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Pan Tadeusz ciężko zachorował na raka płuc, lekarze dawali mu trzy miesiące życia.
Wyzdrowiał, upatruje to w kategorii cudu

Tadeusz Smoliński zaczął
rzeźbić w ciężkiej chorobie
Tojuż 23lata, kiedy Tadeusz Smoliński usłyszał: - Zostało panu kilka' miesięcy życia.
Lekarz polecił, by się czymś zajął, żeby nie
myślał o strasznej perspektywie. - Wziąłem
dłuto i zacząłem rzeźbić - opowiada ten, któremu odmówiono nadziei.
Justyna Napierała

Prace wychodziły z serca mężczyzny. Były piękne.
jakby stworzyłje profesjonalny artysta. Trwało to kilka
miesięcy.
- Za trzy pojawiłem się
u lekarza. który oniemiał.
Okazało się bowiem. że moja
choroba zrobiła w tył zwrot
-. opowiada mieszkaniec
Radziwiłłowa.
Powoli stawał na nogi,
a wdzięczność do stwórcy
była tak wyjątkowa jak jego
dzieła.
Prace rzeżbiarza dziś
• częśznajdują się w różnych
ciach kraju i stronach świata. zdobią ściany instytucji.
W pierwszą rocznicę śmierci

św. Jana Pawła II pojechały
do Watykanu. Tadeusz Smoliński tworzy głównie motywy
sakralne. sceny ukrzyżowania. piety. Madonny z dzieciątkiem. anioły. popiersia
świętych i osób duchownych. Pierwsze popiersie w wykonaniu Tadeusza Smolińskiego
przedstawiało patrona Szkoty Podstawowej w Bartnikach
fasady kościołów.
Swoimi pracami obdaro- Jana Kwiecińskiego.
wuje ludzi. Pierwsze popiersie w wykonaniu rzeźbiarza zaprasza do swojej galerii mi Laur Seniora w Bydgoszczy. Artysta aktywnie działa
z Radziwiłłowa trafiło do w Radziwiłłowie.
Szkoły Podstawowej w BartTadeusz Smoliński wy- W Galerii U Nas w Puszczy
nikach i przedstawiało pa- stawia swoje prace w regio- Mariańskiej. uświetnia swotrona - Jana Kwiecińskiego. nie. można je było podziwiać . imi pracami różnego rodzaju
Wykonane zostało z jednej między innymi w Mszczo- uroczystości. W tym dożynki.
z topól, którą nauczyciele nowie, Żyrardowie. Puszczy Córka pana Tadeusza. Agnieszka Szymańska również
sadzili razem ze swoimi ucz- Mariańskiej czy Bartnikach.
niami. Pan Tadeusz uwielbia Za kunszt i talent otrzymuje jest uzdolniona plastycznie.
rzeźbić w lipie i topoli. Dziś nagrody w tym między inny- wykonuje rysunki i obrazy.
MATERIAŁ PROMOCYJNY

