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Protokół Nr VII/1/2015 

 

z VII uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa, poświęconej wręczeniu tytułu 

Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko, odbytej 

w dniu 17 marca 2015 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie.  

 

 
 Na ustawowy stan 25 radnych w VII uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa 

uczestniczyło 20 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). 

 

 Odświętny charakter VII uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa podkreślony został 

odegraniem hejnału Miasta Rzeszowa. 

 

 P. Krzysztof Szczepaniak - prowadzący uroczystość - stwierdził: „Rzeszowskie 

kuranty, które mieszkańcy Rzeszowa słyszą codziennie na Rzeszowskim Rynku oznajmiły, że oto 

dzisiaj, w gościnnych murach Filharmonii Podkarpackiej, rozpocznie się uroczysta sesja Rady 

Miasta Rzeszowa, w trakcie której honorować będziemy człowieka wyjątkowego. Oto dzisiaj na 

estradzie, tu przed Państwem, w sali Filharmonii Podkarpackiej, pojawi się jeden  

z najwybitniejszych twórców światowego jazzu. Artysta, który swoją drogę do światowej kariery 

rozpoczął przed 70 laty, tu właśnie, w Rzeszowie. Artysta, który bezsprzecznie jest ikoną 

światowej muzyki jazzowej. Panie i Panowie, Tomasz Stańko! Prosimy Mistrzu.”    

 

 Następnie P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - dokonał otwarcia  

VII uroczystej sesji Rady Miasta, poświęconej wręczeniu tytułu Honorowego Obywatela 

Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko, światowej sławy artyście, wirtuozowi trąbki, 

wielkiemu znawcy i kompozytorowi muzyki jazzowej. Następnie Pan Przewodniczący powitał 

Radnych Rady Miasta Rzeszowa, Prezydenta Miasta Rzeszowa, Zastępców Prezydenta Miasta 

oraz zaproszonych gości (zaproszenie stanowi załącznik nr 2 do protokołu). 

 

 P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - serdecznie witając Laureata, 

wspomniał dziecięce lata spędzone na wspólnych zabawach, po czym stwierdził: „Szanowni 

Państwo! Witam Państwa na uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa. Jest to sesja niezwykła, 

bo będziemy nadawać tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko. 

Człowiekowi niezwykłemu. Wirtuozowi. Artyście, który sławi Polskę i Rzeszów na całym 

świecie. Bardzo dziękuję Panu Tomaszowi Stańko za wolę przyjęcia tego tytułu.  

Chciałbym bardzo serdecznie powitać kapłanów. Witam księdza doktora Janusza Sądela  

- Wicekanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Witam księdza doktora Pawła Pietrusiaka  

- Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Witam księdza Stanisława Słowika 

- Dyrektora Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości nową 

Wicewojewodę Podkarpacką - Panią Grażynę Borek. Witam Pana Wojciecha Buczaka  

- Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego. Witam Podkarpackiego Kuratora Oświaty  

- Pana Jacka Wojtasa. Chciałbym również serdecznie powitać przedstawicieli samorządu 

Miasta Rzeszowa poprzednich kadencji. Bardzo serdecznie witam Pana Mieczysława 

Janowskiego - b. Prezydenta Miasta Rzeszowa, Senatora, Posła do Parlamentu Europejskiego. 

Serdecznie witam także obecnych Radnych Miasta Rzeszowa, na czele z Panem 

Przewodniczącym Andrzejem Decem. Z ogromną radością witam mieszkańców Rzeszowa  
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i przybyłych gości. Witam naszą wspaniałą młodzież i nasze kochane dzieci, które również są 

na tej sali.  

Szanowni Państwo! Rzeszów to dzieło wielu pokoleń. 19 stycznia 1354 r. miało miejsce nadanie 

Rzeszowowi praw miejskich. Od tego czasu Rzeszów pięknie się rozwinął, dzięki właśnie 

kolejnym pokoleniom. Wspomnijmy te pokolenia.  

W tej chwili, Szanowni Państwo, nadajemy tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa 

człowiekowi, który jest z nami związany, i który na to zasługuje. Na dzisiaj jest to  

53  uhonorowanie. Pierwsze uhonorowanie było w 1847 r., kiedy tytuł Honorowego Obywatela 

Miasta Rzeszowa otrzymał Józef Bielecki, Dyrektor Gimnazjum Nr 1, obecnie I Liceum 

Ogólnokształcące przy ul. 3 Maja.  

Szanowni Państwo! Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa otrzymują artyści, 

duchowni, biznesmeni, a więc ci wszyscy, którzy przyczynili się w znaczny sposób do rozwoju 

Miasta i rozsławienia jego imienia.  

Chciałbym życzyć Państwu, aby dzisiejsze spotkanie było uroczystością, którą długo się 

pamięta. Byśmy przeżyli wzruszenia artystyczne. Byśmy mieli kolejne wrażenia, które na długo 

pozostaną w pamięci. Bardzo dziękuję za uwagę.”      

 

 P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - odczytał Uchwałę  

Nr LXXXII/1512/2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie nadania 

tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko (uchwała wraz  

z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 3 do protokołu). 

 

 P. Elżbieta Lewicka - dziennikarka Polskiego Radia Rzeszów - wygłaszając 

laudację, powiedziała: „Tomasz Stańko urodził się w Rzeszowie 11 lipca 1942 r. Już 7 lat 

później wyjechał z rodzicami do Krakowa, gdzie jako 16-latek, a więc dosyć późno, rozpoczął 

naukę gry na trąbce. Na tym też instrumencie obronił dyplom w klasie Profesora Ludwika 

Lutaka w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie.  

Ale o wiele wcześniej, bo już w 1962 r., współtworzył zespół Jazz Darings, uznany za jedną  

z pierwszych formacji free jazzowych w Europie. Nowoczesne podejście Stańki do muzyki 

zwróciło uwagę Krzysztofa Komedy, co zaowocowało 4-letnią współpracą trębacza ze słynnym 

kompozytorem i nagraniem jednej z najważniejszych płyt polskiego jazzu - „Astigmatic.” 

Pozycja młodego trębacza już wtedy stawała się znacząca, czego efektem były koncerty 

zagraniczne. Stańko stawał się marką europejskiego jazzu.  

Permanentne utrzymywanie wysokiej pozycji w świecie jazzu, zwłaszcza przez muzyka 

mieszkającego w siermiężnej rzeczywistości PRL-u, wymagało od Tomasza Stańki olbrzymiej 

dyscypliny wewnętrznej i ciężkiej pracy, mającej na celu doskonalenie możliwości twórczych  

i wykonawczych. Wybitny trębacz, współpracując z polskimi i zagranicznymi gwiazdami, 

zakładał swoje kolejne - dziś legendarne - zespoły, nie wiążąc się jednak na stałe  

z żadnym z nich. To jedna z cech charakterystycznych tego artysty. Był i jest jedynym polskim 

wielkim jazzmanem, który - nie działając z pozycji emigranta - miał i ma na swoim koncie 

współpracę z największą ilością najważniejszych muzyków europejskich i amerykańskich.  

Na początku lat 70-tych wszedł do czołówki przedstawicieli europejskiej awangardy, dając 

koncerty z free jazzowym trębaczem Donem Cherry czy Krzysztofem Pendereckim. To 

oczywiście między innymi.  

W 1975 r. artysta nagrał „Balladynę” i jako pierwszy polski jazzman nawiązał współpracę  

z najbardziej prestiżową europejską wytwórnią płytową ECM. Uczestnicząc w niezliczonej 

ilości międzynarodowych projektów, Tomasz Stańko grał m.in. w słynnym indyjskim muzeum 

Taj Mahal. Brał udział w nagraniach i koncertach z największymi tuzami jazzu, m.in. 

Edwardem Vesalą, Chico Freemanem, Cecilem Taylorem czy Garym Peacockiem. To 

oczywiście tylko nieliczne nazwiska spośród wielu, których nie sposób dziś tutaj wymienić.  
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W 1985 r. Tomasz Stańko założył nowatorski projekt o nazwie „Free Electronic”, z którym 

koncertował m.in. na słynnych francuskich festiwalach jazzowych w Montreux i Leman.   

W 1994 r. nagrał album „Matka Joanna”, powracając po przerwie pod skrzydła wytwórni 

ECM. Ta płyta okazała się przełomem w karierze artysty. Pod szyldem ECM powstały kolejne 

muzyczne dzieła - „Leosia” i „Litania”, która stała się wielkim komercyjnym sukcesem.  

Lata 90-te zamyka projekt złożony z największych gwiazd jazzu skupionych wokół Dyrektora 

ECM Manfreda Eichera, kierowany przez Tomasza Stańkę. To płyta „From the Green Hill”, 

uhonorowana nagrodą Niemieckich Krytyków Muzycznych "Preis der Deutschen 

Schallplattenkritik", i okrzyknięta płytą roku 2000.  

W całym przebogatym dorobku artystycznym Tomasza Stańki ważne miejsce zajmuje muzyka 

teatralna i filmowa. Artysta skomponował lub wykonał muzykę do 19 polskich filmów. Ten 

najsłynniejszy to „Pożegnanie z Marią” Filipa Zylbera, za muzykę do którego Stańko otrzymał 

pierwszą nagrodę na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.  

Jego charakterystyczny dźwięk trąbki możemy także podziwiać m.in. w filmie Louisa Malle 

„Skaza”. 

Pierwsza dekada nowego wieku, to dla Tomasza Stańki pasmo bodaj największych 

międzynarodowych sukcesów, które rozpoczęła w 2002 r. pierwsza trasa nowego kwartetu 

artysty po Stanach Zjednoczonych, promująca nagrany rok wcześniej album „Soul of Things”. 

W tym samym roku Stańko zostaje pierwszym laureatem nagrody European Jazz Prize. 

Dwa lata później kolejny album kwartetu Stańki - „Suspended Night” staje się jednym  

z najlepiej sprzedawanych europejskich albumów jazzowych na bardzo wymagającym rynku 

amerykańskim.  

W ślad za tym idą zaproszenia na koncerty, m.in. do Azji, Australii i, co chyba najważniejsze 

dla jazzmana, kolejne do Stanów Zjednoczonych. Nagranie płyty „Lontano” kończy długi, bo 

ponad 10-letni, okres współpracy Tomasza Stańki z Trio Wasilewski-Kurkiewicz-Miśkiewicz. 
Potwierdzeniem ugruntowanej już pozycji Stańki w Nowym Jorku jest jego występ z legendą 

amerykańskiego jazzu Billym Harperem w prestiżowym Museum of Modern Art. Kolejne lata 

przynoszą koncert w nowojorskim Merkin Hall z Amerykanami i nagranie albumu „Dark Eyes” 

ze Skandynawami.   
O wielkości talentu Tomasza Stańki i rozmiarze jego muzycznych dokonań świadczy przede 

wszystkim niekwestionowana, mocna pozycja artysty na światowej scenie jazzowej, 

przejawiająca się uznaniem krytyków i odbiorców jego muzyki. Wśród wielu nagród  

i wyróżnień jest jedno szczególne, podkreślające te pozycje. To nagranie kompozycji Tomasza 

Stańki „Suspended Variation VIII”, które znalazło się na wydanej w 2011 r., przez Instytut 

Smithsona, 6 płytowej kompilacji zatytułowanej „Jazz The Smithsonian Anthology”. 

Kompilację otwiera pierwsze nagranie muzyki jazzowej z roku 1917, a zamyka utwór 

zarejestrowany przez Tomasza Stańkę 86 lat później. To wyróżnienie, jakiego dostąpiło 

niewielu Europejczyków.  

Pasmo spektakularnych sukcesów trębacza i kompozytora zdaje się nie mieć końca. Myślę, że 

w przypadku tego artysty jest ono nie tylko wynikiem talentu muzycznego, lecz może przede 

wszystkim rezultatem niezwykle konsekwentnego i mądrego kierowania własnym życiem.  

W książce „Desperado” Tomasz Stańko z godną podziwu odwagą wyjawia mroczny etap 

swojego życia. O charakterystycznym brzmieniu swojej trąbki mówi: „Ton to ja. Ton przychodzi 

sam. Jest związany dokładnie z życiem. Płytkie życie, płaski ton.”  

Wsłuchując się w brzmienie instrumentu Tomasza Stańki łatwo zauważyć, że zmieniało się ono 

przez lata i jest świadectwem kolejnych etapów rozwoju talentu oraz inteligencji mistrza 

improwizacji. Ten ton był i jest liryczny, bo Stańko to mistrz ballady jazzowej, choć przez całe 

lata jego instrument krzyczał, skarżył się, kipiał feerią rozedrganych emocji, obnażał wszystkie 

strony niepokornej duszy artysty, przemawiał do słuchaczy niemal ludzkim głosem, aby po 

latach furii i zgiełku osiągnąć wyżyny muzycznego wyrafinowania.  

https://www.google.pl/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&biw=1920&bih=976&q=w+filmie+Louisa+Malle+%E2%80%9ESkaza%E2%80%9D.&spell=1&sa=X&ei=g6N2VbrjNcTRswGS9JzIBw&ved=0CBkQvwUoAA
https://www.google.pl/search?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl:official&channel=np&biw=1920&bih=976&q=w+filmie+Louisa+Malle+%E2%80%9ESkaza%E2%80%9D.&spell=1&sa=X&ei=g6N2VbrjNcTRswGS9JzIBw&ved=0CBkQvwUoAA
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W czerwcu 2013 r. Tomasz Stańko i jego New York Quartet nagrywają podwójny album 

„Wisława”. Wydawnictwo zostaje okrzyknięte przez media płytą miesiąca i ma świetne recenzje 

prasowe. W tym samym roku nazwisko Tomasza Stańki pojawia się nie po raz pierwszy na 

łamach opiniotwórczego amerykańskiego pisma „Down Beat” na 7 miejscu w ankiecie 

najlepszych trębaczy jazzowych świata.  

Miniony rok przyniósł Tomaszowi Stańce nagrodę specjalną magazynu „Polityka” i tytuł 

Kreatora Kultury. Francuska Akademia Jazzowa uhonorowała artystę w kategorii Europejski 

Muzyk Roku, przyznając mu nagrodę za obecne osiągnięcia i całokształt pracy artystycznej. 

Niezależne Stowarzyszenie ponad 140 krytyków płytowych z Niemiec, Austrii i Szwajcarii 

„Preis der deutschen Schallplattenkritik" przyznało Tomaszowi Stańce jedną z trzech nagród 

honorowych za jego dorobek muzyczny.  

Zdaniem Johna Kelmana z opiniotwórczego portalu All About Jazz, obecny zespół Tomasza 

Stańki New York Quartet, to najlepsza grupa, jaką trębacz dotychczas sformował.   

Tomasz Stańko to typ odważnego, nowocześnie myślącego lidera, będącego zawsze en bloc, nie 

tylko muzycznie. Pan Tomasz to wielki esteta znający się na modzie i dobrym stylu życia. To 

założyciel i dyrektor artystyczny festiwalu „Jazzowa Jesień” w Bielsku Białej, o którym  

w magazynie „Forbes” czytamy, że: „Jest z pewnością najbardziej luksusowym wydarzeniem 

muzycznym. To jazzman światowego formatu dzielący swoje życie między dwoma domami  

- w Warszawie i w Nowym Jorku. Artysta 4-krotnie odbierał najwyższe odznaczenia państwowe 

za wybitne zasługi dla kultury narodowej i całokształt twórczości. Wielkość każdego muzyka 

określa indywidualny charakter jego dzieła, oryginalny język wypowiedzi artystycznej. Jazz jest 

jedynym stylem muzycznym, który daje kreatywnemu wykonawcy praktycznie nieograniczone 

możliwości. Narzędziem do osiągania zamierzonych celów jest w przypadku Tomasza Stańki 

bezkompromisowy muzyczny język, przejawiający się w szacunku i olbrzymiej wiedzy 

dotyczącej tradycji jazzowej, na bazie której artysta buduje często skomplikowane kody 

muzyczne, przetwarza je, nadając im nierzadko mistyczny charakter. To styl komponowania, 

artykulacji i improwizacji niemożliwy do skopiowania.”„News Times” napisał, że: „Tomasz 

Stańko, to trębacz wolności ducha, myśli i jazzu. Jeden z najbardziej oryginalnych i twórczych 

trębaczy jazzowych w świecie.” 

 

Następnie przystąpiono do ceremonii wręczenia tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko.  

 

P. Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszowa - wręczył Panu Tomaszowi Stańko 

akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta - wręczył Panu Tomaszowi Stańko 

Honorowemu Obywatelowi Miasta Rzeszowa okolicznościowy medal.  

 

P. Tomasz Stańko - Honorowy Obywatel Miasta Rzeszowa - powiedział: „Czuję się 

bardzo wzruszony i zaszczycony tym, że dostałem od swojego rodzinnego miasta honorowe 

obywatelstwo. Wprawdzie mieszkałem w Rzeszowie dosyć krótko, bo do 7 roku życia, ale zawsze 

czułem się blisko związany z Rzeszowem. Zawsze czułem się rzeszowianinem. Wielokrotnie, 

kiedy spotykamy się z Witoldem Szczurkiem, basistą, z którym dosyć długi czas pracowałem,  

powtarzamy, że pochodzimy z Rzeszowa. Fakt, że urodziłem się i mieszkałem w Rzeszowie  jest 

dla mnie bardzo ważny. Podobnie Artur Rubinstein, który również bardzo wcześnie wyjechał 

z Łodzi, przez całe życie czuł się łodzianinem. To jest widocznie naturalne. Człowiek czuje się 

związany z miejscem, gdzie się urodził. Jest to jego ziemia. Ja jestem właściwie koczownikiem. 

Mieszkam obecnie i w Warszawie i w Nowym Jorku. Mieszkałem w Niemczech i w Szwecji. Nie 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.allaboutjazz.com%2Fphp%2Fprofile.php%3Fid%3D398&ei=m8Z2VbfXE8uasgG004HIAw&usg=AFQjCNFvvTGt4OLpPLgMJTEB1WLPkm0TPg&cad=rja
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mam stałego miejsca zamieszkania. Jestem „na walizkach” i koncertuję. Ale Rzeszów zawsze 

jest mi najbliższy, bo tu się urodziłem i wychowałem. Tu mieszka moja rodzina. Jeszcze raz 

chciałem bardzo serdecznie podziękować. Czuję się naprawdę wzruszony. Ale jak to muzyk, 

wydaje mi się, że najlepsze podziękowanie będę mógł wyrazić, grając dla Państwa koncert. 

Dziękuję bardzo.”       

 

 P. Grażyna Borek - Wicewojewoda Podkarpacki - powiedziała: ”Tomasz Stańko. 

Rzeszowianin. Światowej sławy artysta. Wirtuoz trąbki. Wielki znawca i kompozytor muzyki 

jazzowej. Artysta rozpoznawalny na całym jazzowym świecie. Człowiek, który podkreśla swoje 

przywiązanie do rodzinnego miasta, do Rzeszowa, chętnie do niego wracając. Mistrzu! 

Honorowy Obywatelu Miasta Rzeszowa! Dziękujemy Ci za to, że dzielisz się z nami swoim 

talentem. Że dzięki Tobie możemy usłyszeć mistyczny głos trąbki, który przynosi nam moc 

niepowtarzalnych wzruszeń i przeżyć. W imieniu Wojewody Podkarpackiej - Pani Małgorzaty 

Śmigielskiej – Chomycz, jak również moim własnym, życzę Ci wszelkiej pomyślności, i aby głos 

Twojej trąbki docierał do każdego zakątka świata. Dziękuję bardzo.” 

 

 P. Wojciech Buczak - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - powiedział: 

„Panie Tomaszu! Mistrzu Trąbki! Mistrzu wspaniałego muzycznego nastroju! Bardzo gorąco  

dziękuję za te wspaniałe przeżycia, które dzięki Panu mogło przeżywać wiele pokoleń 

mieszkańców Rzeszowa i Podkarpacia. Przyniosłem dwie płyty, przykłady Pańskiej wspaniałej 

twórczości.Tak się składa, że jeszcze jako uczeń rzeszowskiego Technikum Mechaniczno- 

Elektrycznego, a potem student Politechniki Rzeszowskiej organizowałem wieczorki jazzowe, 

podczas których delektowaliśmy się Pana twórczością. Tak się składa, że urodził się Pan w 

Rzeszowie. Można więc powiedzieć, że to wszystko dobre tutaj w Rzeszowie się zaczęło. Bardzo 

gorąco, jeszcze raz, dziękuję za te wspaniałe wrażenia. Gratuluję tytułu Honorowego 

Obywatela Miasta Rzeszowa. Dziękuję też Radzie Miasta Rzeszowa za podjęcie decyzji  

o przyznaniu Panu tego zaszczytnego tytułu. Życzę Panu, aby znalazł Pan czas, oprócz 

twórczości polegającej na dostarczaniu słuchaczom na całym świecie tych wspaniałych wrażeń, 

na odwiedzenie również Podkarpacia.  A może nawet  kiedyś zamieszka Pan tutaj, żeby znów 

było to dla Pana takie stałe, dobre miejsce. Przekazuję najserdeczniejsze gratulacje  

i pozdrowienia od Marszałka Województwa Podkarpackiego - Pana Władysława Ortyla. 

Jeszcze raz dziękuję i gratuluję.”       

 

P. Krzysztof Szczepaniak - prowadzący uroczystość - odczytał list gratulacyjny od 

Ks. Biskupa Rzeszowskiego Seniora Kazimierza Górnego: „Szanowny Pan Tomasz Stańko. 

Szanowny Panie! Serdecznie gratuluje Panu nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta 

Rzeszowa. Radujemy się, że rodak z Rzeszowa przez piękno muzyki rozsławia Podkarpacie  

i Polskę, a w niej nasz piękny Rzeszów. Niech Bóg błogosławi Panu i wspiera w codziennym 

życiu. Załączam wyrazy szacunku i serdeczne błogosławieństwo. Ps. Z powodu choroby nie 

mogę uczestniczyć osobiście. Moim przedstawicielem jest ks. dr Janusz Sądel - Wicekanclerz 

Kurii Diecezjalnej.” Następnie prowadzący uroczystość wręczył list gratulacyjny 

Honorowemu Obywatelowi Miasta Rzeszowa Panu Tomaszowi Stańko i poprosił 

Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa o zamknięcie uroczystej sesji Rady Miasta.  

 

P. Andrzej Dec - Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa - powiedział: „Na koniec 

mogę stwierdzić, że oto dzisiaj do panteonu Honorowych Obywateli Miasta Rzeszowa dołączył 

wybitny muzyk. Kolejny muzyk w tym panteonie, bo mamy tam także i Pana Adama 

Harasiewicza, znanego pianistę czy śp. Wojciecha Kilara, kompozytora. Wszyscy czekamy na 

koncert Jubilata. Nie przedłużając sesji, dziękuję Państwu za przybycie i życzę wielu wrażeń.” 
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Następnie Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia VII uroczystej sesji Rady Miasta 

Rzeszowa.       

 

P. Krzysztof Szczepaniak - prowadzący uroczystość - zapowiedział koncert Tomasza 

Stańko z akompaniamentem Marcina Wasilewskiego. Następnie, zgodnie z tradycją, poprosił 

Jubilata o dokonanie pamiątkowego wpisu do Księgi Honorowych Obywateli Miasta 

Rzeszowa.  

   

Odbyła się część artystyczna VII uroczystej sesji Rady Miasta Rzeszowa.    

 

 Obrady trwały od godz. 18.00 do 19.05. 

 

 Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący 

                                                                                                         Rady Miasta Rzeszowa                              

 

Danuta Groszek                                                                                         Andrzej Dec                                                  

 

 

Sprawdził: 

            

               Dyrektor  

Biura Rady Miasta Rzeszowa 

 

           Mirosław Kubiak 
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