziêkujê za dobroæ dla mnie, za to , ¿e wybraliœcie mnie za patrona
Waszej uroczej Szko³y. Pragnê byæ Waszym duchem opiekuñczym i zgadzam siê z radoœci¹, na Wasz pomys³. Polecam siê dalszej Waszej
dobroci, ju¿ czujê siê Waszym pó³patronem. Wdziêczny za ¿yczliwoœæ
dla mnie”.
Ks. Jan Twardowski

lesna@bielsko.opoka.org.pl

Rachunek sumienia
Czy nie przekrzykiwałem Ciebie
czy nie przychodziłem stale wczorajszy
czy nie uciekałem w ciemny płacz ze swoimi sercem
jak piątą klepką
czy nie kradłem Twojego czasu
czy nie lizałem zbyt czule łapy swego sumienia
czy rozróżniałem uczucia
czy gwiazd nie podnosiłem których dawno nie ma
czy nie prowadziłem eleganckiego dziennika swoich żalów
czy nie właziłem do ciepłego kąta swej wrażliwości
jak gęsiej skórki
czy nie fałszowałem pięknym głosem
czy nie byłem miękkim despotą
czy nie przekształciłem ewangelii w łagodną opowieść
czy organy nie głuszyły mi zwykłego skowytu psiaka
czy nie udowadniałem słonia
czy modląc się do Anioła Stróża nie chciałem być przypadkiem aniołem a nie stróżem
czy klękałem kiedy malałeś do szeptu

Ca³e dzieje ludzkoœci mo¿na zmieœciæ w jednym krótkim zdaniu: urodzili siê, cierpieli i umarli. Tworzyli kulturê, ale co z niej zostaje? Ile kultur zupe³nie umar³o... Nawet obecnie - z biegiem lat
te¿ rozsypuj¹ siê w proch. Jednak cz³owiek w swojej œwiadomoœci
wierzy, ¿e nie tylko urodzi³ siê, cierpia³ ¿eby umrzeæ, ale i po to,
by kochaæ. Cz³owiek zawsze odczuwa têsknotê za mi³oœci¹: chce
kochaæ i byæ kochanym i stale szuka ludzkiej mi³oœci w cz³owieku. Ale nawet ci najszczêœliwsi w mi³oœci s¹ bardzo czêsto samotni,
bo nie mog¹ nale¿eæ tylko do siebie. Nale¿¹ do Boga. Samotnoœæ
to zagubienie siê ludzi kochaj¹cych. Je¿eli ptak leci do ciep³ych
krajów trafi tam, bo instynkt go nie oszuka. Je¿eli ktoœ pragnie mi³oœci, musi j¹ zaspokoiæ.
W zmartwychwstaniu spotyka siê z Bogiem, spotyka siê z Tym,
którego kocha³, nawet nie wiedz¹c, ¿e Go kocha³. Spotyka siê
z Tym, który jego ukocha³, a on tymczasem nawet o tym nie wiedzia³. Têsknota sta³a siê sensowna. Œwiêty Pawe³ powiedzia³, ¿e
gdyby Pan Jezus nie zmartwychwsta³, têsknota by³aby pró¿na.
Ale i mi³oœæ by³aby pró¿na - pozosta³aby z³ud¹.
Œwiêto Zmartwychwstania Pañskiego jest œwiêtem wiary, nadziei i mi³oœci: wiary, która staje siê widzeniem;
nadziei, która staje siê spe³nieniem;
mi³oœci, która staje siê szczêœciem.
Mówimy, ¿e Jezus jest Mi³oœci¹.
Wielkanoc pokazuje, ¿e Jezus jest
przede wszystkim Nadziej¹. Zawiod¹ ludzkie nadzieje, obliczenia, rachuby i kalkulacje, które nieraz zabawnie chodz¹ na cienkich nó¿kach jak
ma³e wielkanocne kurczaki. Jedynie
Chrystus po swojemu wszystko obliczy³ i przemyœla³.
Naszym najwiêkszym ¿yczeniem
powinno byæ jedno - aby wiêcej liczyæ
na samego Jezusa, który jest nasz¹
jedyn¹ nadziej¹, zw³aszcza wtedy,
kiedy nie udaj¹ siê ludzkie ¿yczenia.
(ks. Jan Twardowski)

nak³ad 200 egzemplarzy
opracowanie graf. i druk: Firma poligraficzna A3 w Oœwieci miu.

Nie umiem być srebrnym aniołem ni gorejącym krzakiemTyle Zmar twychwstań już przeszło a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami tyle już alleluja a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski uśmiech mi swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.
Ks. Jan Twardowski

Dwa osiołki
Dominice Smaszcz na dziewi¹te urodziny

Przyszedł osiołek z Niedzieli Palmowej
trącił mnie nosem
pytał oczami
- Osiołku - mówię - podaj mi łapę
byśmy z radości razem płakali
Tłumaczył: - Jezus tłum dookoła
pod kopytkami przy palmie palma
- Osiołku - mówię - nie wiem co dalej
bo mi łza Twoja do gardła spadła
Ksiądz i osiołek klękają razem
palmy jak oczy w słońcu się złocą
potem umilkną
uszy swe stulą
jak dwa osiołki przed Wielkanocą

Pokochać
Jaka to radość
pokochać Ciebie
od pierwszego spojrzenia
bez dowodu na Twe istnienie
bez sprawdzania papierów
i dopiero wszystko jak nic dotąd
trojaczki krzyczą na całego
nie pyskuje pilnowana trawa
dyrygent oczy zamyka żeby słuchać
wyciszają gwiazdy
bawi ogon jelenia zawsze z jedną kreską
idzie do nieba ze wzruszenia

