Wywiad udzielony przez Pana Jarosława Zwolskiego w dniu 28 lutego 2017 roku

Wiktoria Zwolska: WJest Pan ciekawą osobą ze względu na niecodzienną umiejętność i pasję. Od
kogo nauczył się Pan malować?
J. Zwolski: Odkąd byłem mały zawsze lubiłem bawić się kredkami jak każde małe dziecko, niektórym z
wiekiem może to przechodzić a mi zostało. W liceum zaczęliśmy wydawać szkolną gazetkę
satyryczną. Koledzy pisali teksty a ja rysowałem obrazki satyryczne. Razem chcieliśmy poszerzyć
odbiór naszej pracy, lecz był w tamtym momencie stan wojenny i co za tym szło brak papieru, dlatego
skończyło się na trzech numerach. Chęć rysowania pozostała, robiłem to w każdej wolnej chwili, co
pozwoliło mi się doskonalić. Na długi czas pozostawiłem malowanie i zająłem się muzyką. Mieliśmy
szanse zagrać na przeglądzie z zespołem IRA, który zrobił później karierę. W trakcie służby wojskowej
zacząłem ponownie przygodę z malowaniem, która trwa do tej pory.
W. Z. Czy udało się Panu kogoś zarazić tą pasją?
J. Z. Od zawsze próbuję zarazić moją pasją córki i najbliższą rodzinę, lecz nie są chętni.
W. Z. Jakie cechy powinna posiadać osoba, aby mogła nauczyć się malować?
J. Z. Nie umiem określić jaka powinna być taka osoba, ja sam jestem „roztrzepany”.
W. Z. Zapewne w swoich zbiorach ma Pan prace, które są dla Pana szczególnie cenne. Który z nich
ceni Pan najbardziej i dlaczego?
J. Z. Według przysłowia „Szewc w dziurawych butach chodzi” ja mam tak samo. Niestety nie mam
swoich prac w domu. Wszystkie są porozdawane lub sprzedane.
W. Z. Jakie korzyści odnosi Pan z tej umiejętności? Co ona panu daje?
J. Z. Przede wszystkim daje mi satysfakcję. Żal jeżeli coś nie wychodzi i jeżeli komuś moja praca się
nie podoba.
W. Z. Czy nie zastanawiał się Pan nad tym, aby swoje prace zaprezentować szerszemu gronu, np.
zorganizować wystawę w Gminnej Bibliotece Publicznej?
J. Z. Może z czasem, na razie nie mam tylu prac na taką wystawę, lecz nie mówię nie.
W. Z. Czy warto mieć pasję?
J. Z. Tak, zawsze bez względu, czego to dotyczy.
W. Z. Dziękuję za miłą rozmowę.
J. Z. Ja także, do widzenia.

