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Trochę historii

Nasz sztandar

Szkolny zespół wokalny

.

Dostojni doście Uroczystość nadania sztandaru

W tym roku minie dziesięć lat od nadania naszej
szkole, Gimnazjum nr 29, imienia ks. Jana
Twardowskiego. Uroczystość ta miała miejsce 
12 października 2006 r. Od tego czasu zaczęły
się kształtować najważniejsze tradycje naszej
szkoły. 1 czerwca, w urodziny ks.
Twardowskiego, obchodzimy Dzień Patrona. 
Każdego roku w tym wyjątkowym dniu uczniowie
uczestniczą w rozmaitych zajęciach. Najpierw
cała szkoła, ze sztandarem na czele, udaje się na
mszę świętą. Po powrocie do budynku uczniowie
mogą brać udział w podchodach klasowych,
konkursie wiedzy o życiu naszego patrona oraz
biegu na jego cześć. Jest to bardzo uroczysty
czas, urozmaicony wieloma grami, które mają
uczcić pamięć zmarłego patrona. Przygotowania
do najbliższego Dnia Patrona (w tym roku
wyjątkowo 30 maja) są już widoczne. Sale,
pięknie udekorowane zdjęciami, sentencjami oraz
biedronkami, na pewno są bardziej przyjazne.

 O sztandarze słów kilka...
Historia naszego sztandaru sięga 2010 r.
Podczas uroczystej imprezy, na której pojawili się
dostojni goście i poczty sztandarowe różnych
szkół, odbyło się ślubowanie uczniów oraz
prezentacja naszego sztandaru. Został on
przekazany uczniom przez panią dyrektor mgr
Jolantę Kuźbik. Całej uroczystości towarzyszył
program artystyczny przygotowany przez p.
Aurelię Ćwiklińską-Malus oraz p. Janusza
Kułakowskiego. Zdjęcia z tej uroczystości można
obejrzeć w sali 113.
Ci, którzy jeszcze nie widzieli naszego sztandaru,
będą mieli ku temu okazję podczas zbliżających
się obchodów Dnia Patrona. Następna taka
możliwość nadarzy się dopiero 
24 czerwca, na zakończenie roku szkolnego.

Sala Pamięci 
Sala 113 większości z nas kojarzy się z j.
polskim, a niewielu wie o jej drugiej funkcji. Otóż w
2007r. mianowano ją Salą Patrona. Znajdują się w
niej gabloty z faksymilami listów księdza do
Barbary Arsoby. Ponadto są zawieszone tablice
poświęcone życiu i twórczości ks. Jana.
Wypisane sentencje wprawiają w zadumę
każdego, kto na nie spojrzy znad zeszytu. Jest to
jedyne rozsądne usprawiedliwienie nieuwagi
podczas lekcji języka polskiego :)

Jak powstał hymn?

Pieśń naszej szkoły
również obchodzi w
czerwcu swoje
dziesięciolecie. Słowa
"Wiwat gimnazjum!
Niech żyje młodość!
(..)" z pewnością nie są
obce żadnemu
uczniowi naszego
gimnazjum. Tekst
napisała pani Aurelia
Ćwiklińska- Malus,
polonistka  naszej
szkoły, a muzykę
skomponował pan
Janusz Kułakowski,
nauczyciel sztuki.

Pamiętajmy.....
Jak widać, nasze
gimnazjum ma bardzo
bogatą historię i
tradycję. Warto o niej
pamiętać i pielęgnować
jej osiągnięcia. W
trudnych dla nas
momentach, możemy
zajrzeć do dzieł ks.
Jana, które obfitują w
mądrości życiowe. 
Na pewno każdy
znajdzie w nich coś dla
siebie.
            M. Czupińska

Ślubowanie uczniów

Prezentacja sztandaru

.
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M. Boukadida

M. Boukadida
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Jan od biedronki

.

.
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Jedne z wielu nagród ks. Jana:

Nagroda PEN Clubu im. Roberta Gravesa za
całokształt twórczości (1980)
Order Uśmiechu (1996)
Nagroda Literacka im. Władysława
Reymonta (1996)
Medal Polonia Mater Nostra Est (1999)
Nagroda Złotego Feniksa (1999)
Doktorat honoris causa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego (1999)
Dziecięca Nagroda SERCA (2000)
Nagroda TOTUS (2001)
Honorowe obywatelstwo Tarnowskich Gór
(2003)

Szybko zaczął swoją literacką karierę. Już w
gimnazjum na łamach gazetki szkolnej ukazały
się pierwsze z jego dzieł. 
Podczas wojny był żołnierzem Armii Krajowej,
uczestniczył w powstaniu warszawskim.
Maturę zdał w 1936 roku. 
W 1937r. ukazał się pierwszy tomik jego wierszy
pt. "Powrót Andersena" nawiązujący do poetyki
Skamandra.

                                           J. Czerniawski

.

Znane cytaty:
- Dusza nie wychodzi
na fotografii.
- Śpieszmy się kochać
ludzi – tak szybko
odchodzą.
- Uśmiech jest
najprawdziwszym,
kiedy jednocześnie
uśmiechają się oczy.

Jak jest

Jak jest z dzieckiem
co schodzi na ziemię
z pępkiem jak
wzruszeniem
człowiek wie że umiera
nie wie gdy się rodzi
nieprawda że reszta
całość jest milczeniem

Kubek
Nic chcę z poduszką krzesełka
pieca łopatki wiaderka
zegarka pieniędzy kuferka
Szekspira szafy sweterka
skarbonki trąbki pudełka
domu co stał się już duchem
lecz przywróć mi święty Antoni
mój kubek z jednym uchem

W 1945r. Jan
Twardowski rozpoczął
naukę w tajnym
Seminarium
Duchownym w
Warszawie. Oprócz
wojennych
doświadczeń duży
wpływ na decyzję
księdza miało
zniszczenie jego
rodzinnego domu.
Naukę kontynuował z
przerwami do 1948r.,
kiedy to 4 lipca przyjął
święcenia kapłańskie.

Jan Jakub Twardowski
urodził się 1.06.1915r.
w Warszawie. Był
księdzem,
pedagogiem, pisarzem.
Dziś znany jest głównie
ze swoich dzieł
literackich mówiących
o Bogu, ludziach i
naturze. Autor
prezentuje w nich
franciszkański pogląd
na świat.

Ksiądz Twardowski
zmarł 18. stycznia
2016r. Chciał być
pochowany na
Powązkach, jednak
zdecydowano, że
odpowiedniejsza
będzie Świątynia
Opatrzności Bożej,
miejsce spoczynku
zasłużonych Polaków.
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Złote myśli

Złote myśli ks. Jana Twardowskiego
                                                                            Michał Szymański
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Komiks z wykorzystaniem myśli ks. J. Twardowskiego
                                                                                     Karol Ćwiek

.
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Śladami naszego patrona

Konkurs twórczości J. Twardowskiego

.

.

.

.
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Następnie oprowadzono nas po domu naszego
patrona, który nie zmienił się od czasu jego
śmierci. W niewielkim mieszkaniu zobaczyliśmy
m.in. słynny piec z podpisami i rysunkami
odwiedzających go ludzi (głównie dzieci), "buty i
telefon głuchy" oraz liczne bibeloty i nagrody
literackie gromadzone przez ks. Twardowskiego.

Po mszy spotykaliśmy się z siostrą zakonną
klauzurową Marią z Zakonu Sióstr Wizytek, która
także dobrze znała ks. Twardowskiego. Na
podstawie własnych doświadczeń opowiedziała
nam o naszym patronie. Ostatnim punktem
wyprawy był grób ks. Jana w Świątyni
Opatrzności Bożej, który udekorowaliśmy kilkoma
zniczami.                        A. Glogowska

Wycieczka do Warszawy
27 - 29 kwietnia 2016

W drugi dzień naszego pobytu w Warszawie
udaliśmy się pod budynek Kościoła Sióstr
Wizytek, w którym ksiądz-poeta sprawował swoją
posługę przez ponad pół wieku. Tam spotkaliśmy
się z byłym współlokatorem księdza, który
przybliżył nam jego życiorys. Jak sam twierdził,
wysłuchał niemal wszystkich kazań księdza. Co
ciekawe, trwały one zaledwie kilka minut, jednak
w ich przygotowanie duchowny wkładał wiele
zaangażowania. Czy wiedzieliście, że ks.
Twardowski nieraz wybierał się na Uniwersytet
Warszawski i podsuwał wykładowcom oraz
studentom fragmenty ksiąg do przeczytania, a
następnie, słuchając ich wspólnych dyskusji na
podany temat, tworzył treści swoich kazań? Po
tym krótkim wprowadzeniu wstąpiliśmy na chwilę
do wspomnianego kościoła, gdzie znajduje się
epitafium w postaci klęcznika, na którym
umieszczone zostały ostatnie słowa ks. Jana.

.

.

30 maja w naszym gimnazjum odbędzie się X
Międzygimnazjalny Konkurs Twórczości ks.
Twardowskiego. Jego celem jest popularyzacja
twórczości naszego patrona. Konkurs odbywa się
w kilku kategoriach: 1. Recytacja - gimnazja; w
ubiegłym roku pierwsze miejsce zajęła Emilia
Burko z GM 12. 2. Recytacja - licea;
ubiegłoroczna zwyciężczyni to Justyna Flisiak z
LO 3. 3. Poezja śpiewana; wygrała Justyna
Gierewicz GM 12. 4. Prace plastyczne; najwyżej
oceniono pracę Wiktorii Kasielskiej z GM 7.
A kto zdobędzie laury w tym roku? Przekonamy
się niebawem.

Redakcja wydania

Redaktor naczelny: D. Prajsnar
Redaktorzy: J. Cebrat, J. Czerniawski, K. Ćwiek,
M. Czupińska, A. Głogowska, M. Szymański.
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