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znajdzie wśród posłów Parlamentu, o ile się nie znajdzie, to będę wiedział kto 
jest odpowiedzialny. 

J: Dziękuję Państwu bardzo. 
Brawa 
M: Bardzo dziękuję Panu Profesorowi, Ministrowi. Jeżeli Pa11stv.ra te tematy 

interesują, myśmy robili taką konferencję w 2014 czy 2015 r. w Sejmie „Zmia
ny klimatu globalnie i regionalnie" łatwo to wygooglować, na mojej stronie 
internetowej jest link i też jest duży artykuł jeżeli chodzi o te sprawy, o których 
żeśmy tu rozmawiali - ja otwierałem konferencję a Pan Minister zamykał pod
sumov,raniem. Serdecznie Pańshva zapraszam i teraz jeśli mają Państwo ochotę, 
to zróbmy sobie zdjęcie. aprawdę to było bardzo miłe spotkanie. Zapraszam 
serdecznie ... Tu kolega odwiezie za chwilę na lotnisko, ale zanim to nastąpi jesz
cze niespodzianka - to za chwilę - udało mi się zawrócić Pana już ze schodów. 
Zapraszam do wysłuchania koncertu naszego patriotycznego barda ,,Rohatyńca" 
- a ponieważ Pan Minister się spieszy na samolot to najpierw, wysłuchajmy pra
wykonania, jeszcze w obecności Pana Profesora, dedykowanej dla niego piosenki
pt. ,,Kwiaty': [link: Kwiaty: muzyka: vVojciech Popkiewicz „Rohatyniec", słowa:
Mariusz-Orion Jędrysek].

Proj Jan Szyszko - podczas ostatniej swojej

-wypowiedzi dla mediów (TVP 3,Wrocław) Oleśnica, 

Zamek, Sala 1'1yśliwska, 

https://www.youtube.com/watch?v=_UEjBagbXYI

vVspomnienl.a i rozmowy 
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Jan Szyszko sluchajqcy prawykonania dedykowanej jemu piosenki 
pt. ,,Kwiaty" (wyk. ,,Rohatyn") - Sala Rycerska, Zamek. Oleśnica . 

https://youtu.be/LZMYluez3sI 

Puste krzesło wystawione przy tablicach poświęconych polskim patriotom w Ministerstwie 
Środowiska po śmierci Prof. Jan Szyszko (2019). Tablice szklane zaprojektowane i zamon
towane w związku z uroczystościami Żołnierzy Niezłomnych (odsl. Ol marca 2018) przez 
zespól współpracowników Mariusza Oriona Jędryska. Bliźniaczą prawą, tablicę zamonto-

wano również rok później na terenie Departamentu ds. Obronnych, Zarzqdzania 
Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych, nadzorowanego przez MOJ) 

\Nspomnienia i rozmowy 




