
♪ [PRZECIĄGŁY DŹWIĘK]   

LEKTOR: Audycje kulturalne – w dobrym tonie. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. 

Zapraszam na opowieść o festiwalu, który łączy nie tylko różne dziedziny sztuki, 

ale również artystów z wielu państw. Wschód Kultury 2021 to cykl letnich 

koncertów organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy  

z władzami samorządowymi z Rzeszowa, Lublina i Białegostoku oraz z krajami 

partnerstwa wschodniego. Kiedy powinniśmy zarezerwować swój czas na Wschód 

Kultury w tym roku, mówi dyrektor NCK profesor Rafał Wiśniewski.  

RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Przede wszystkim myślę, że koniec czerwca, kiedy odbywa się koncert 

w Rzeszowie, czyli dwudziesty czwarty – dwudziesty siódmy czerwca w tym roku. W Rzeszowie 

i w Lublinie, więc te osoby, które nie mogą dojechać do Rzeszowa a mają bliżej do Lublina,  

że żeby wybrały się do Lublina lub po prostu odwrotnie albo po prostu pomieszać i wybrać 

sobie odpowiednie dni: jeden dzień tu, drugi dzień tam. Myślę, że wyjazdy zagraniczne są 

bardzo interesujące, ale można również odwiedzić te dwa przepiękne miasta, a pod koniec 

sierpnia, kiedy wracamy już do szkół i myślimy o, mam nadzieję, nowym roku akademickim  

od października, to ostatnia chwila, żeby cieszyć się na koncercie Wschód Kultury  

w Białymstoku, który się odbywa w dniach dziewiętnasty – dwudziesty drugi sierpnia;  

czyli czerwiec i sierpień to te dwa takie punkty referencyjne na mapie, które trzeba sobie 

mocno zaznaczyć.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Profesor Rafał Wiśniewski dodaje, że w tym roku idea,  

która przyświecała organizatorom, była związana z wyjątkowym czasem pandemii. 

RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Głównym celem jest bezpieczeństwo wszystkich, to jest podstawowy cel, 

bo proszę pamiętać, że jeszcze w styczniu, a już na pewno w lutym i w marcu te wskaźniki 

poziomu infekcji były na tak wysokim poziomie, że wiele inicjatyw po prostu nie zostało 

zorganizowanych, bo po prostu instytucje kultury nie mogły w takim trybie realnym 

funkcjonować, więc przygotowawszy te działania, planowaliśmy takie rozwiązanie,  

żeby zapewnić bezpieczeństwo i myślę, że to jest po prostu podstawa, bo pamiętając,  

że zaczynamy ten festiwal pod koniec czerwca, czyli my pierwsi rozpoczynamy takie duże 

festiwale, chyba jesteśmy jedni z pierwszych, którzy organizują w takiej skali działania 

artystyczne, festiwalowe; bo pod tym słowem festiwal, to nie tylko koncerty, pamiętajmy  

o tym, że to spotkania z artystami, to są galerie sztuki, to są działania teatralne, to jest wiele 

działań o charakterze kulturotwórczym, który się po prostu pojawia przez kilka dni w tych 

trzech miastach, więc to jest podstawa, żeby dać dobry kierunek, być swoistym znakiem,  

no, ktoś by powiedział trendsetterem, ja bym powiedział, że lepiej żeby dawać ten znak  

i żebyśmy później powiedzieli, kiedy zrealizujemy ten projekt, to że jesteśmy z niego 

zadowoleni, że to się po prostu udało, że cele zostały zrealizowane. A tym celem wspólnym 

jest, żeby miło spędzić czas, żeby dowiedzieć się co nowego w kulturze, żeby poszerzyć swoje 

horyzonty poznawcze, żeby posmakować w takiej kulturze swoistej organoleptycznej,  

czyli smak i zapach, bo te smaki i zapachy odbywają się właśnie na koncertach, w galeriach; 

ale również, mam nadzieję, że w ogródkach, kiedy po prostu po koncercie będziemy mogli ze 

znajomymi odpocząć, a przede wszystkim o swoich pozytywnych emocjach opowiedzieć,  

jak fajnie spędziliśmy czas i trochę, bym powiedział, chwilę zapomnienia od trosk, tego co się 



działo w ostatnich miesiącach i powiedzieć, że wychodzimy na prostą. Bardzo zależy mi na 

tym, żeby publiczność wróciła na koncerty, bo grający artyści bez publiczności to nie to samo.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Wschód Kultury jak mówiłam to nie tylko występy polskich 

gwiazd, ale także możliwość obcowania z kulturą naszych sąsiadów zza wschodniej 

granicy kraju.  

RAFAŁ WIŚNIEWSKI: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Litwy, Gruzji, Armenii, Niemiec czy z Izraela,  

a również z Niderlandów; więc ta oferta jest bogata, ale pamiętamy cały czas o tym,  

że to jest festiwal, w którym my chcemy podnosić i jeszcze bardziej wzmacniać polskich 

artystów. Zapraszamy i oczywiście cały czas dialogujemy z artystami zza granicy, to jest bardzo 

ważne, żeby polska publiczność też miała okazję, żeby wysłuchać czasami bardzo premierowe 

wykonania, które się odbywają podczas właśnie tych koncertów, ale też uszanować naszych 

artystów, bo myślę o tym, że… jestem nawet o tym święcie przekonany, że mamy tak wiele 

do zaoferowania, że tak mamy twórczych i zdolnych artystów, i mają taką szeroką ofertę 

kulturalną, że tylko po prostu trzeba wybrać się na Wschód Kultury. Kiedy koncentrujemy się 

na rzeczach pozytywnych, to jest taki swoisty punkt odniesienia, tym punktem jest Wschód 

Kultury, to projekt wielowymiarowy, artystyczny, więziotwórczy, wspólnotowy. Pokazujący,  

że wspólnie możemy przeciwdziałać różnym trudnościom, które nas otaczają,  

a przede wszystkim, że to jest kilka wspaniałych dni, twórczego działania w kulturze od strony 

odbiorców i od stron artystów. Wszyscy razem do trzech miast Rzeszowa, Lublina,  

i do Białegostoku serdecznie Państwa zapraszam.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: A jedną z gwiazd, którą będzie można zobaczyć i wysłuchać 

będzie Margaret.  

[FRAGMENT UTWORU „ROADSTER” MARGARET – MUZYKA POP]  

Nie lookam na koszty na ostatniej prostej/ Gazu dodaje, bo zakręt jest ostry/ Znowu ktoś 

podbija/ Znowu za szybko fotoradar mijam/ Będę miała album po kilku milach/ Ale spoko, stać 

mnie, bo non stop tyram/ Ktoś mnie poznaje i obcina/ Od mojej historii się nie odcinam/ 

Czasem mam dosyć, kartki odpinam/ Ale myślę ze mam spoko bilans/ Dodaje gazu na zakręcie, 

lecę/ W 2 sekundy robię 100, jak zechce 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Wszyscy mamy nadzieję, że będziemy mogli spotkać się  

w końcu na koncertach przed sceną, nie wirtualnie. Może zacznijmy od tego,  

czy takich spotkań z publicznością ci brakowało czy wręcz przeciwnie? 

Postanowiłaś wykorzystać ten czas i odpoczywałaś tak jak wtedy, gdy zrobiłaś 

sobie roczną przerwę w karierze?  

MARGARET: Faktycznie ta przerwa zbiegła się pandemią, która już też twa półtorej roku,  

więc dla mnie ta przerwa jest już za długa na pewno. Ja na początku miałam taki moment,  

że faktycznie potrzebowałam tej przerwy, potrzebowałam odetchnąć, ale już mnie ciągnie na 

scenę i tak się nieraz trochę czuję jakbym wariowała, bo jednak to bycie na scenie dla mnie 

jest wpisane gdzieś tam w moją tożsamość i strasznie już tęsknie, bardzo chcę,  

żeby to się wszystko już otworzyło i żebyśmy mogli tak naprawdę razem się pobawić pod 

sceną, na scenie, gdziekolwiek. [śmiech] 



KATARZYNA OKLIŃSKA: Chyba możemy zdradzić, w którym mieście wystąpisz 

podczas Wschodu Kultury 2021, będzie to Rzeszów, no i to jest też ważna 

informacja – nie wystąpisz sama.  

MARGARET: Nie wystąpię sama, do tej współpracy zaprosiliśmy ukraińskiego wykonawcę. 

Ukraińskie takie trio w sumie, bo to oprócz Kalusha, który jest głównym mainem na scenie, 

mam na myśli, osobą, która gdzieś tam wykonuje te piosenki, jest raperem; to też jest jeszcze 

zespół producentów, więc super, cieszę się, cieszę się przede wszystkim na to spotkanie,  

bo zazwyczaj ostatnio wszystkie spotkania odbywają się właśnie przez Zooma  

albo przez Skype’a, a ja się cieszę, że będziemy mogli w końcu pomuzykować w jednej sali, 

wspólnie pojamować, pobawić się muzyką.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: A jaki utwór zaprezentujecie?  

MARGARET: Będziemy wykonywać utwory, w sensie ja dołączę do jednego utworu Kalusha, 

do utworu „Góry”, a na moje zaproszenie Kalush dołączy do utworu „Sold out” też z mojego 

repertuaru.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: A w którą stronę pójdziecie interpretacyjną? Ponieważ jakby 

nie było, jest to połączenie trochę dwóch różnych światów.  

MARGARET: Tak, ale z drugiej strony myślę, że językowo; myślę, że na pewno osobowościowo 

jesteśmy różnymi ludźmi, ale jeżeli chodzi o takie muzyczne zajawki to, czego słuchamy,  

to chyba nam się to skleja, bo Kalush jest wykonawcą rapowym, ja ostatnio też dużo ostatnio 

koło hip-hopu, rapu się kręcę. Z tego co rozmawialiśmy już, to słuchamy też podobnych rzeczy, 

więc tak niby daleko, ale blisko jednak nam do siebie. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Wschód Kultury to nie indywidualnie organizowane koncerty 

gwiazd, choć tych gwiazd nie brakuje, ale w pewnym sensie wspólne granie dla 

integracji z innymi krajami i w ogóle dla integracji ludzi, dla jakiś idei 

wspólnotowości. Chodzi przede wszystkim o kraje partnerstwa wschodniego, czyli 

Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Mołdawię i wspomnianą już przez ciebie 

Ukrainę. Myślisz, że polska muzyka, choć pewnie trudno tak ujednolicać,  

ale spróbujmy, może i powinna czerpać z kultur innych państw, innych krajów?  

MARGARET: Mi się wydaje, że te wszystkie państwa, które wymieniłaś, to te inspiracje 

wzajemne się odbywają, bo jednak w większości jesteśmy Słowianami i gdzieś tam w naszych 

duszach grają podobne dźwięki. Na pewno jest nam bliżej dźwiękowo, kulturowo i muzycznie 

właśnie do tych wszystkich państw, które wymieniłaś niż do kultury latynoamerykańskiej,  

więc w tym sensie chyba to się dzieje tak samoistnie i bez naszej kontroli, ale to się po prostu 

dzieje. Ja też mam w sobie w sumie często bałkańskich zapędów, bardzo to lubię. Nie wiem 

skąd mi się to wzięło, ale chyba po prostu, tak po prostu mi się to wzięło z tego, że jestem  

z Polski, jestem Słowianką i gdzieś tam wychowuję się w tej kulturze, która w jakimś sensie 

jest wspólna, mamy dużo odrębności oczywiście, ale myślę też, że dużo też takich cech 

wspólnych.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Chociaż przez znaczną część swojej kariery śpiewałaś 

w języku angielskim. Nadal to robisz, ale już teraz można odnajdywać, takie 



bardziej polskie elementy. To znaczy po prostu, piszesz piosenki w języku polskim, 

to jest pewnego rodzaju też przełom w twojej karierze, w twoim podejściu 

do muzykowania.  

MARGARET: Tak, ja w ogóle jestem taką osobą, która lubi zmiany, bo zmiany są po prostu 

bardzo rozwijające. Przez długi czas śpiewałam po angielsku i też doszłam do takiej jakieś 

ściany, w którym zaczęło mi się nudzić, a myślę, że w muzyce i sztuce nuda jest najgorszym 

doradcą. Zaczęłam eksperymentować. Język polski jest mi najbliższy oczywiście, ale też zawsze 

się go obawiałam, bo jest bardzo trudnym językiem do pisania piosenek i jest dosyć twardy, 

ma dużo takich spółgłosek twardych, nieprzyjemnych dla ucha. Natomiast bardziej 

potraktowałam to jako wyzwanie i teraz faktycznie odnajduję się w języku polskim bardzo 

dobrze i w zasadzie teraz tylko piszę po polsku, chociaż ostatnio mam ogromne ambicje  

na pisanie po hiszpańsku, ale to jeszcze muszę troszkę ten swój hiszpański poduczyć.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: To trzymamy w takim razie kciuki, ale muszę cię jeszcze 

dopytać, czy myślisz, że wymiana energii z innymi artystami w ogóle, już trochę  

o tym mówiłaś, ale chciałabym jeszcze podrążyć ten temat, to dobry pomysł  

na koncert, czy jednak lepiej czujesz się, gdy całą widownię masz tylko dla siebie? 

MARGARET: [śmiech] Nie, jednak ego mam już dosyć uspokojone i ono lubi współpracę  

z innymi, lubi się dzielić sceną z innymi artystami. I to jest tak jak wspomniałam, to zazwyczaj 

w ogóle w życiu tak jest, jak spotykamy się z jakimiś nowymi sytuacjami niekomfortowymi  

albo stresującymi, to wywołuje w nas jakiś taki opór i nie chcemy tego robić, a zazwyczaj  

z takich właśnie sytuacji, z takich  rzeczy wychodzą jakieś przełomowe rzeczy albo nie 

przełomowe, po prostu bardzo fajne, bardzo miłe, rozwijające i ja też tak patrzę na tą sytuację, 

że będę mogła się po prostu też nauczyć i popatrzeć jak ktoś z innego kraju ma inne spojrzenie 

na muzykę. To jest super inspirujące dla mnie jako dla artystki. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Ale takie spotkania artystów, muzyków; czyli dwóch 

indywidualności to chyba nie jest proste wyzwanie, trzeba iść na kompromisy.  

MARGARET: No jasne, jak mamy się spotkać wspólnie w jednej piosence, to zawsze gdzieś 

tam musimy się spotkać pośrodku, bo nawet my mamy wykonywać tę piosenkę wspólnie i tak 

naprawdę ja tak myślę o muzyce, że to zawsze koniec końców ma wybrzmiewać muzyka,  

a nie my w tej muzyce, ja mam takie podejście do muzyki, więc na pewno kompromisy jakieś 

będą musiały się zadziać, ale ja jestem w ogóle na nie otwarta, z tych kompromisów też 

wynikają fajne rozwiązania. Zresztą tak długo śpiewam sama i tak dużo mam koncertów  

by myself, że z chęcią naprawdę podzielę się tą uwagą z kimś innym na scenie.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: No dobrze i ostatni wątek. Wiem, że bardzo wybiegam  

w przyszłość. Nie jest tajemnicą, że kochasz modę, czy już może wiesz w czym 

wystąpisz lub czy w jakiś sposób będzie to odzwierciedlało ideę koncertu, a może 

będzie nawiązywało w jakiś sposób do ukraińskiej gwiazdy z jaką wystąpisz?  

MARGARET: Szczerze mówiąc jeszcze w ogóle nie myślałam o stroju, bo aktualnie właśnie jadę 

na próbę i będziemy się próbować przed tym występem, więc na razie warstwa muzyczna mnie 

tutaj zaprząta, bo faktycznie jest dużo rzeczy do dogrania, zmiany tonacji ewentualne  

i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, dobrze, że przypomniałaś. 



[W TLE ŚMIECH KATARZYNY OKLIŃSKIEJ] 

MARGARET: To trzeba sobie zapisać w kalendarzyku, chciałabym coś wymyśleć fajnego. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: W takim razie czekamy na to, co wymyślisz, tymczasem 

bardzo dziękuję ci za rozmowę i połamania nóg na scenie. 

MARGARET: Nie dziękuję. [śmiech] Dzięki wielkie za miłą rozmowę.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Dziękuję. 

[[FRAGMENT UTWORU „XANAX” MARGARET – MUZYKA POP]]    

Obudził mnie zły sen, i nie chcę dłużej spać/ Krzyczy to, co we mnie jest, że nie ma czego się 

bać/ Po ciemku mknę do świec jak naćpana ćma/ Bo to czego bardzo chcę, krzyczy do mnie w 

moich snach/ Atmosfera gęsta, bo za duża presja/ Chyba dzisiaj pełnia, znów ta sama pętla/ 

Wyjeżdżam nie ten pejzaż, na pobocze skręcam/ Nie ma dla mnie miejsca, znów ta sama pętla 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Margaret będzie można posłuchać podczas Wschodu Kultury 

w Rzeszowie, a co jeszcze nas czeka w tym mieście? Mówi pełniący funkcje 

prezydenta Rzeszowa Marek Bajdak. 

MAREK BAJDAK: Wydaje mi się, że tegoroczna edycja, będzie miała taki szczególny wymiar, 

głównie dlatego że od wielu, wielu miesięcy branża rozrywki, branża festiwalowa z przyczyn 

oczywistych, od nas zupełnie niezależnych jest branżą, która nie działa i czuję, dosłownie czuć 

ten głód wydarzeń, które potrafią integrować ludzi, gdzie sztuka wychodzi do odbiorcy,  

do uczestnika i mam nadzieję, że to będzie bardzo spontaniczne wydarzenie i bardzo, bardzo 

głośne nie tylko w Rzeszowie.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Jak ważne dla rozwoju miasta jest spotkanie artystów  

z różnych krajów, bo taki jest zamysł festiwalu, żeby zbliżać kraje partnerstwa 

wschodniego do Polski, a tym samym do Europy.  

MAREK BAJDAK: Wydaje się, że nie sposób przecenić znaczenia festiwalu tutaj dla 

mieszkańców Rzeszowa. Ten festiwal ma charakter taki interdyscyplinarny, tutaj wchodzą  

w grę projekty z różnych dziedzin: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, pantomima, taniec, 

fotografia, sztuki uliczne. Ludziom tego brakuje ostatnio, zwłaszcza ostatnio, więc ma  

to ogromne znaczenie. Człowiek nie tylko potrzebuje dobrze mieszkać i dobrze zjeść. Zwłaszcza 

teraz potrzeba nam czegoś więcej, czegoś co nas będzie jednoczyć, pozwoli nam się oderwać 

od tej jeszcze szarej, ale coraz jaśniejszej rzeczywistości.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Punktem kulminacyjnym ostatniego weekendu czerwca  

w Rzeszowie, więc Europejskiego Stadionu Kultury będzie koncert, koncert główny 

– artyści wystąpią w międzynarodowych duetach.  

MAREK BAJDAK: Tak jak pani powiedziała, będziemy mieć koncert główny, gdzie zostanie 

zaprezentowanych wiele gatunków i stylów muzycznych w oryginalnych międzynarodowych 

kolektywach. To będzie coś nowego. Wydaje mi się, że jest to wspaniały przykład właśnie 

integracji artystów z różnych krajów. Niestety ze względu na pandemię musieliśmy troszeczkę 



ograniczyć te możliwości przemieszczania się, więc są to artyści tylko z Białorusi, Ukrainy  

i Polski. Mam nadzieję, jestem przekonany, że ta forma będzie praktykowana także w latach 

kolejnych. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: To na koniec pytanie, na które z wydarzeń czeka pan 

szczególnie? Bo warto podkreślić, że będą to nie tylko koncerty, ale także spotkania 

literackie, wystawy czy warsztaty.  

MAREK BAJDAK: Ja osobiście szczególnie czekam na koncert specjalny Anawa 2020 i Voo Voo, 

może dlatego że Marek Grechuta to moje pokolenie. [śmiech] Ot, troszeczkę starsze,  

ale jednak. Wspaniałe teksty, wspaniałe wykonania. Zobaczę jak to będzie wyglądało tak 

nowocześniej. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Zapraszamy więc państwa do Rzeszowa nie tylko na ten 

koncert. Polecamy też Państwu płytę Anawa 2020, która została wydana przez 

Narodowe Centrum Kultury i na której znajdują się nowe aranżacje dawnych 

przebojów Marka Grechuty i Anawy, po kilkudziesięciu latach ożywione przez Voo 

Voo i między innymi przez Wojciecha Waglewskiego. Bardzo serdecznie dziękuję 

za spotkanie.  

MAREK BAJDAK: Dziękuję bardzo.  

[FRAGMENT UTWORU „TWOJA POSTAĆ” VOO VOO & SPIĘTY – POEZJA ŚPIEWANA]  

Błękitne szerokie okna/ I jasne smugi od lamp I twoja postać/ Jasna postać taką cię znam/ 

Taką cię znam/ Błękitne szerokie okna/ I jasne smugi od lamp I twoja postać/ Jasna postać 

taką cię znam/ Taką cię znam/ Taką cię znam/ Taką cię znam/ Taką cię znam 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Zakończenie Wschodu Kultury to spotkanie w sercu Podlasia, 

zaprasza zastępca prezydenta Białegostoku – Rafał Rudnicki. 

RAFAŁ RUDNICKI: Jak co roku w sierpniu zapraszamy na finał Wschodu Kultury do 

wielokulturowego Białegostoku. Tym razem chcemy przypomnieć żydowskie dziedzictwo 

naszego miasta. Przyczynkiem do tego jest także, to że początek tegorocznej edycji Wschodu 

Kultury w Białymstoku praktycznie pokrywa się z rocznicą wybuchu powstania w białostockim 

getcie. O tej fascynującej żydowskiej przeszłości miasta, ale też i o żydowskiej kulturze nadal 

wie zbyt mało osób. Będziemy chcieli o tej historii nieraz bolesnej przypomnieć właśnie przy 

okazji Wschodu Kultury, dlatego zaprosimy na szereg wydarzeń, przy których może chciałbym 

szczególnie wymienić wystawę „Kaduk” w dawnej synagodze Cytronów, gdzie będzie można 

zobaczyć portrety z lat trzydziestych, zdjęcia te zostały wybrane z pięciuset negatywów, 

będących własnością Żydowskiego Instytutu Żydowskiego. Kolejną propozycją,  

którą przygotowaliśmy w ramach festiwalu to spektakl „Ostatnia stacja”, który odbędzie się na 

terenie dworca Białystok Fabryczny skąd w sierpniu czterdziestego trzeciego roku Hitlerowcy 

wywieźli około czterdziestu tysięcy białostockich żydów. Żydów, którzy wcześniej mieszkali  

w białostockim getcie. Natomiast „Przy chasydzkim stole” to impreza, która ma na celu 

przybliżenie świata tradycji Chasydów z Rzeczpospolitej. Szabatowy wieczór połączony będzie 

z muzyką, z degustacją dań tradycyjnej kuchni żydowskiej i wrażenia artystyczne,  

ale też i wrażenia kulinarne. Ciekawym wydarzeniem będzie także koncert jedenastoosobowej 

orkiestry z Izraela „Hoodna Orkiestra”, która łączy wiele gatunków muzycznych i specjalnie do 



nas przyjedzie z Tel Awiwu, a oprócz tego w ramach Wschodu Kultury Innego Wymiaru, 

oczywiście zapraszamy na spotkania z udziałem gości z Białorusi, z Ukrainy pokazując,  

że Białystok jest takim miejscem, który łączy Wschód z Zachodem. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: No właśnie, chciałbym zapytać, dlaczego ta współpraca, 

artystyczna współpraca z krajami partnerstwa wschodniego jest tak ważna dla 

miasta? 

RAFAŁ RUDNICKI: Białystok od początku uważa się za miasto, które jest taką bramą na 

wschód, takim miejscem, które szczególnie artyści z krajów partnerstwa wschodniego mają 

okazję pokazać się, po to by rozpocząć swoją drogę na podbój Europy, a może i podbój świata. 

My zawsze mamy otwarte placówki kultury, otwartą scenę dla tych wszystkich, którzy tworzą 

kulturę na Wschodzie. Zawsze ich chętnie zapraszamy. Zawsze ich chętnie u siebie widzimy  

i tak jest też w tym roku. Tak też będzie podczas tegorocznej edycji Wschodu Kultury, że mamy 

nadzieję, że ci, którzy zaprezentują się w Białymstoku, później będą mieli otwartą drogę 

do kariery, kariery oczywiście artystycznej na zachodzie Europy czy też w Europie, w krajach 

Unii Europejskiej, może i też w świecie. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Białystok wyróżnia się czymś jeszcze na tle całej Polski na 

pewno na tle Lublina i Rzeszowa, to jest prezentacja sztuki ludowej i folkloru,  

tak ważnego przecież dla polskiej kultury i dla polskiej tożsamości.  

RAFAŁ RUDNICKI: To istotne, chociaż ja uważam, że o wiele ciekawsze jest pokazywanie 

Białegostoku jako właśnie tygla wielu kultur, wielu wyznań. Ani Lublin, ani Rzeszów takiej 

okoliczności, takiej sposobności nie mają. To jest coś, co wyróżnia nasze miasto na tle, nie 

tylko tych dwóch ośrodków, które razem z nami tworzą Wschód Kultury, ale też na tle innych 

miejscowości w Polsce. Myślę, że tak jak pani powiedziała, te spotkania z kulturą ludową będzie 

bardzo ciekawe, ale równie interesujący jest spotkanie z tymi wieloma wyznaniami, wieloma 

narodowościami.  

KATARZYNA OKLIŃSKA: Bardzo dziękuję, w takim razie czekamy na Inny Wymiar 

Białegostoku. 

RAFAŁ RUDNICKI: Zapraszam i zapraszam w imieniu swoim własnym, jak również wszystkich 

Białostoczan do tego by w drugiej połówce sierpnia odwiedzić Białystok podczas Wschodu 

Kultury. Do zobaczenia. 

KATARZYNA OKLIŃSKA: Podsumowując, podczas festiwalu w trzech miastach 

zostanie zorganizowanych ponad siedemdziesiąt wydarzeń artystycznych, będą to: 

koncerty, wystawy oraz spotkania literackie, teatralne i filmowe. Zgod KATARZYNA 

OKLIŃSKA: nie z ideą, gośćmi będą artyści zagraniczni z Ukrainy, Białorusi, 

Uzbekistanu, Rosji, Litwy, Łotwy, Gruzji, Armenii, Niemiec, Niderlandów, Francji i 

Izraela, a także oczywiście z Polski. Do zobaczenia w Rzeszowie, w Lublinie i 

Białymstoku na tegorocznym Wschodzie Kultury.  

♪ [PRZECIĄGŁY DŹWIĘK]   

LEKTOR: Audycje kulturalne – w dobrym tonie. 


