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   Adam Krasuski w ciągu ostatnich dwóch lat wykonał kilkaset fotograficznych 
portretów mieszkańców „Domu nad Stawami” w Siedlcach. Wiele miesięcy trwało 
zdobywanie ich zaufania i sympatii. Nie wszyscy od razu zgadzali się pozować i dzielić 
swoją prywatnością. Autor wybrał bardzo prosty sposób przedstawienia interesującego 
go tematu. Na wybranych do wystawy zdjęciach widzimy wnętrza pokoi, a w nich 
siedzących mieszkańców. Kobiety i mężczyźni patrzą prosto w obiektyw, nawiązując 
kontakt wzrokowy z fotografem, ale też z nami – widzami. Fotografie osób w ich 
codziennym otoczeniu czasem mówią o nich więcej niż one same chcą powiedzieć. 
Ukazują relacje między osobą a jej otoczeniem, są próbą wniknięcia we wnętrze 
człowieka poprzez to, co znajduje się wokół niego. 
   Wystawa jest swoistym studium portretu, próbą uchwycenia zewnętrznego oraz 
wewnętrznego wizerunku fotografowanych osób. Ponadto jest unikalnym zbiorem  
o charakterze dokumentalnym. To wszystko stanowi o wartości pracy wykonanej 
przez Adama Krasuskiego.

          Andrzej Ruciński



Pan Robert – siedlczanin. 
Mistrz dyplomowany instalacji sanitarnych.
Lubi pracę w ogrodzie oraz wszelkie prace na rzecz „Domu nad Stawami”. 



Pan Marian
Kolejarz, zapalony ogrodnik, wielbiciel zwierząt. 
Interesuje się przyrodą. Porusza się na wózku inwalidzkim. Nie przeszkadza mu to jednak 
w pracach porządkowych na terenie „Domu nad Stawami”, w którym mieszka od 2001 r.



Pani Maria – pochodzi z Lublina.
Pracowała w siedleckim „Introdruku” przy oprawianiu książek. 
Lubi robić na drutach i szydełku. Od 2012 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Ewa
„Pani Ewa pięknie na co dzień śpiewa i kwiatki podlewa, bo kocha przyrodę i piękną pogodę. Tworzy dzieła sztuki, 
które radują serca nasze. Jest zdania, iż prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia” – 
napisali o niej terapeuci „Domu nad Stawami”. Pani Ewa mieszka w nim od 2006 r.



Pan Eugeniusz – pochodzi z Golic.
Z zawodu jest krawcem. Od 2008 r. mieszka w siedleckim „Domu nad Stawami”.



Pan Stanisław – pochodzi z okolic Siedlec.
Jest jednym z pierwszych mieszkańców „Domu nad Stawami”. Mieszka tu od 2000 r. Prowadzi tutejszą czytelnię. 
Jego ulubionym zajęciem jest rozwiązywanie krzyżówek i sudoku oraz surfowanie po Internecie. 



Pani Kazimiera – urodziła się w Szamotułach. Przez 8 lat mieszkała w Poznaniu. 
Nauczycielka matematyki, fizyki i chemii. Poetka. Od 1952 r. pracowała jako nauczycielka chemii w Szkole 
Podstawowej w Mordach. Od 2009 r. jest mieszkanką „Domu nad Stawami”. Pomimo swojej niepełnosprawności, 
nadal pisze wiersze. Pomagają jej w tym terapeuci tej placówki.



Pan Eugeniusz – pochodził z Podnieśna. 
W siedleckim „Domu nad Stawami” mieszkał od 2004 r. Zmarł 10.08.2012 r



Pan Edward – warszawianin. W czasie wojny przyjechał z rodzicami z Warszawy do Siedlec.
Pracował w Spółdzielni „Metalowiec” w Siedlcach. Uwielbia czytać książki, słuchać muzyki operowej 
i operetkowej. Od 2010 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Genowefa – siedlczanka. 
Wieloletni pracownik MHD w Siedlcach. Tworzy piękne prace plastyczne 
w pracowni „Domu nad Stawami”, w którym mieszka od 2006 r.



Pan Ryszard – od 1975 r. mieszka w Siedlcach.
Wieloletni pracownik siedleckich ZMP „Mera-Błonie”. W 2004 r. zamieszkał w „Domu nad Stawami”. 
Założył stowarzyszenie przyjaciół tej placówki i był jego prezesem do 2012 r.



Pan Piotr – siedlczanin.
W wyniku nieszczęśliwego wypadku stracił wzrok. Wcześniej zajmował się ciesielką. 
Ceni sobie dobrą muzykę i taniec. Od 2001 r. mieszka w siedleckim „Domu nad Stawami”.



Pani Eugenia
Zajmowała się chałupnictwem. Dla Ojca Świętego Jana Pawła II wyhaftowała dwa ornaty,
które zostały wysłane do Watykanu. W „Domu nad Stawami” mieszka od 2012 r.



 Pan Jan – pochodzi z Ziemi Żywieckiej (Gilowice).
Górnik z 35-letnim stażem pod ziemią w kopalni „Wiktoria” w Wałbrzychu. Wielokrotnie odznaczany medalami. 
Od 2012 r. mieszka w siedleckim „Domu nad Stawami”.



Pani Anna
Uparta optymistka. Baczna obserwatorka. Najbardziej ceni w życiu przyjaźń. Kocha malować. 
Pisze o dwóch stronach miłości – tej, która pozwala poczuć motyle w brzuchu i tej, która powoduje, 
że serce pęka na drobne kawałki… Od 2012 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



 Pani Kazimiera – urodziła się i wychowała w Siedlcach. 
W czasie II wojny światowej, podczas łapanki w Siedlcach, została schwytana przez Niemców i wywieziona  
na roboty do III Rzeszy. Miała wówczas 13 lat. Przez około 3 lata pracowała w Niemczech w gospodarstwie  
rolnym. Do emerytury pracowała w siedleckiej Spółdzielni Pracy „Miś”. Wykonuje robótki ręczne. 
Lubi śpiewać. Od 2012 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Weronika – pochodzi z Krzeska Majątku. 
Gospodyni domowa. Czyta prasę i książki o tematyce religijnej. 
W 2006 r. zamieszkała w siedleckim „Domu nad Stawami”.



Pan Witold – siedlczanin od wielu pokoleń. 
Mechanik maszyn biurowych. Ma szerokie zainteresowania – od fotografii po majsterkowanie. 
Doczekał się pięciorga wnuków i czterech prawnuczek. Złota rączka „Domu nad Stawami” 
w którym mieszka od 2011 r.



Pani Stanisława – siedlczanka.
Pracowała na kolei, w oddziale przewozów PKP w Siedlcach. Śpiewa i recytuje. 
W „Domu nad Stawami” mieszka od 2012 r. 



Pan Janusz 
Były pracownik PZU. Uczeń Pana Konstantego Domagały w klasie fortepianu i akordeonu. 
Uwielbia nie tylko śpiewać, ale też malować i rysować. Od 2010 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Halina – pochodzi z Sitna koło Wyszkowa. Mieszkanka Siedlec od 1953 r.
Pracowała w siedleckiej FSO i Spółdzielni Inwalidów. Udziela się w zespole artystycznym 
„Domu nad Stawami”, gdzie mieszka od 2001 r. 



Pan Kazimierz – urodził się w Legionowie.
Z zawodu jest elektrykiem. W 2011 r. został mieszkańcem „Domu nad Stawami”.



Pani Joanna – pochodzi z Mińska Mazowieckiego.
Była gospodynią domową. Lubi rozwiązywać krzyżówki, pisać wiersze, surfować po Internecie 
i grać w gry on-line. Od 2007 r. jest mieszkanką „Domu nad Stawami”.



Pani Feliksa – pochodzi z Patrykoz. 
Uwielbia malować różnymi technikami. Pięknie deklamuje. Bierze udział w różnych konkursach plastycznych 
i recytatorskich. Od 2001 r. jest mieszkanką „Domu nad Stawami”.



Pan Marian – mieszkaniec Siedlec od 67 lat.
Z zawodu murarz – cieśla. Pracował w FSO, Szpitalu Miejskim, Zakładach Drobiarskich w Siedlcach.
Zanim stracił wzrok, lubił majsterkować. Od 2003 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pan Marian – urodził się w Stoku Lackim.
Prowadził z rodzicami gospodarstwo rolne. Od 2010 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Bogumiła – urodziła się w Dęblinie. Przez 30 lat była mieszkanką Lublina. 
Pracowała w Polskich Kolejach Państwowych jako urzędniczka. Od 2003 r. mieszka w „Domu nad Stawami”.



Pani Danusia – była podopieczną domu dziecka. 
Lubi malować swoje wizje i szkicować rysunki. Jest życzliwa i zawsze uśmiechnięta. 
W „Domu nad Stawami” mieszka od 2004 r.



 Jestem fotografem amatorem. Moje zainteresowanie fotografią  
i rozwój w tej dziedzinie  łączy się i ma swoje źródło w przystąpieniu 
w 2001 r. do tworzącej się wówczas przy Miejskim Ośrodku Kultury  
w Siedlcach Grupy Twórczej FOTOGRAM. Ukończyłem również warsztaty 
fotograficzne organizowane przez Europejską Akademię Fotografii  
w Warszawie, prowadzoną przez Izabelę Jaroszewską. Na przestrzeni 
tych lat aktywnie uczestniczyłem w organizowanych na terenie Polski  
i za granicą (Ukraina, Litwa) plenerach fotograficznych (Podlaski Przełom 
Bugu - coroczne plenery Grupy FOTOGRAM). Prezentowałem swoje 
prace na wystawach poplenerowych (około 30 wystaw w Siedlcach, Warszawie, Białej Podlaskiej,  
w Łucku na Ukrainie). 
 Przedmiotem moich zainteresowań jest krajobraz, architektura, reportaż, ale przede wszystkim 
człowiek. Efekty moich poszukiwań twórczych poddawałem ocenie profesjonalnych jurorów, 
biorąc udział w kilku konkursach fotograficznych. Jedną z pierwszych moich znaczących nagród 
było pierwsze miejsce, za portret starszej kobiety z nadbużańskiej wsi Matejki, w konkursie 
fotograficznym „Ludzie stąd”, zorganizowanym w 2006 r. przez Katolickie Radio Podlasie i Studio 
Fotografii Cyfrowej FOTO-Zarzycki. W dwóch kolejnych edycjach konkursu fotograficznego 
„Mazowsze Bliskie Sercu”, organizowanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zająłem  
I miejsce i otrzymałem nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego, w kategorii reportaż  
w 2007 r. i w kategorii architektura w 2008 r. Na VII Międzynarodowym Biennale Fotografii 
Czarno-Białej im. Edmunda Osterloffa „Postać ludzka w pejzażu” przyznano mi IV nagrodę. 
 Zdjęcia mojego autorstwa były zamieszczane w wydawnictwach albumowych „Bug rzeka 
życia - nadbużańskie impresje” oraz „Siedlce znane i nieznane”.  Z okazji X rocznicy wizyty Jana 
Pawła II w Siedlcach wydałem komplet okolicznościowych pocztówek. Wystawa „Nasz dom” 
jest moją pierwszą wystawą indywidualną.

          Adam Krasuski

fot. A. Król



 „Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach działa od 2000 roku. 
Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych. Dom 
położony jest na północnym krańcu Siedlec w pobliżu stawów. Między Domem a stawami 
rozciągają się „błonia papieskie”, na których w 1999 roku spotkał się z wiernymi papież Jan Paweł II. 
 Swoim mieszkańcom pracownicy Domu oferują usługi opiekuńcze oraz wspomagające, 
które mają ich aktywizować i poprawiać sprawność fizyczną i psychiczną. Wszyscy pracownicy 
są profesjonalistami oraz przejawiają dużą troskę o komfort  życia mieszkańców i dokładają 
starań w tworzeniu rodzinnej atmosfery w Domu. 
 Żyjąc w „Domu nad Stawami” mieszkańcy mają bardzo szeroką ofertę zajęć, które mogą 
wzbudzić ich zainteresowanie, zrealizować marzenia, albo po prostu zabić nudę. W ciągu roku 
odbywa się około 120 różnych wydarzeń kulturalno-artystycznych, rekreacyjnych i religijnych. Do 
tradycji należą już takie imprezy jak: Bal Andrzejkowy, Bal Karnawałowy i Odpust ku czci św. Brata 
Alberta. W większości imprez uczestniczy wiele zaproszonych gości z zaprzyjaźnionych organizacji 
i instytucji, dlatego atmosfera w Domu sprzyja integracji międzypokoleniowej, integracji ludzi 
zdrowych z niepełnosprawnymi, mieszkańców Domu z mieszkańcami naszego miasta. 
 Od 2012 roku w Domu działa ośrodek wsparcia dziennego, przeznaczony dla osób 
w podeszłym wieku, chorych i niepełnosprawnych. Przez osiem godzin dziennie mają 
zapewnioną opiekę, a przy okazji uczestniczą w życiu Domu, nawiązują kontakty i przyjaźnie 
z mieszkańcami. Wspólnie dzielą pasje artystyczne, wspólnie bawią się i odpoczywają.
 Mieszkańcy Domu w większości są ludźmi otwartymi, ciekawymi świata, dlatego od razu 
zaakceptowali fotograficzną pasję Pana Adama Krasuskiego. Podczas realizacji projektu Pan 
Adam Krasuski spotkał się z zainteresowaniem, życzliwością i pomocą ze strony mieszkańców 
i pracowników.
 W imieniu mieszkańców i pracowników bardzo serdecznie dziękuję Panu Adamowi 
Krasuskiemu za jego pasję, talent, za to, że jest człowiekiem, o którym można powiedzieć:  
„on lubi ludzi”.
        Adam Kowalczuk
        Dyrektor








