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pisaniem tego tekstu. Z drugiej strony zakochałam się
w tym miasteczku jeszcze bardziej, bo to nie jest łatwe
przez tak długi czas zachwycać tak samo mocno i nie
stracić niepowtarzalnego uroku. Gdy następnym razem
wyjdę z domu późnym wieczorem, moim oczom ukaże
się inne miasto. Inne kamienice, inne ulice, inne drzewa.
To wszystko wyda mi się bardziej głębokie, niejednoznaczne. Zacznę się zastanawiać nad pustymi domami
i zaniedbanymi ogrodami. Tylko gwiazdy się nie zmienią, bo to przecież „Jedyne Takie Piaseckie Niebo”.
Wiktoria Dudek

Z ARCHIWUM HISTORII MÓWIONYCH PIASK
Mieszkam w Piaskach od kiedy pamiętam
i bardzo sobie to cenię. Kocham to miejsce dziecięcą miłością i jak można się domyślić, nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. Od zawsze
razem ze znajomymi ze szkoły spacerowaliśmy
ulicami Piask. To zazwyczaj były wieczory, gdy latarnie już świeciły a nad głowami mieliśmy piaseckie gwiazdy. Po tych ulicach przeszliśmy dziesiątki
kilometrów i nie zdarzyło się, że byliśmy tym znudzeni. Nigdy jednak nie zastanawialiśmy się nad
tym „kto mieszkał kiedyś w tej kamienicy” albo
„dlaczego ten dom stoi pusty”. Przyjmowaliśmy
rzeczywistość nie kwestionując jej. Tak po prostu
było.
Przeszłość, daleka czy też nie, zazwyczaj wydaje się nam obca. Taka, że ciężko jest nam ją
sobie wyobrazić. Wiemy coś z lekcji historii lub
z opowieści dziadków i pradziadków.
Przychodzi jednak moment, że dobrze jest
zapytać, zastanowić się, zatrzymać.
I tak słuchając wypowiedzi Pana Antoniego na
temat piaseckiego targu, nagle ta bariera czasowa zniknęła, przestała grać jakąkolwiek rolę. Ten
targ, jego charakter, jest ciągle taki sam. Środa,
gdy Piaski zaczynają tętnić życiem bardziej niż
zwykle. Towar, nie pierwszej klasy, czasem jednak
w tak dobrej cenie że szkoda nie kupić. Czuję się
lekko nieswojo, gdy uświadamiam sobie, że ktoś

to już kiedyś widział, że to była już czyjaś „rzeczywistość”.
Podobnie o życiu Piask mówi Pan Wojciech
w wypowiedzi „wygląd i klimat Piask przed wojną”.
W dużych miastach wszystko się zmienia, bardzo
szybko, nieustannie. Remonty, wyburzanie budynków i stawianie nowych, nieodwracalnie zmienia
wizerunek wielu miejsc. Tu, w Piaskach czas się zatrzymał. W żaden sposób jednak nie jest to uciążliwe. „Tutaj był tylko rynek pobudowany, gdzie
dawniej był sąd za cara. Budynek ten kupił mój ojciec.” -słucham dalej i od razu w głowie mam jasną
mapę Piask i zastanawiam się, która to kamienica.
Przecież mijam ją prawie codziennie.
„Tędy przejeżdżały konie, tutaj przystawały
i szły dalej. Miasto było usytuowane na głównej
ulicy.” I znów. Piaski jako znaczące miejsce dla ludzi przemierzających długą drogę. Główna ulica
nie przestała być główną, tylko konie są z metalu
i mają koła. Nie da się jednak ukryć, że jeszcze
przed wybudowaniem obwodnicy ul. Lubelska była
ulicą nieprzeciętną. Świetnie pamiętam huk tirów
i trzęsące się drzwi w mieszkaniach.
Słusznie lub nie czuję się niekomfortowo myśląc
o tym jak wiele i jednocześnie niewiele zmieniło się
przez kilkadziesiąt lat. Z jednej strony mam poczucie, że to wszystko co widziałam, co kojarzyło
mi się z Piaskami jest mniej „moje” niż przed na-

Ludzi, którzy o swojej przeszłości opowiadają
z pasją i zaangażowaniem, bez wątpienia można nazwać
przyjaciółmi historii, którą my, młodzi ludzie poznajemy
wcale nie po to, żeby znać fakty lub potraić wyłożyć je
bez zastanowienia, lecz po to, by wyciągnąć z niej wnioski, zaczerpnąć wiedzy niezbędnej do budowania lepszej
przyszłości. Osoby, z nostalgią przywołujące wspomnienia
to także przyjaciele nas, młodych, bo dzięki nim mamy
szanse nie przejść obojętnie.
Podręczniki od historii o Piaskach nie powiedzą nam
nic. Możemy tylko budować pewne wyobrażenie, gdy
czytamy o Polsce w „tamtych” czasach. Aby przenieść
uwagę z uogólnień na temat Polski, na wydarzenia, które
miały wtedy miejsce tu, gdzie obecnie przebywamy i na
emocje, które towarzyszyły przodkom, warto posłużyć
się słowem wspomnianych już przyjaciół takich jak opowiadający o czasach dwudziestolecia międzywojennego
i II wojny światowej: Pan Antoni, Pani Marianna, Pan
Wojciech, Pan Kazimierz i Pan Maksymilian.
Po zapoznaniu się ze wspomnieniami żyjących tu
w przeszłości osób zdarza mi się zobaczyć oczami wyobraźni stare kamienice, mieszczące się w nich sklepy,
dawny układ ulic oraz to, co się przy nich znajdowało.
Getto żydowskie leżące po obydwu stronach ul. Lubelskiej, kirkut i tragiczne wydarzenia, które miały tutaj miejsce. Kościół paraialny i składana w nim na początku wojny
przysięga wierności. Synagoga przy ulicy Gardzienickiej,
którą Żydzi na rozkaz Niemców musieli rozebrać. Ciężko
mi stwierdzić jak zachowałabym się, gdybym pod groźbą
kary śmierci musiała rozebrać moją świątynię. Czytam
o targu w Piaskach. Odbywał się niezmiennie w środy, lecz
niegdyś trwał do godziny dwunastej w nocy. Sprzedawano
tam tak zwaną tandetę, czyli ubrania dużo tańsze niż te szyte u krawców.
Z ogromną przyjemnością czyta się wspomnienia
o Piaskach przepełnione dumą, ciepłem i wzruszeniem,
zwłaszcza że pochodzą one od osób, które zapisały się
w historii regionu. Cechowała ich honorowa postawa
i mogą być wzorem dla młodzieży. Chętnie mówili
o swoich przeżyciach, bo jak sami twierdzą „Człowiek młody, to żyje przyszłością, a starszy to już tylko wspomnieniami”.

Karolina Skomorowska
„SZTUKMISTRZ PIASECKI”
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Zdjęcie obok: główna ulica w Piaskach. Na dole: rynek w Piaskach.

… W Piaskach był dzień targowy. Targ rozpoczął się
o świcie, ale spóźnieni chłopi szli jeszcze drogą. Jeden prowadził wychudłą krowę do uboju, inny świnię lub kozę. Kobiety w chustkach na głowie zawiązanych na drewnianej
ramce – co oznaczało, że są zamężne – niosły swoje towary w miskach, dzbanach i koszykach przykrytych płótnem.
I. B. Singer Sztukmistrz z Lublina,
przełożyła Krystyna Szerer

„PIASKI TO...”
Piaski to miejscowość, którą do 1939 roku zamieszkiwała społeczność żydowska. Przed wojną żyło tu ok. 5
tysięcy osób pochodzenia żydowskiego. Gdy rozpoczęła się wojna, Niemcy założyli w Piaskach getto. Panujące
w nim nieludzkie warunki, brak środków sanitarnych
i medycznych, a także separacja od reszty ludności, spowodowały wysoką śmiertelność Żydów. Pomoc organizowała konspiracyjna Rada Pomocy Żydom, tzw. „Żegota”.
Wszyscy jednak dobrze wiedzieli, że skupienie ludności
w gettach było tylko wstępem do masowej zagłady
w obozach koncentracyjnych.
Piaski, leżące przy ważnych traktach strategicznych,
były czterokrotnie bombardowane i ostrzeliwane we
wrześniu 1939 r. Naloty te nastąpiły 7, 9, 14 i 17 września. Wybuchły liczne pożary (ul. Lubelska i Zamojska),
które zniszczyły kilka budynków i obejść. Od pierwszego dnia wojny przechodziły przez Piaski olbrzymie ilości
różnych rodzajów wojska, które po walkach udawały się
na wschodnie rubieże Rzeczpospolitej, aby tam organizować się do dalszej obrony.
Na terenie gminy Piaski najdłużej ukrywał się partyzant
Józef Franczak „Lalek” - sierżant Wojska Polskiego, związany ze strukturami ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego
podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego.
Wśród postaci związanych z Piaskami są też: Antoni Patek – zegarmistrz, założyciel irmy Patek Philippe &
Co. - pierwszej na świecie irmy produkującej masowo
zegarki kieszonkowe; Maciej Marczewski – poeta, działacz społeczny; Lucjan Świetlicki – regionalista, pedagog,
nauczyciel; Marcin Świetlicki – poeta, lider rockowego
zespołu Świetliki, dziennikarz; Andrzej Zaorski – aktor.
Dorota Choma

Wydawca: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Druk: Standruk (www.standruk.pl)
Nakład: 400 egz.
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MAŁA OJCZYZNA
„Szukamy wzorców we współczesnym świecie wypłukanym z autorytetów przez zawieruchy wojenne i powojenne oraz często zmieniające
się orientacje i poglądy, pośród przeobrażeń współczesnego świata.”pisał we wstępie do książki o ludziach związanych z Piaskami Lucjan
Świetlicki. Regionalista, nauczyciel, pedagog, jak mało kto doskonale
znający historię swojej Małej Ojczyzny. Jego pragnieniem było przekazywać tę wiedzę dalej, aby pamięć o ludziach i wydarzeniach związanych z Piaskami i okolicą nigdy nie umarła. Trudno dziś powiedzieć od
kiedy gromadził dokumenty, ile czasu zajęło przekopywanie archiwów,
ile trzeba było godzin, aby całą wiedzę usystematyzować, ale to wszystko posłużyło Panu Lucjanowi do napisania ok. 20 książek, mnóstwa
publikacji w gazetach i artykułów. A pisał nie tylko o Piaskach, także
o sąsiednich gminach, ale przede wszystkim pisał o ludziach, wszystkich
stanów i wyznań, ich losach, historiach marzeniach. W jego publikacjach sporo miejsca poświęcił Żydom, którzy przed wojną współtworzyli Piaski. Są też fragmenty listów, do których dotarł Lucjan Świetlicki,
a które powstawały w getcie żydowskim utworzonym w Piaskach przez
Niemców. „Piaski we wspomnieniach” obrazują wielokulturowe miasteczko, którego dziś już nie ma. Są książki, są wspomnienia, są pomniki pamięci. Jest też zapisane pragnienie Lucjana Świetlickiego - (…)
Niech postacie przedstawione w życiorysach staną się dumą w historii
Piask i otwartą księgą czekającą na następców.”
Lucjan Świetlicki urodził się 31 marca 1931 r. w Pilaszkowicach–Bazarze
w powiecie krasnostawskim. Zmarł 2 marca 2014 roku w Piaskach.
Dorota Choma
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DZIEŃ I: 26 lipca (wtorek) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
PLAC PRZY MIEJSKIM CENTRUM KULTURY
Alua Nascimento

Czeski beat-boxer. Światowa czołówka
ekwilibrystów artykułowania zrytmizowanego dźwięku ustami.

Brazylijczyk specjalizujący się w alternatywnej perkusji i body-percussion. Występował
w legendarnej grupie „STOMP”

14.00 -15:00 Otwarcie instalacji artystycznej NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL.
Instalacja jest mobilnym, lustrzanym archiwum, wędrowną biblioteką, zawierającą dawne fotograie
i opowieści o mieście. Instalacja dostępna przez cały dzień.

SYLWETKI ARTYSTÓW

Sylwia Lasok

Alexander Reichenok

Wokalistka, aktorka, gra na bębnach i ukulele.
Gra i śpiewa w zespołach Sambasim, Cukierkotki, Miss Papima.

Muzyk - saksofonista i pianista. Rosjanin,
urodzony w Łotwie, kształcił się na Litwie,
mieszkający obecnie w Brazylii. Najlepiej czuje się w klimatach jazzowych, r’n’b i hip hop.

15.00 -16:00 Wspólny spacer „Śladami dziedzictwa”.
Wyposażeni w archiwalne zdjęcia i wspomnienia świadków historii przyjrzymy się jak dziś wygląda
przestrzeń i architektura miasta i co odczytać można z istniejących zabytków.

18.00 -20:00 „Twoje miasto wczoraj i dziś”.
Podczas otwartego spotkania opowiemy o architekturze i tradycjach sztetl. Obejrzymy wirtualne
modele wybranych miejscowości. Poszukamy związków między dawną i współczesną architekturą
i zastanowimy się nad pamięcią miejsc. Spróbujemy stworzyć własną mapę pamięci miasta.
Wysłuchamy również fragmentów opowiadań Isaaca Bashevisa Singera.

20:00-21:00

Wędrowne kino dokumentu.
Filmowa zapowiedź artystycznych wydarzeń II dnia festiwalu. Projekcja krótkich filmów dokumentalnych prezentujących typowe przedwojenne miasteczka, połączona z prezentacją kolekcji
archiwalnych fotografii.

Autorką Archiwum jest Natalia Romik - architektka, praktyk, designerka, artystka, doktorantka UCL Bartlett
Shool of Architecture w Londynie.

DZIEŃ II: 27 lipca (środa) – WARSZTATY I SZTUKA

Gilad Shabtay

Petr Novak

Izraelczyk, dyrektor „Cyrku Gilgamesh”, gdzie
jako główny i jedyny wykonawca żongluje, tańczy na rękach, zieje ogniem, czaruje, straszy
nas i bawi do łez.

Czeski tancerz i artysta ogniowy, tańczy
z ogniem w bardzo indywidualnym i unikalnym
stylu. Członek grupy teatralno-cyrkowej
„Amanitas”.

Bracia Brwi

David Goncalves

To duet Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki,
czyli zapierające dech w piersi pełne komizmu
i akrobatyki pokazy żonglerki partnerskiej.

Zwany „Cris’em” zajmuje się Freestyle
Football, który łączy piłkę nożną z tańcem.
Artysta jest członkiem francuskiej grupy S3.

Hania McHat

Balusca

Mieszka w Szkocji, ale pochodzi z Polski.
Wspina się na Chinese Pole, aby tam zaprezentować swoje umiejętności akrobatyczne
i taneczne.

(Marc Muñoz, Núria Puig) Akrobatyczny duet z Barcelony. Ich show to: cyrk,
humor i ryzyko.

SYLWETKI ARTYSTÓW

Tiny Beat

PLAC ZABAW W PARKU PRZY MIEJSKO-GMINNYM PRZEDSZKOLU

Lena Witkowska

MC Dolar

Aktorka związana z zachodniopomorskimi
teatrami „Brama” i „Krzyk”, studentka XII
Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach.

(Tomasz Dymek): Mistrz improwizacji
słownej. Ma na koncie kilkadziesiąt tytułów zdobytych w turniejach freestyle’owych. Z zawodu dziennikarz radiowy,
z zamiłowania DJ.

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

–
–
–
–
–

13.30 Warsztaty Beat Box – prowadzenie Tiny Beat
13.30 Warsztaty perkusji alternatywnej - prowadzenie Alua Nascimento
13.30 Warsztaty żonglerki – prowadzenie Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki
13.30 Warsztaty teatralne – prowadzenie Lena Witkowska
13.30 Warsztaty akrobatyczne – prowadzenie Marc Muñoz i Núria Puig

13.30
13.30
13.30
13.30
13.30

–
–
–
–
–

15.00 Warsztaty rap – prowadzenie MC Dolar
15.00 Warsztaty wokalno-rytmiczne - prowadzenie Sylwia Lasok i Sasza Reichenok
15.00 Warsztaty footballu freestyle - prowadzenie David Goncalves
15.00 Warsztaty cyrkowe – prowadzenie Gilad Shabtay i Petr Novak
15.00 Warsztaty gimnastyczne – prowadzenie Hania McHat

19.00 – 21.00 – ARTYŚCI DLA SINGERA – widowisko artystyczne z muzyką na żywo z elementami teatru,
cyrku, akrobatyki, beat box’u, rapu, footballu freestyle, teatru ognia i happeningiem „Ulica Singera”.

W razie niepogody program będzie realizowany w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach.
Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FOTOGRAFIE Z WARSZTATÓW W PIASKACH MAJ-CZERWIEC 2016

