2016 TYSZOWCE, GAZETA FESTIWALOWA

Z aRCHiwUM HistORii MÓwiONYCH tYsZOwieC

Tyszowce - Rynek od strony płd zach lata 30, autor nieznany. Zdjęcie ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego.
Na dole : Tyszowce - zachodnia pierzeja rynku 1936 r., autor nieznany. Zdjęcie ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego.

Poruszyła mnie historia z czasów wojny
kilkuletniego chłopca, do którego żołnierz
mierzył z pistoletu. Co wtedy czuł chłopiec? Co czuł dorosły żołnierz? Jak bardzo
człowiek potrai nienawidzić drugiego
człowieka? Nie cofnie się przed zabiciem
dziecka, byle zadać ból drugiemu. W imię
czego? A dzisiaj, czy ta ludzka nienawiść
zniknęła, czy wciąż żyje głęboko w sercach
wielu ludzi i tylko czeka na moment, aby
mogła się uwolnić? Świata nie da się zbudować na wzajemnej nienawiści. Wierzę,
że trzeba go budować na miłości, wsparciu i szacunku dla drugiego człowieka.
Bo kto nas będzie szanował, jeśli nie my
siebie nawzajem?
Basia Kwaśna

Chcąc poznać lepiej przeszłość Tyszowiec,
zapoznałam się z relacjami wielu świadków historii. Wypowiedź jednego z nich, pana Stefana wywarła na mnie szczególne wrażenie. Pan
Stefan mówi: „Po wojnie na rynku nie było nic.
Tam były góry, doliny, tam się pasły kozy, krowy, konie […] tu gdzie w tej chwili stoi dom
handlowy, gdzie ten park, to było wszystko
jedna góra i dolina”. Jak inaczej to miejsce wygląda dzisiaj.

W jednej ze swoich opowieści pani
Czesława wspomina żydowskie koleżanki
i kolegów ze szkoły. Mówi o nich z dużą
sympatią: „Myśmy się przyjaźnili. Myśmy
sobie bardzo dobrze z nimi żyli. Oni przychodzili do mnie na imieniny. Zapraszałam
ich do siebie”. Ludzie znali się tu dobrze,
darzyli dużym szacunkiem i żyli w zgodzie,
pomimo różnic religijnych, czy światopoglądowych. Trudno jednoznacznie określić
dlaczego tak się działo. Myślę, że w małych
społecznościach, w których wszyscy się
znają i patrzą na siebie przez pryzmat codziennych doświadczeń, a nie pochodzenia
czy religii, łatwiej o porozumienie ponad
podziałami. Pani Czesława wspomina z żalem żydowskich przyjaciół, którzy z całymi
rodzinami ginęli w imię barbarzyńskiej ideologii. Dzięki takim ludziom jak pani Czesława, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami i przekazują swoje doświadczenia
kolejnym pokoleniom mamy w zasięgu ręki
ogromne źródła życiowej mądrości i dojrzałości. Nasze pokolenie powinno korzystać z tych źródeł i być wdzięczne osobom,
które dzielą się z nami bogatym i mądrym
bagażem swoich doświadczeń.
Karolina Jachimek

A przecież Rynek, o którym wspomina pan
Stefan, jest tylko jednym z wielu przykładów
przemiany, jaką przeszły Tyszowce od czasów
wojny. Okrutne czasy wojny i okupacji wywarły
ogromny wpływ nie tylko na wygląd miasteczka, ale przede wszystkim na jego mieszkańców.
Niektórzy Tyszowianie pomagali prześladowanym Żydom, dając im schronienie, żywność czy
leki. To byli bohaterowie o wielkich sercach,
niosący pomoc, mimo ogromnego ryzyka,
które ściągali na siebie i swoje rodziny. Chciałabym, aby o takich ludziach mówić głośno
i z dumą.

Przeczytałam ostatnio historię o chłopcu, którego ojca zabrali do więzienia, za
posiadanie radia i słuchania na nim stacji
Wolna Europa. Chłopiec był wtedy mały
i nie za bardzo pamiętał aresztowanie ojca.
Pamięta jednak jego powrót z więzienia
i pamiętne słowa matki: „Jak Ty wróciłeś,
to ja mogę umrzeć”. I rzeczywiście zmarła
niedługo na zapalenie opon mózgowych.
W jednej chwili chłopiec odzyskał ojca
i stracił matkę. Jak przewrotny bywa los
człowieka. Cieszmy się więc każdą chwilą
spędzoną z bliskimi, bo nigdy nie wiadomo
co przyniesie przyszłość i kiedy może ich
zabraknąć.

Karolina Jachimek

Basia Kwaśna
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Tyszowce - Brukowanie rynku 1937, autor nieznany.
Zdjęcie ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego.

tU dZiała się HistORia
Tyszowce są zapomnianą przez Boga mieściną. Adam, nie wdepnął tutaj nawet po to, aby
się wysikać. Miasteczko jest tak małe, że kiedy
przejeżdża przez nie fura i koń jest na Rynku, to
tylne koła fury sięgają rogatek...
I.B. Singer Ostatni demon, przeł. Dorota Bogutyn

Festiwal... Festiwal...?
Moja przygoda z Festiwalem Śladami Singera rozpoczęła się w 2009 roku. Wtedy przyjechali do Tyszowiec ludzie z lubelskiej Bramy
Grodzkiej. Rozmawialiśmy o naszym mieście,
o możliwej współpracy mającej na celu pozyskanie materiałów dotyczących odległej historii
i przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami,
którzy taką wiedzę jeszcze mają. Nagle zdałem
sobie sprawę jak niewiele wiemy na temat naszej „małej” historii. Zrozumiałem, że wiedzę tę

możemy wkrótce utracić, bo odejdzie
wraz z tymi, którzy pamiętają. I choć
początkowo nie łatwo było namówić
mieszkańców do rozmowy, wierzę, że
podjęta wspólnie próba zaczęła przynosić wymierne efekty. Organizowane
przedsięwzięcie wyrosło z wielkiej pasji
ludzi zajmujących się historią, literaturą
i sztuką. I choć to już VI edycja, ta pasja
wciąż trwa.
Grzegorz Piliszczuk

Tyszowce - Rynek, lata 30. XX wieku, autor nieznany.
Zdjęcie ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego.

Niegdyś mieszkańcy Tyszowiec
mieli swój taniec zwany „szoberem”,
towary mierzyli własną miarą
„korcem tyszowieckim”, wyrabiali
jedyne w swoim rodzaju buty
„tyszowiaki”, które można było nosić
zarówno na prawej jak i lewej nodze.
A na procesjach nosili i wciąż noszą ogromne, wysokie na pięć metrów woskowe świece.
Legenda mówi, że mieszczanie tyszowieccy
wylewają je od czasów potopu szwedzkiego,
na pamiątkę cudownego ocalenia kościoła.
Nigdzie w świecie nie wylewa się takich świec
tylko w Tyszowcach!
Do wielkiej historii Tyszowce przeszły dzięki zawiązanej tu 29 grudnia 1655 roku konfederacji przeciwko Szwedom, zwanej konfederacją tyszowiecką. Obok heroicznej obrony
twierdzy Jasnogórskiej, Zamościa i Gdańska
konfederacja stała się symbolem walki przeciwko najazdowi szwedzkiemu na Rzeczpospolitą w latach 1655-1660.
Tyszowce od wieków były wielokulturowe.
Trzy narody i wiary przez setki lat żyły obok
siebie. Jeszcze 80 lat temu w miasteczku był
kościół, cerkiew i synagoga. Działały liczne
domy modlitwy. Było kilka restauracji, młynów, apteka, skład apteczny, kilkadziesiąt
warsztatów rzemieślniczych i blisko 200 sklepów i sklepików. Był sąd grodzki, kino, dwie
kancelarie adwokackie, rejentura. A w szkolnych ławach obok siebie siedzieli katolicy,
prawosławni i żydzi. Kres tej wielokulturowości przyniosła druga wojna światowa.

Robert Horbaczewski
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DZIEŃ I: 31 lipca (niedziela) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
SKWEREK
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.

15.00 -16:00 Wspólny spacer „Śladami dziedzictwa”.

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.

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: 1 sierpnia (poniedziałek) – WARSZTATY I SZTUKA
SKWEREK
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

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

19.00 – 21.00 – ARTYŚCI DLA SINGERA – widowisko artystyczne z muzyką na żywo z elementami teatru,

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.

cyrku, akrobatyki, beat box’u, rapu, footballu freestyle, teatru ognia i happeningiem „Ulica Singera”.

W razie niepogody program będzie realizowany w Samorządowym Centrum Kultury i Gimnazjum im. Konfederacji Tyszowieckiej.
Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FOtOGRaFie Z waRsZtatÓw w tYsZOwCaCH Maj-CZeRwieC 2016

