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Rodzina, rodzina...

Więc czego, ach czego, ach, czego mu brak?
Rodziny, rodziny, rodziny, ach rodziny. 
Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest,
Lecz kiedy jej ni ma
Samotnyś jak pies.
(Jeremi Przybora)

Grudniowe świętowanie to okres szczególnie ożywionych rodzinnych kontaktów. Święta Bożego Narodzenia wywodzące 
się z chrześcijańskiej tradycji odnoszą się do niewyobrażalnego wydarzenia przyjścia Boga na Ziemię, ale równocześnie 
niosą ze sobą pełne ciepła obrazy stajenki i Dzieciątka w żłóbku, pastuszków, owieczek i tradycyjne śpiewy urokliwych 
kolęd. Ta złożona rzeczywistość stała się źródłem przepełnionego symboliką czasu. Jego sile poddaje się większość 

z nas w różnym stopniu. W zależności od światopoglądu i różnic kulturowych obszar znaczeń kształtują tu nasze 
międzyludzkie relacje bądź otwierają się na wymiar transcendentny. 

Chyba w żadnym innym okresie ludzie nie tęsknią tak bardzo za domowym ciepłem. W tych dniach, znacznie 
mocniej niż w innym czasie, pragniemy wrócić do własnych korzeni, do dziecięcych przeżyć i wspomnień. Może nawet 
przypominamy sobie wtedy, że rodzina w globalnym wymiarze stanowi fundament sprawnego funkcjonowania 
społeczeństw, zarówno w interpersonalnym, jak i ekonomicznym wymiarze. 
Z drugiej strony, trzeba przyznać, że są tendencje negujące tę rzeczywistość. Dostrzegamy je dziś coraz wyraźniej.

Fakt, że jesteśmy kochani i akceptowani kształtuje w naszym życiu poczucie wartości; rodzinne więzy 
i przeżycia budują naszą tożsamość i pozwalają stawiać czoła zagrożeniom rozchwianego świata. Na co dzień jednak 
każdy potrzebuje azylu, aby odpocząć od codziennej walki o byt, „naładować akumulatory” i wyzbyć się codziennych 
napięć i stresów.

Wkraczając w świąteczny czas chcemy zaprezentować wystawę (niestety tylko online w formie katalogu), której 
członkowie są związani tymi „magicznymi” więzami. Okazuje się, że w sztuce funkcjonują, nie tak znowu rzadkie, 
rodzinne „klany”: małżeństwa, rodzice i dzieci, rodzeństwo, czasem wielopokoleniowe rodziny. Czy rzutuje to w widoczny 
sposób na ich twórczość, czy daje się tu zauważyć wzajemne wpływy i zależności? Możliwość takich obserwacji to 
ciekawy walor tego przedsięwzięcia. Na wystawie pojawią się też świąteczne „rodzynki w cieście” – Bożonarodzeniowe 
motywy i odwołania. 

W wystawie udział biorą: Joanna Jeżewska-Desperak, Andrzej, Alicja i Piotr Desperak, Michał Kliś, Joanna Rupik
i Sebastian Kubica, Elżbieta Kuraj i Janusz Karbowniczek, Józef i Wiesław Łysakowscy, Aleksandra Magnuszewska-
Oczko i Aleksander Oczko, Yolanta Nikt i Zdzisław Nitka. 
           Na koniec jeszcze kilka dopełniających (chociaż może nieco przypadkowych) cytatów:

Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny. (Fiodor Dostojewski)

Przyjaciele mogą nam zastąpić rodzinę tak na co dzień, a nawet od święta. Ale nie w sytuacjach granicznych. Wtedy 
więzy krwi wygrywają. Tak pokazują i badania, i praktyka.  To instynkt. Magia więzów krwi. Rodzina jest emocjonalną, 
materialną i mentalną glebą, na której wzrastamy i z której czerpiemy poczucie wartości, siły i nadzieję do dalszego życia. 
(Wojciech Eichelberger)

Dom rodzinny jest zwykle miejscem, gdzie wyładowuje się nagromadzone w ciągu dnia urazy. Jest miejscem 
oczyszczenia, w którym można pozwolić sobie na więcej niż poza domem. 

(Antoni Kępiński)

Jeśli chcesz naprawić świat, to idź do domu i kochaj swoją rodzinę. (Matka Teresa z Kalkuty)

Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to, czym się żyło: I zwyczaje. I święta rodzinne. I dom pełen wspomnień. 
Najważniejsze jest, aby żyć dla powrotu. (Antoine de Saint-Exupéry)

Dom – to nie miejsce, gdzie mieszkasz, ale miejsce, gdzie cię rozumieją. (Christian Morgenstern)

Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata, a zarazem bunkier, w którym można się schronić. 
(Maxime Chattam)



Michał KLIŚ 

Kolędnicy, linoryt

Święta Rodzina, linoryt



Michał KLIŚ 

Wesołych Świąt, linoryt

Kolędnicy, linoryt



Wiesław ŁYSAKOWSKI

Z cyklu Święta, Święta..., malarstwo cyfrowe

Z cyklu Święta, Święta..., malarstwo cyfrowe



Wiesław ŁYSAKOWSKI

Święta Rodzina, rysunek

Trzej Królowie, rysunek



Aleksandra MAGNUSZEWSKA-OCZKO, Aleksander OCZKO

Kartka świąteczna

Kartka świąteczna



Aleksandra MAGNUSZEWSKA-OCZKO, Aleksander OCZKO

Kartka świąteczna

Kartka świąteczna



Joanna JEŻEWSKA-DESPERAK

Szare dachy Bolonii, olej, płótno 

Zapiski z podróży - Lizbona, olej, płótno 



Joanna JEŻEWSKA-DESPERAK

Za wielką szybą, tryptyk II, olej, płótno

Za wielką szybą, tryptyk, olej, płótno



Andrzej DESPERAK

Wielka Jutrznia – odsłona pierwsza, grafika cyfrowa

Wielka Jutrznia – odsłona druga, grafika cyfrowa



Andrzej DESPERAK

Wielka Jutrznia – odsłona trzecia, grafika cyfrowa

Wielka Jutrznia – odsłona czwarta, grafika cyfrowa



Alicja DESPERAK

Autoportret, akryl, płótno

Chart II, akryl, płótno



Alicja DESPERAK

Bez tytułu, fotografia cyfrowa

Bez tytułu, węgiel, karton



Piotr DESPERAK

Autoportret, węgiel i olej na kartonie

Postać w pejzażu, olej, płótno 



Piotr DESPERAK

Bez tytuły, olej, płótno 

Z cyklu Mutter, ich bin dumm I, pigmenty, akryl, olej na płótnie



Michał KLIŚ

20-lat posługi Ojca Świętego Kościołowi Powszechnemu 
i Światu, plakat

Ecce Homo, plakat



Michał KLIŚ

Gianni /Jan /Johan, Ośrodek Teatralny Banialuka, plakat 

XIX Międzynarodowy Festiwal Teatru Lalek, plakat



Joanna RUPIK

Ekslibris, linoryt

Maska 3, grafika cyfrowa



Joanna RUPIK

Martwa natura, grafika cyfrowa

Maska 1, grafika cyfrowa



Sebastian KUBICA

Rasizm, plakat

Kochankowie z Marony, plakat



Sebastian KUBICA

Księga Rodzaju – Jonasz, linoryt

Nowe gniazdo Pigasusa, plakat



Elżbieta KURAJ

Namorzyny, olej, suchy pigment

Lodowy, olej, akryl



Elżbieta KURAJ

Zamaskowani, olej suchy pigment

Łąka, olej, akryl 



Janusz KARBOWNICZEK

Spotkanie ostatnie, olej, płótno

Przesłuchanie, olej, płótno



Janusz KARBOWNICZEK

Szachy, olej, płótno

W kuluarach, olej, płótno



Józef ŁYSAKOWSKI

Bieszczady, linoryt

Szczyrk nad Żylicą II, linoryt



Józef ŁYSAKOWSKI

Banialuka 2, linoryt Banialuka 5, linoryt

Banialuka 7, linoryt



Wiesław ŁYSAKOWSKI

Święty Brat Albert, plakat

Maksymilian Kolbe – życie za życie, plakat



Wiesław ŁYSAKOWSKI

Matka Teresa z Kalkuty, plakat

Dzieło Boga, plakat



Joanna PIECH

Postać z psem Lucjana Freuda, linoryt

Déjà vu II, linoryt



Joanna PIECHJoanna PIECH

Modlitwa, linoryt

Z psami II, linoryt



Roman KALARUS

Jak nam blues w duszy gra, plakat

Jazz Posters 1956-2010, plakat



Roman KALARUS

Anioły w mojej głowie, drzeworyt barwny

Dwa księżyce, drzeworyt barwny



Yolanta NIKT

Autoportret z Aniołem Stróżem, płótno, olej

Autoportret z różańcem,  płótno, olej



Yolanta NIKT

Uśmiecham się do świata na wyspie Zakynthos, olej, płótno

Martwa naturka, olej, płótno



Brat Albert maluje Ecce Homo, rysunek, techn. mieszana

Zdzisław NITKA

Pochmurny dzień, olej, płótno (własność Galeria Giza)



Zdzisław NITKA

 Idący mężczyzna, tusz, olej, papier

Przeworsk, tusz, olej, papier
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