
 
Wspomnienie o Autorach dzieła 

"Święci w Polsce i ich kult w świetle historii"  

Marii i Jacku Łempickich 

 
 

 

 

 

 

 

Wujek Jacek (1925-2000) i Ciocia Marysia (1925-2022)  

z wykształcenia oboje byli metalurgami.  

Niemal całe życie zawodowe pracowali w Zakładach Mechanicznych w Łabędach  

(dzisiaj dzielnica Gliwic), natomiast w latach 70-tych XX w. przenieśli się do Krakowa, 

gdzie do emerytury pracowali w instytutach naukowych. 

Po przejściu na emeryturę znaleźli w sobie zamiłowanie w innej dziedzinie: 

Najpierw zaczęli objeżdżać kościoły i sanktuaria w poszukiwaniu 

wizerunków maryjnych, a potem poszerzone o innych świętych: 

Sanktuaria Polskie (1988) 

Nie spoczęli na laurach, ale teraz nastał czas ich głównego dzieła 

"Święci w Polsce i ich kult w świetle historii" 

Praca trwała wiele lat, dzieło liczy ok. 1400 stron A4 drobnego druku. 

Pod koniec tego trudu zmarł Wujek Jacek, kończyła dzieło sama Ciocia. 

 

Istnieje przysłowie: 

„Trudno napisać dzieło, jeszcze trudniej je wydać, ale najtrudniej je sprzedać.” 

 

Ileż się Ciocia nachodziła po wydawnictwach, ileż obiecywali wsparcia biskupi, 

obiecywali wydanie przełożeni zakonni, którzy mieli przecież swoje wydawnictwa. 

A lata leciały, a Ciocia miała w świadomości, że to jest jej zobowiązanie wobec jej 

zmarłego męża, Jacka, który – symbolicznie rzecz ujmując – zmarł ‘przy pisaniu’. 

 

http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
http://wietrzykowski.net/Lempiccy_Sanktuaria.Polskie.pdf
http://sancti-in-polonia.wietrzykowski.net/
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://fakty.bialystok.pl/wp-content/uploads/2013/10/znicz-1-300x228.jpg&imgrefurl=http://fakty.bialystok.pl/wszystkich-swietych-czy-swieto-zmarlych/&docid=7KGcLssD5jBcvM&tbnid=JEYyyb28gK8qnM:&w=300&h=228&hl=pl&bih=615&biw=1366&ved=0ahUKEwiXlYf8iZ7NAhVLjCwKHVtqCSUQMwhtKDUwNQ&iact=mrc&uact=8


I w pewnym momencie straciła przekonanie, że wyda to dzieło jakieś specjalistyczne 

wydawnictwo i zwróciła się do mnie, bym podjął się tego wydania,  

zarówno w formie papierowej oraz elektronicznej. 

Niełatwa była decyzja, ale ze względu na więzy krwi zgodziłem się na to. 

Wiem, że jest to dzieło emerytów: 

Wujostwo byli emerytami, ja emeryt, ale Boża Opieka nad nami, 

ponieważ w roku 2008 r. ukazało się 30 egzemplarzy papierowych 

(1400 stron A4 w dwu tomach oprawionych też przez emerytowaną introligatorkę) 

oraz wersja elektroniczna. 

 

30 marca 2022 r. zmarła Ciocia Marysia 

 

Dobry Bóg oraz Wujek Jacek i przedwcześnie zmarły ich syn Jacek (2021), 

 i bliscy jej, którzy tam już czekają, 

niechaj ją przyjmą w swoje ramiona! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Wietrzykowski (1.04.2022)  



 

 

MB Wniebowzięta z parafii w Świętomarzy, 

gdzie została ochrzczona Maria Wietrzykowska-Łempicka 

i gdzie ją pożegnali w dniu pogrzebu (9.04.2022). 

 

 
 
 
 

 

Podzwonne dla Marii 

 

Pełna szczerej wiary była twa ziemska droga, 

Którą z krzyżem w ręku pokornie kroczyłaś, 

Przyjęłaś imię Marii - ukochanej od Boga 

I Matce Chrystusowej ofiarnie służyłaś. 

 

Tobie Królowa Wszystkich Świętych 

Kolekcję swych pereł użyczyła, 

Abyś ten sznur postaci wniebowziętych - 

Ludziom dla wiary przybliżyła. 

 

Odeszłaś obleczona w ziemski  ból i pokorę, 

Żal niejedną łzę z oczu nam wyciska, 

Niech Ci Brama niebieska stoi zawsze otworem - 

Na zielone Boże łąki i pastwiska. 

 

Jan Nitecki (2.04.2022) 

 

http://nitecki.wietrzykowski.net/Nitecki_Swietomarz_WNMP.pdf


 



  



 



 
 

“Mów, tylko krótko…” 
 

Wspomnienia, obrazy, urywki rozmów, korespondencja… 
 

Jest wspomnienie-obraz, przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.  
Z moją mamą Maryną i wujem, Jerzym Zalewskim, odwiedzamy Wietrzykowskich. 
Widzę Marię, Ewę, Katarzynę, Małgorzatę, dwóch Jacków, Juliusz przy telefonie -  

staroświeckie wnętrza, obrazy, koronkowe serwety. 
 

Zdjęcia z albumu. 
Brzezie. [tu: wersja poszerzona o Radom] 

 
Wiele osób. 

Letnie wakacje - moja mama, ciotki – Zofia, Janina. 
Marysia siedzi na brzegu ławki, mina nieco jakby zaczepna, długie grube warkocze. 

 
Później, niedawno poznawałem ciocię Marysię przez naszą  

genealogiczną korespondencję. 
 

Bywają osoby surowe, wymagające, jednocześnie inspirują i doceniają –  
otrzymywałem od cioci trafne wskazówki i zachęty. 

 
Ciocia Marysia niewyczerpana skarbnica dziejów Rodziny, 

 
Dzięki Niej “Drzewo” nie pozostało indeksem nazwisk i dat,  

wypełniło się postaciami pamiętnymi, bliskimi. 
 

Ciocia wtedy i dziś, dociekliwie splotła nas wszystkich –  
krakowskie Spotkania to spojrzenie w przyszłość. 

 
Podczas Spotkania Rodzinnego, w czasie na wspomnienia, spytałem ciocię Marysię,  

czy pozwoli, abym powiedział parę słów od siebie. Ciocia odparła: 
- Mów, tylko krótko…! 

 
Taka była nasza ciocia – Maria Wietrzykowska-Łempicka!  

Konkretna, powściągliwa, ciepła, niezastąpiona. 
 
 

Marek Bero (2.04.2022) 
 

http://wietrzykowski.net/Co%20zosta%B3o%20w%20mojej%20pami%EAci%20z%20czasu%20pobytu%20w%20Radomiu%20u%20Wujostwa%20Egiejman%F3w%20w%20latach%201935-39.pdf
http://wietrzykowski.net/
http://spotkanie2015.wietrzykowski.net/
http://wietrzykowski.net/Witek2017.html

