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KRÓTKA LEGENDA: KRÓTKIE "LEGENDY":

... przy uzdatnianiu wody pracował pan J., i on był zawsze stary,
i obsługiwał wszystkie choinki - jako św. Mikołaj.
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kolej

przystanek autobusowy

... sklep w Fastach był nieźle zaopatrzany - jak brakowało czegś
w mieście, to u nas wrzucali.

... najlepszą mapę wspomnień stworzył pan Stanisław P. -
tak powiedziały Fastowianki.

... z mapki z 1998 roku wynika, że BZPB FASTY liczły 52 budynki,
o tych, których brakuje na tej mapie chyba Fastowiacy i Fastowianki
zapomnieli...

... całe belki tkanin przerzucano za płot - prosto do wagonu.
Potem, na spokojnie je odbierano.

... do domu Fastowianki brały chlor w butelkach - do czyszczenia klozetu.
Ale nie wszystkie, bo niektóre uważały, że chlor był za mocny, żrący.

... na wykończalni był olbrzymi pojemnik z pewnym płynem, zamknięty
łańcuchami na kłódkę - bo na nocnej "to" wypijali...

Mapa wsponień powstała w ramach projektu Fasty moja miłość.
Projekt realizują zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe z Białegostoku. Liderem jest Fundacja DOM,
która już wcześniej podjęła temat, rejestrując wywiady z Fastowakami w ramach projektu Fasty. Historia
Miasta (http://fd.org.pl/fasty-historia-miasta/). Partner projektu to Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej
WIDOK, które ma swoim koncie wiele przedsięwzięć dotyczących historii regionu, m.in.: publikacje książek
z archiwalnymi fotogrfiami i wystawy (https://widok.org.pl/).
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