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jeżeli czytasz tę festiwalową gazetę, to znaczy, że wybrałeś (wybrałaś) udział w naszych 
wydarzeniach spośród wielu propozycji, którymi kusi Cię współczesny świat. Bo dzisiaj, po-
zornie nie trzeba ruszać się z domu, żeby mieć poczucie uczestnictwa w kulturze. Wystarczy 
tylko włączyć komputer, telewizor albo radio. Nasz festiwal wymaga obecności fizycznej. 
Trzeba wyjść na spotkanie z ludźmi i na kilka godzin podczas dwóch festiwalowych dni dać 
się poprowadzić za rękę organizatorom i zaproszonym wykonawcom. Obiecujemy, że ten 
czas pozwoli Ci na chwilę przenieść się do innego, lepszego świata. Pełnego empatii i szacun-
ku dla drugiego człowieka. Damy Ci do ręki specjalny klucz. Tym kluczem, którym otworzysz 
wszystkie, przygotowane przez nas artystyczne zamki jest słowo „Pamięć”. Pamięć o tych, 
którzy byli przez tych, którzy są. I w jakiejś perspektywie pamięć o tych, którzy są przez 
tych, którzy będą. Bo tej pamięci musimy się nauczyć. Naszym przewodnikiem będzie Izaak  
Baszewis Singer, od 8 lat patron tego festiwalu, który swoją twórczością literacką ocalił pamięć  
o świecie, który kiedyś tutaj był. Ale dzięki złu, które jest niestety częścią naszego człowie-
czeństwa świat ten został unicestwiony. Można i trzeba o nim mówić, co jest z kolei dobrą 
stroną naszej ludzkiej natury. 

Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas artystyczne propozycje uczynią niezapo-
mnianymi te dwa festiwalowe wieczory. Że dostarczą wiele emocji, śmiechu, wzruszeń. 
Wierzymy też, że poza tym dostarczą również pewnej wiedzy na temat Twojej „małej oj-
czyzny”. Ale najbardziej zależy nam na tym, aby Twoje uczestnictwo w naszych wydarze-
niach wywołało potrzebę pamiętania. I to nie tylko o najbliższych, których znamy z imienia 
i nazwiska, ale także o tych, którym odebrano życiorysy. Żeby stali się dla Ciebie bliżsi. Bo 
przecież przez setki lat żyli wśród nas. 

Na rozkładówce gazety znajdziesz bohaterów festiwalowych zdarzeń. Przyjechali, by 
wspólnie stworzyć festiwal, jakiego nie ma nigdzie więcej. Ciesz się nim razem z nami.

P.S. Gazetę czytaj „od deski do deski” Warto.

 
Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

- wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody 
Nobla (1978), urodził się 14 lipca 1904 roku. Był 
synem rabina. Większość swoich utworów na-
pisał w języku jidysz. Wydał kilkanaście powieści  
i zbiorów opowiadań, część w oryginale, większość 
w przekładach na język angielski. W obszernym 
dorobku szczególne miejsce zajmują opowiadania 
utrzymane w tonie ludowej baśni, gdzie rzeczywi-
stość miesza się z fantazją, bluźnierstwo z głęboką 
wiarą, tradycja z nowoczesnością, makabra z hu-
morem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwy-
kłym świecie rządzonym pozornie przez zjawiska 
nadprzyrodzone. Duża część jego twórczości jest 
związana ze wspomnieniami z Polski, którą opu-
ścił przed wybuchem II wojny światowej. Odtwa-
rzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwo-
jennych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił  
w małych miasteczkach lubelszczyzny. Zmarł 24  
lipca 1991 roku.

kraśnicki

zapraszamy na IX edycję FestIwalu ŚladamI sIngera

Kraśnicki rynek w dzień targowy - lata międzywojenne. 
Fotografia z serwisu fotopolska.eu

Freski z synagogi w Kraśniku (z arch. Dziennika Wschodniego).

Izaak Baszewis Singer

(...) Jest taka sieć, stara jak  
Matuzalem, delikatna jak pajęczy-
na i równie podziurawiona, która 
zachowała swą moc do dziś dnia. 
Gdy demon znudzi się gonitwą za 
wczorajszym dniem albo wiro-
waniem na skrzydłach wiatraka, 
zagnieżdża się w lustrze. Tam 
czeka jak pająk w pajęczynie,  
a jakaś mucha na pewno wpadnie. 
Bóg obdarzył kobiety próżnością, 
zwłaszcza te bogate, urodziwe, 
bezpłodne i młode, które mają 
dużo czasu i mało znajomych.
Taką kobietę znalazłem  
w Kraśniku. (...)

I.B. Singer „Lustro”



DZIEŃ I (13 LIPCA - sobota)
16.00 - 18.00  Poznaj synagogę w Kraśniku
(Wejścia do budynku z przewodnikiem co 30 minut)

MIejSce: Synagoga 

18:00 „Terytorium Pamięci”

Wernisaż instalacji artystycznej autorstwa Stefanii Ja-
błońskiej. (Instalacja będzie dostępna przez 24 godziny)

MIejSce: rynek

18:30    Prezentacja gazety festiwalowej           
              „Sztukmistrz Kraśnicki”
Gazeta jest bezpłatna, wydana w nakładzie 400 egzemplarzy. 
Zawiera m.in. informacje o patronie festiwalu, wydarzeniach 
festiwalowych i tworzących go artystach.

MIejSce: Synagoga 

19.00 „Opowieści z Bramy”

Spektakl w wykonaniu Teatru NN. Występują: 
Witold Dąbrowski i Bartłomiej Stańczyk (akordeon)

MIejSce: Synagoga

20.00 „Sztukmistrz z Lublina” - pokaz filmu                      
„Sztukmistrz z Lublina” - f ilm fabularny w reż.  
Menahema Golana na podstawie książki Izaaka  
Baszewisa Singera o tym samym tytule (116 minut).

MIejSce: Synagoga 
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Buba Badjie Kuyateh 
Wirtuoz instrumentu strunowego o nazwie 
kora, kompozytor z Gambii. Stał się jednym  
z najbardziej popularnych muzyków w Gambii 
występując ze swoją grupą Nyodemaa Band. 
Współpracował z polskimi artystami, m.in. 
Stanisławem Soyką, Milo Kurtisem, Marią Po-
mianowska, Aliną Mleczko. Jednocześnie Buba 
kontynuuje karierę solową.

Konrad Biel
Aktor Teatru Andersena w Lublinie. Przez 
wiele lat związany z programami telewizyj-
nymi dla dzieci. Ma na swoim koncie kilka 
epizodów w filmach fabularnych, dokumen-
talnych i serialach telewizyjnych. Jest wy-
kładowcą w Lubelskim Studiu Teatralnym 
UMCS. Reżyser tegorocznego festiwalowe-
go spektaklu „Przyjaciele Sztukmistrza”.

DZIEŃ II (14 LIPCA - niedziela)
16.00 – 17.00 „Ulica Singera”

Parada artystów i mieszkańców na trasie Synagoga 
- Rynek, zakończona wspólnym zdjęciem i happenin-
giem „Ulica Singera”

17.00 - 19.00  Poznaj synagogę w Kraśniku
(Wejścia do budynku z przewodnikiem co 30 minut)

MIejSce: Synagoga

19.30 „Przyjaciele  Sztukmistrza”                     

Spektakl plenerowy z muzyką na żywo, fragmen-
tami opowiadań Singera, historiami lokalnymi,  
z elementami cyrku, akrobatyki powietrznej,  
tańca, teatru ognia. W spektaklu biorą udział arty-
ści z Polski, Ukrainy, Izraela, Gambii, Szwajcarii.

MIejSce: rynek w Kraśniku

W razie niepogody program będzie realizowany 
w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku. 

Na wszystkie wydarzenia WStĘP WoLNY
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aude cattin 
Artystka cyrkowa urodzona w Szwajcarii. Jako 
nastolatka uczyła się cyrku we Francji, a potem 
w Kanadzie. Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Cyr-
kowej w Quebec w 2015 roku, występowała  
w różnych projektach artystycznych w Kana-
dzie, USA i Europie. Jej specjalnością są: Cyr 
Wheel (metalowa obręcz) i żonglerka.

Maciej Hanusek 
Gitarzysta, kompozytor i menedżer muzycz-
ny, znany z takich przedsięwzięć, jak Muzyka 
Sfer, The Gate, Street Art Masters. Pomy-
słodawca i twórca projektu Budka Niete-
lefoniczna. Przez lata związany z Teatrem 
„Gardzienice”. Współzałożyciel zespołu Tara 
Gayan.

Sofiia Popova 
Pochodzi z Ukrainy, jest studentką Akademii 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wy-
dział artystyczny, kierunek taniec, specjalność 
tancerz-choreograf. Od 2018 roku pracuje  
w Teatrze V6 w Łodzi jako tancerka i woka-
listka. Laureatka wielu międzynarodowych 
konkursów i festiwali na Ukrainie, w Polsce,  
w Bułgarii i na Białorusi.

jan Żórawski 
Aktor, magister Muzykologii UJ, absolwent 
Akademii Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. 
Od 2010 r. ściśle związany z Ośrodkiem Prak-
tyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie w spekta-
klach Włodzimierza Staniewskiego wciela się  
w wiodące role. Występował na wielu kulto-
wych scenach w Polsce i za granicą.
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Spektakl na jednego aktora-opowiadacza i muzyka.
Wspólnie „opowiadają” oni legendy, historie, które 
zdarzyły się naprawdę lub stworzył je pisarz Izaak 
Baszewis Singer. Wszystko dzieje się w wyobraźni 
widza, budując w nim pełen pozytywnych emocji 
obraz nieistniejącego świata małych żydowskich 
miasteczek. 

SPeKtaKL „oPoWIeścI z BraMY”
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Stefania jabłońska  
Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz  
i Scenografii na ASP w Krakowie. Twórczyni  
instalacji podczas tegorocznego festiwalu.
Miłośniczka rzemiosła, meandrująca między 
formą, a formułą. 

Krzysztof Kostera 
Aktor cyrkowy i teatralny, absolwent Pań-
stwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku ze 
specjalizacjami: wolna drabina ekwilibrystycz-
na, trapez statyczny, żonglerka. Gra stale m.in. 
w warszawskim teatro – kabarecie „Pożar  
w Burdelu”. Jest menedżerem „Warszawskiego 
Cyrku Magii i Ściemy” oraz aktywnym anima-
torem cyrkowym. Swoje pokazy prezentował 
m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, 
Czechach, Niemczech oraz w Polsce.

Nicole Lewicka 
od 7 roku życia trenuje akrobatykę sporto-
wą, zdobyła 2 złote medale na Olimpiadzie 
Młodzieży. Po zakończeniu kariery w akro-
batyce zaczęła trenować fitness (tytuł Mi-
strzyni Świata w Fit-Kid do lat 16). Wystę-
puje z widowiskiem estradowo-cyrkowym 
pt. „magia areny”. Uczy się w Państwowej 
Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku, gdzie 
przygotowuje specjalizację - latające trape-
zy, czyli pallot.

Witold Dąbrowski 
Dyrektor festiwalu nieprzerwanie od I edycji.

agnieszka Mendel 
Wokalistka, aktorka, trener głosu i obecności 
scenicznej. Ukończyła Etnologię i Antropolo-
gię Kulturową na Uniwersytecie Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu oraz Akademię Praktyk 
Teatralnych Gardzienice. Od lat zbiera pieśni 
z różnych stron świata i zgłębia różnorodne 
techniki wokalne. Jest liderką kilku grup mu-
zycznych, m.in. Tara Gayan i Yaron Trio.

Lital Natanzon 
Izraelska tancerka, która łączy ogień z óżnymi 
stylami tańca w wyjątkowy, autorski sposób. 
Studiowała tańce z różnych tradycji Indii i Per-
sji, Turcji i Afryki, aby użyć ich w połączeniu 
z ogniem. Cały swój czas i energię oddaje dla 
tworzenia wyjątkowych choreografii do poka-
zów na scenie. Ta pasja wciąż jest miłością jej 
życia.
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OD LEWEJ STRONY:

jan Brzeziński - technika
Miłosz Wójciuk - technika
tomasz Węgliński - kierowca (szósty raz  
z festiwalem)
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kraśnicki

Dlaczego jest nam potrzebny Festiwal Singera?
Festiwal Singera nie jest potrzebny – on jest 

nie do przecenienia. Argumentów przywoływać 
można sto, a każdy będzie równie dobry. To nie 
jarmark, nie targowisko próżności, nie wydmusz-
ka, a wydarzenie, spotkanie, podróż, dedykacja, 
przesłanie.

Festiwal Singera mówi: pamiętaj. Pamiętaj  
o tych, co żyli tu przed Tobą, zbudowani z krwi 
i kości. Chodzili tymi samymi ulicami, patrzyli na 
te same mury i drzewa. Kochali, pragnęli, cieszyli 
się, rozpaczali, pracowali, studiowali, rodzili dzie-
ci, chowali bliskich, błądzili, niepokoili się i modli-
li. Byli u siebie, byli stąd, tak samo jak Ty. „Prze-
szłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej” – pisał 
Norwid, zatem czy po trosze oni to my, tylko 
cokolwiek później?

Festiwal Singera mówi: szanuj. Szanuj ślady 
po nich, ich święte miejsca. Czy wiesz, że na tym 
skwerze był przed kilkoma wiekami cmentarz? 
A tu, wcale nie tak dawno, getto? A ten kamień, 
to nie jest zwykły kamień, spójrz, jeszcze widać 
na nim litery... Zatrzymaj się na chwilę, zamilknij, 
westchnij za spokój ich dusz.

Festiwal Singera mówi: poczuj. Poczuj sku-
pienie studiujących księgi, szczęście zaślubionych 
sobie zakochanych, dumę płodnych, ból wypę-

dzanych, strach zebranych na placu... Spójrz na 
zdjęcia rynku sprzed stu lat – ta sama droga, te 
same kamienice! Wystarczy przymknąć powieki, 
by usłyszeć głosy rzemieślników, handlarzy, targu-
jących się klientów, przechodniów, przyjezdnych 
wstępujących do karczmy na posiłek.

Festiwal Singera mówi: czytaj. Czytaj książki 
napisane przez mędrców, którzy zechcieli podzie-
lić się z Tobą swoim wewnętrznym światem, wzru-
szyć Cię, rozbawić, przestrzec, uwrażliwić. Jakie 
to szczęśliwe zrządzenie losu, że Twoja ziemia wy-
dała jednego z najwybitniejszych pisarzy XX wie-
ku, który kilka lat swego życia spędził w pobliskim 
Biłgoraju, chłonąc klimat, zapach, kolor, brzmie-
nie, magiczny realizm małych sztetł Lubelszczyzny. 
Ten niepowtarzalny świat, przedwojenny Goraj, 
Frampol, Krzeszów czy Janów, zginął, przepadł na 
zawsze, grzebiąc wielu niezwykłych zwykłych lu-
dzi, ich domy, warsztaty, świątynie, a nawet – jaka 
okrutna ironia! – cmentarze. Izaak Baszewis ocalił 
je od zapomnienia, kto wie – może nawet poda-
rował im nieśmiertelność. Także Kraśnik trafił na 
niezmazywalną mapę miejsc z kanonu światowej 
literatury, także tu działy się rzeczy powszednie  
i nadprzyrodzone. Być może Singer był tutaj, spa-
cerował po rynku, odwiedził synagogę, być może... 

Ale nawet jeśli nie, na pewno o Kraśniku słyszał. 
Czy nie czujesz zdziwienia szybko zmieniającego 
się w radość, gdy czytasz o zaślubinach Cylki i Ili-
sza na dziedzińcu kraśnickiej synagogi? Stałeś na 
tym dziedzińcu, znasz tę synagogę! Czy nie prze-
chodzi Cię dreszcz, gdy zastanawiasz się, z której 
z kamienic wokół rynku licho porwało próżną 
Cyrł? Nie patrz zbyt długo w lustro, szczególnie 
w Kraśniku…

Festiwal Singera mówi: żyj. Żyj pełnią życia, 
oglądaj, słuchaj, chłoń urodę świata i ludzi, ucz 
się, bądź otwarty, odważny, rozważny i pełen 
pasji. Podziwiaj aktorów, tancerzy, akrobatów, 
tych co grają na skrzypcach i rzewnie śpiewa-
ją, igrają z ogniem, spacerują po cienkiej linie. 
Ucz się żonglować, bębnić, szukać źródeł, roz-
mawiać, utrwalać historię mówioną, chodzić po 
mieście, które znasz od urodzenia, jakbyś je wi-
dział pierwszy raz, z oczami szeroko otwartymi 
zdumieniem i zachwytem, jak u dziecka. Kochaj 
swoje miejsce na ziemi, Twoje dziedzictwo, myśl 
o tych, co je takim a nie innym uczynili i zostawili 
Tobie, zanim odeszli. 

Festiwal Singera to dar czułej przeszłości dla 
pędzącej na oślep cywilizacji XXI wieku. Przyjdź 
i zaczerpnij! 

                     edyta Bodys

 Rynek w Kraśniku 1916 r. (Fot. z Österreichische Staatsarchiv)

***

Myślę o Was często, Wy, którzy przede mną, 
Po tych samych ulicach, nad tą samą rzeką, 
Do domu, do pracy, w południe, noc ciemną, 
Całe życie, przez chwilę, na miejscu, z daleka. 
 
Uśmiecham się do Was, Wy, którzy przede mną 
Nad życie, przelotnie, ozięble, w amoku, 
Jawnie, skrycie, wzajemnie albo nadaremno 
Po kołyskę, po uszy, po grób i po zmroku.
 
Będę o Was pamiętać, Wy, którzy przede mną 
Zbursztynieni na zdjęciach, na kartach spisani 
Czym Wy byliście jestem, to jedno na pewno: 
W życiu, śmierci, miłości wszyscy tacy sami.

                     
edyta Bodys


