
Od: Beata Małecka <beam@interia.pl> 
Data: 22 maja 2017 10:48 
Temat: zdjęcia rzeźb 
Do: Maria Łempicka <marlempicka@gmail.com> 
 
Ciociu! 

Przesyłam zdjęcia rzeźb. Widziałam, ze ciocia próbowała się dodzwonić. Przepra-
szam, ale cały czas byłam zajęta i nie mogłam odebrać. W sobotę była uroczystość w 
parafii, na której bp. Marek Jędraszewski święcił rzeźby, później byłam na Eucharystii 
we wspólnocie, gdzie też dużo się działo aż do późnego wieczora - była agapa.  

A w niedziele od samego rana byliśmy z moimi dziećmi oraz z Mateuszem [Małec-
kim] i z Kasią [Wietrzykowską] w Energylandii, gdzie w ogóle nie słyszałam telefonu. 

Zdjęcia przedstawiają nie tylko Władysława Bukowińskiego, ale zrobiłam jeszcze 2 
inne rzeźby. Kogo przedstawiają? Może się ciocia zorientuje. 

Pozdrawiam 
Beata 

 
Taki krótki list, a ile treści za tą krótkością. W ciszy Beata wyrzeźbiła postacie bohaterów: 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. Władysława Bukowińskiego [na-
szego krewniaka, p. Święci i Błogosławieni na stronie wietrzykowski.net], które zostały poświę-
cone 20 maja 2017 roku w parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Morawicy nieopodal Kra-
kowa przez metropolitę krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. On też 
przy pomniku wdzięczności „Niezłomnym – Ojczyzna” przewodniczył uroczystej Mszy Świętej.  

 
A oto krótka historia powstawania świętych postaci oraz ich poświęcenie w Morawicy. 
 

Otrzymałam zamówienie od proboszcza z Morawicy, ks. Władysława Palmowskiego, na 
wykonanie figury bł. Władysława Bukowińskiego, beatyfikowanego w ubiegłym roku w Ka-
zachstanie. Chętnie podjęłam się tego zadania, bo to nie tylko Polak, ale też nasz daleki krewny. 
Figura powinna być gotowa na uroczystość 1050-lecia Chrztu Polski, które miało być obcho-
dzone w Morawicy w dniu 20 maja 2017 roku. Gdy w wystarczającym czasie (3 miesiące wcze-
śniej), zaczynałam pracę nad rzeźbą, zostałam poproszona o wykonanie na ten sam termin jesz-
cze dwóch następnych figur: Kardynała Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Było to nie lada 
wyzwanie i udało się to zamówienie zrealizować na czas.  

 
Termin wykonania rzeźb bliski, a tu wszystko "w proszku" 
 

 
 

W pewnych sytuacjach potrzebne są półmaski gazowe przeciw toksycznym oparom z żywicy                    
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Coś drgnęło... 
 

   
 

Trochę odpoczynku i ... trzeba podziękować kard. Wyszyńskiemu, że już stanął o własnych siłach 
 

   
 

Półmaski też przeciwpyłowe, bo czasmi pyli jak w kamieniołomach           Pożegnanie 



 
 

Figury gotowe do drogi  
 

 
 

i już w Morawicy k/ Krakowa 



 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

         
 

          kardynał Stefan Wyszyński          ks. Jerzy Popiełuszko        ks. Władysław Bukowiński 
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