
 
           

            Książnica Stargardzka oraz II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida                  
w Stargardzie Szczecińskim zapraszają uczniów Państwa Szkoły do udziału w Konkursie 
Plastycznym inspirowanym twórczością ks. Jana Twardowskiego – księdza i poety, 
przedstawiciela współczesnej liryki religijnej.   

   W tym roku mija 100. rocznica jego urodzin. Urodził się 1 czerwca 1915 roku                      
w Warszawie. W wyniku przeżyć wojennych, postanowił zostać księdzem. Był rektorem 
kościoła sióstr Wizytek w Warszawie. Był także wybitnym poetą, autorem w sumie ponad 
50 książek, świetnym kaznodzieją i serdecznym człowiekiem o niezwykłym poczuciu 
humoru. 
Jego twórczość obejmuje m.in. następujące pozycje: „Wiersze” (1959), „Znak ufności” 
(1970) – tom, który przyniósł poecie dużą popularność, „Zeszyt w kratkę. Rozmowy                      
z dziećmi i nie tylko z dziećmi” (1973), „Niebieskie okulary” (1980), „Który stwarzasz 
jagody” (1983), „Na osiołku” (1986), „Nie przyszedłem pana nawracać. Wiersze 1939-85” 
(1986), „Sumienie ruszyło” (1989), „Niecodziennik” (1991), „Nie martw się” (1992), 
„Wiersze” (1993). Ksiądz Twardowski został uhonorowany nagrodą PEN Clubu                 
im. Roberta Gravesa i odznaczony Orderem Uśmiechu. Otrzymał za swoją twórczość 
nagrodę IKAR oraz nagrodę TOTUS, która nazywana jest również „katolickim Noblem”.                           
W 1999 roku Katolicki Uniwersytet Lubelski  przyznał  mu  tytuł  doktora honoris causa.  

W księgarniach stale znajdują się  w sprzedaży jego tomiki poetyckie. Wszystkie to 
bestsellery. Był najchętniej cytowanym współczesnym autorem, a wers: „Śpieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą” znają chyba wszyscy. Przez lata ks. Jan Twardowski 
miał zwyczaj, że o godzinie trzeciej po południu siadał w przedsionku zakrystii kościoła 
Wizytek i czekał  na tych, którzy chcieli z nim porozmawiać. 
Liryka ks. Twardowskiego traktuje zarówno o Bogu, jak i o ludziach i ich problemach. 
Dobrze widoczne są w niej liczne odwołania i metafory dotyczące przyrody (także jako 
pochwała stworzenia). Wiersze tego autora często, poprzez apostrofy, a także inne środki 
stylistyczne, mają charakter modlitewny. 
Zmarł 18 stycznia 2006 roku w Warszawie i został pochowany w Krypcie dla Zasłużonych 
Świątyni Opatrzności Bożej.  
W setną rocznicę jego urodzin Senat Rzeczypospolitej uhonorował pamięć tego 
znakomitego poety, a Książnica Stargardzka zaprasza wszystkich chętnych uczniów                       
z Państwa Szkoły do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym poświęconym 
Jego twórczości. 
          Tradycyjnie już, inspirującym motywem prac konkursowych będzie wybrany utwór 
literacki – tym razem napisany przez ks. Jana Twardowskiego..   
Koordynatorami konkursu są: ze strony Książnicy Stargardzkiej - pani Beata Śpiechowicz, 
natomiast ze strony II Liceum Ogólnokształcącego - pani Bożena Waszak. 
 
 

Poniżej umieszczony jest Regulamin Konkursu.                                                 
Prosimy o uważne zapoznanie się z jego punktami. 

 
 

                               
 



 
 
                        REGULAMIN 
 

Cel konkursu:  
 Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego, 
 Rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości plastycznej i estetycznej wśród 

młodzieży szkolnej, 
 Wykazanie możliwości plastycznych młodych twórców inspirowanych 

twórczością ks. Jana Twardowskiego, 
 Promowanie uzdolnionej plastycznie młodzieży, 
 Zachęcanie młodzieży do udziału w konkursach i przedsięwzięciach 

organizowanych przez miejskie instytucje kulturalne i oświatowe. 
  

Zasady uczestnictwa: 
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV – 
    VI), szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Stargardu 
    i powiatu stargardzkiego.  
2. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę 
    koniecznie w formacie A 3  (42 x 29,5 cm).  Inny format nie będzie 
    uwzględniany !  
3. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej. Dopuszcza 
    się także grafikę  komputerową. Nie dopuszcza się prac zbiorowych! 
4. Wszystkie prace konkursowe muszą być na odwrocie podpisane – ( imię 
    i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa i telefon kontaktowy ). 
    Koniecznie należy podać na odwrocie tytuł utworu ks. Jana 
    Twardowskiego, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej. 

Dopuszcza się również prace, dla których inspiracją stało się kilka 
wierszy ks. Twardowskiego. Należy wtedy podać wszystkie tytuły. 

5. Prace prosimy składać do 07 grudnia 2015 roku (włącznie) w Czytelni 
   Głównej i Informatorium (parter) Książnicy Stargardzkiej, ul. Mieszka I  
    nr 1, od poniedziałku do soboty, w godzinach pracy biblioteki lub 
    przesłać pocztą na następujący adres: 
    Książnica Stargardzka, ul. Mieszka I nr 1, 73 - 110 Stargard 
    z dopiskiem „Twardowski”. 

 
Nagrody:  

1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez 
organizatorów Komisja.  

2.  Komisja oceni prace w  trzech kategoriach: 
a) uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI), 
b) uczniów szkół gimnazjalnych, 
c) uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. 
4. Wręczenie nagród dla laureatów konkursu, nastąpi w piątek 18 grudnia 

2015 roku o godzinie 11.15 w Dziale Dziecięco – Młodzieżowym Książnicy 
Stargardzkiej  (I piętro). 

 
                   SERDECZNIE ZAPRASZAMY ! 


