
Przyroda w poezji, piosence i malarstwie siedleckich twórców. 

Siedlce, 18 listopada 2022 r. 
 

I to nasze życie, z dala od tłumu, 

znajduje języki na drzewach, książki w strumieniach, 

głosi kazania w kamieniach i wszędzie dobro. 

William Szekspir 

 

W piątek, 18 listopada w Bibliotece Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej 

w Siedlcach odbyło się wydarzenie poświęcone twórczości lokalnych artystów: 

Przyroda w poezji, piosence i malarstwie siedleckich twórców. 

Organizatorami inicjatywy byli: Polski Klub Ekologiczny Koło 

„Podlasie” w Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej 

w Siedlcach i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Wydział w Siedlcach. 

Spotkanie rozpoczęło się prezentacjami prac plastycznych Przyroda 

oczami dzieci i młodzieży oraz Ciekawe drzewa uchwycone przez młodych 

artystów. Tego dnia odbył się również Konkurs Polskiego Klubu Ekologicznego 

Rozpoznawanie drzew i krzewów po liściach i owocach. Następnie 

zaprezentowano audycję o rezerwacie Stawy Siedleckie „Przyrodnicze plenery 

Siedlec i okolic - Muchawka, Park Aleksandria, Park Stencla, Błonia Papieskie, 

Zalew, Jeziorko Żytnia…” 

Drugą część spotkania poświęcono twórczości dwóch siedleckich artystek: 

malarki Teresy Szczurowskiej-Buchczewy oraz poetki Urszuli Tom. 

Aula zamieniła się w galerię sztuki. Można było podziwiać zaprezentowane 

obrazy zmarłej w sierpniu malarki Teresy Szczurowskiej-Buchczewy. Podczas 

wydarzenia, prowadząca, Bożena Czarnecka-Akus - konsultant metodyczny 

MSCDN, przybliżyła sylwetkę artystki i przytoczyła wiele wspomnień 

związanych z jej osobą. Następnie pani Barbara Mileszczyk - Prezes Polskiego 

klubu Ekologicznego Koło „Podlasie” w Siedlcach, zaprezentowała działalność 

artystki na rzecz przyrody i zachęciła do zapoznania się z dziełami malarki. Głos 



zabrał również pan Jacek Jagiełło - Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. 

Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach, przywołując wspomnienia 

o artystce, podkreślając jej zamiłowanie do natury, a zwłaszcza do zielarstwa. 

W kolejnej części wydarzenia zaprezentowano sylwetkę siedleckiej poetki 

- Urszuli Tom. Dobrą duszę Siedlec przedstawiła prowadząca, Bożena 

Czarnecka-Akus, przekazując głos pani Agacie Świderskiej, autorce książki 

Kiedy życie nabiera barw… Motywy jesieni w twórczości Urszuli Tom. Goście 

zostali zaproszeni na chwilę do literackiej galerii i zachęceni do podziwiania 

malowanych słowem obrazów jesiennej przyrody w twórczości Urszuli Tom. 

Ważnym punktem wydarzenia było wystąpienie profesora Andrzeja 

Borkowskiego – Wydawcy tomików twórczości siedleckiej artystki. Tego dnia 

odbyła się nietypowo promocja dwóch ostatnich zbiorów: polsko-angielskiego 

tomiku Znamię (2021 r.) i Pełni zamyślenia (2022 r.) z tłumaczeniami na język 

szwedzki, zawierającym prace plastyczne Aliny Pięty, członka grupy Twórczej 

Stoczek Art. Profesor, podkreślając zasługi Urszuli Tom dla kultury polskiej, 

zaznaczył rolę wydawanych utworów dla Małej Ojczyzny i przyszłych pokoleń 

oraz odesłał zainteresowanych do najnowszej książki Pełnia zamyślenia 

zawierającej spis dotychczasowych osiągnięć siedleckiej poetki oraz do jej całego 

dorobku literackiego. 

Wyczekiwanym punktem wydarzenia było zaprezentowanie najnowszej 

twórczości przez samą autorkę – Urszulę Tom. Niespodzianką zaś przedstawienie 

części utworów artystki w językach tłumaczeń. Utwory zaprezentowała 

tłumaczka utworów na język szwedzki - Paulina Janocha. Trzeba podkreślić, iż 

twórczość ukazująca osobiste przeżycia poetki, wynikająca z zaistniałych 

okoliczności życia, wzruszyła wiele serc. 

Następnie w scenerii późnojesiennej aury, w auli wybrzmiały utwory 

Urszuli Tom w niezwykłym wykonaniu utalentowanej młodzieży: Patrycji 

Niedziółki i Kacpra Jastrzębskiego. Młody artysta napisał bowiem muzykę do 



wybranej twórczości Urszuli Tom, a utwory przy jego akompaniamencie 

wyśpiewała Patrycja Niedziółka. Występ wywołał wiele emocji.  

Tego dnia można było zakupić najnowsze tomiki twórczości Urszuli Tom 

i otrzymać dedykację Autorki.  

Niewątpliwie twórczość Urszuli Tom stanowiącą inspirujące przemyślenia 

na temat wizji świata natury, należy odczytywać jako ekologiczny kodeks 

postępowania. Warto czerpać z tych refleksji. I dobrze, że są tacy Artyści, co 

piękno Małej Ojczyzny dostrzegą… I dobrze, że są Ludzie, którzy o owe Piękno 

dbają... I dobrze wreszcie, że są i Tacy, którzy owo Piękno i wszelkie o nie 

starania przyjmują i  doceniają… 

 

 

Wyrzeźbić słowo, 

Wyśpiewać wierszem, 

Niech po Podlasiu wiatr je roznosi… 

Urszula Tom, Na zielonych skrzydłach. Tajemnice ziemi 

 

Agata Świderska 


