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Siedlce, 21.01.2013

Pulaskiego 11, Siedlce

OSWIADCZENIE

W imieniu stowarzyszenia tutajteraz - wydawcy miesi^cznika ,,Kultura Siedlecka"
i tym samym organizatora plebiscytu ,,Kulturalne Wydarzenie Roku 2012" informujemy, ze
konkurs ten, jak rowniez inne podobnie mu i popularne plebiscyty SMS-owe, ma przede
wszystkim charakter rozrywkowy. Tym bardziej dziwia_ kontrowersje, jakie narosty wokot
jego tegorocznej edycji.
Kazdy z tworcow biora_cych udzial w konkursie mia- pelna^ dowolnosc promowania
swoich dokonah i zach^cania czytelnikow miesi^cznika ,,Kultura Siedlecka" do oddawania
nan swych gtosow. W form§ i tresc tych materiatow redakcja miesiecznika nie ingerowata.
Kontrowersyjny film pt. ,,Upadek Koppera", ktorym w sposob satyryczny promowat si§
studencki teatr Resor staJ si§ przyczyna^ dose irracjonalneigo konfliktu. Redakcja ,,Kultury
Siedleckiej", mimo ze nie jest autorem tego filmowego montazu, niezwtocznie
przeprosita na pismie (dnia 16.01.2013) wszystkich, ktorz/ mogli poczuc si^ urazeni jego
trescia^. Redakcja pragnie podkreslic, iz w niniejszym oswiadczeniu podtrzymuje ztozone
przeprosiny.
Wyrazamy gl^boki niepokoj wynikajXcy ze zbiorowego protestu kierownictwa
samorza^dowych instytucji kultury Miasta Siedlce. Sygnatariusze protestu w sposob
bezposredni winisi redakcj^ miesi^cznika ,,Kultura Siedlecka" za film. Mowiq otwarcie
o zerwaniu wspolpracy ze stowarzyszeniem tutajteraz. Marazaja^ nas na srodowiskowy
ostracyzm. Jest to bolesne tym bardziej, ze mamy za so:Da^ wiele lat dobrej wspofpracy.
Doceniajeic to, liczymy na jej kontynuacj§ na dotychczasowym poziomie.
Ze wzgl^du na liczne pytania, jakie sa^ do nas kierowane, czujemy si§ w obowia^zku
wyjasnic:
1. Film ,,Upadek Koppera", ktory zostal upubliczniony m.in. na facebookowym profilu
,,Kultury Siedleckiej", nie jest materiatem promocyjnym plebiscytu ,,Kulturalne
Wydarzenie Roku 2012", jak probuje si§ go przedstawic. Material ten, podobnie jak inne
inicjatywy zach^caja^ce do wysylania SMS-6w, zostat zrealizowany przez osoby
zwiazane ze zgtoszona^ kandydatura^. Ani stowarzyszenie tutajteraz, ani tez redakcja
miesi^cznika ,,Kultura Siedlecka", ani nikt zwia^zany z tymi podmiotami nie jest tworca^,
wspottworca^ i nie ma nie wspolnego z powstaniem tego i:ilmu.
2. W skierowanym do nas protescie, jak rowniez w publicznych wypowiedziach niektorych
dyrektorow siedleckich samorza^dowych instytucji kultury, zarzucono nam temanie
prawa oraz odwotywanie si^ do tresci faszystowskich i nazistowskich. Jest to dzialanie
niezwykle nas bulwersuja^ce i zwyczajnie brudne, noszs[ce wszelkie znamiona
oszczerstwa.
3. Sygnatariusze protestu jego tresc uzgodnili na spotkaniu w Urz^dzie Miasta Siedlce.
Uzycie zdania: ,,M/asto Siedlce wycofuje si$ na znak protestu z dalszej wspotpracy
ze stowarzyszeniem, ze wszystkimi tego konsekwencjamr jest niezwykle
niepokoja^ce. Dobra^ praktyka^ wtedz samorza[dowych jest utrzymywanie wspofpracy
z organizacjami pozarz£[dowymi na jak najlepszym poziomie. Jest to faktyczny miernik
wartosci naszej lokalnej demokracji. Nie mowia^c juz o roli, jaka^ w spotecznosciach
lokalnych odgrywa wolna prasa - w naszym przypadku iniesi^cznik ,,Kultura Siedlecka".
Protest kierowany w nasza^ strong przez dyrektorow sarnorz£[dowych osrodkow kultury
bezposrednio zagraza dalszemu bytowi tego tytutu.

