20 19

BYCHAWA, GAZETA FESTIWALOWA

bychawski

14 LIPCA 2019

Rabin w Bychawie, prowadzący jesziwę, jest geniuszem. Potraf i zadać dziesięć pytań i dać na nie wszystkie jedną odpowiedź.
Tamtejsza jesziwa jest mała, liczy zaledwie trzydziestu
studentów, a mieszkańcy miasteczka dają im wszystkim pokoje. Nikt nie chodzi głodny, a gospodynie cerują skarpetki studentów i piorą ich ubrania.

I.B. Singer „Jentł, chłopiec z Jesziwy”
Stara zabudowa Bychawy. Fot. z archiwum Ośrodka „Brama
Grodzka – Teatr NN”.

zapraszamy na IX edycję
Festiwalu Śladami Singera

Izaak Baszewis Singer
- wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1978), urodził się 14
lipca 1904 roku. Był synem rabina. Większość swoich utworów napisał 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 rzeczywistość miesza się z fantazją, bluźnierstwo z głęboką wiarą, tradycja z nowoczesnością, makabra z humorem, dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwykłym
świecie rządzonym pozornie przez zjawiska nadprzyrodzone. Duża część jego
twórczości jest związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed wybuchem II wojny światowej. Odtwarzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwojennych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił w małych miasteczkach
lubelszczyzny. Zmarł 24 lipca 1991 roku.

Wchodzisz. Przed tobą biegają lwy.
Patrzysz do góry - na suficie pomiędzy muzycznymi instrumentami lata orzeł
i skacze jeleń. Jak dobrze popatrzysz to zobaczysz też wschodzące słońce, gwiazdy,
ryby i kolorowe ptaki.
A obok tajemnicze inskrypcje.
Co mówią?
Zwierzęta z sufitu mają przekazać:
Bądź odważny jak tygrys, lekki jak orzeł, rączy jak jeleń, a silny jak lew
w spełnianiu woli Ojca twego, który jest w niebie.
( Jehuda ben Tema, Pirke Awot 5, 23)
Hebrajskie napisy na ścianach cytują Psalm 67:
Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech Cię wysławiają wszystkie narody!

jeżeli czytasz tę festiwalową gazetę, to znaczy, że wybrałeś (wybrałaś) udział w naszych wydarzeniach spośród
wielu propozycji, którymi kusi Cię współczesny świat.
Bo dzisiaj, pozornie 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 szacunku 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 człowieczeństwa 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 niezapomnianymi te dwa
festiwalowe wieczory. Że dostarczą wiele emocji, śmiechu, wzruszeń. Wierzymy też, że choć trochę wzbogacą wiedzę na temat Twojej „małej ojczyzny”. Ale
najbardziej zależy nam na tym, aby Twoje uczestnictwo
w naszych wydarzeniach 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.

Dalszy ciąg artykułu na str. 4

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

PROGRAM
FESTIWALU

BYCH AWA
DZIEŃ I (14 LIPCA - niedziela)
18:00 „Terytorium Pamięci”
Buba Badjie Kuyateh

Aude Cattin

Artystka cyrkowa urodzona w Szwajcarii. Jako
nastolatka uczyła się cyrku we Francji, a potem
w Kanadzie. Po uzyskaniu dyplomu Szkoły Cyrkowej w Quebec w 2015 roku, występowała
w różnych projektach artystycznych w Kanadzie, USA i Europie. Jej specjalnością są: Cyr
Wheel (metalowa obręcz) i żonglerka.

Wernisaż instalacji artystycznej autorstwa Stefanii Jabłońskiej. (Instalacja będzie dostępna przez 24 godziny)

Konrad Biel

Aktor Teatru Andersena w Lublinie. Przez
wiele lat związany z programami telewizyjnymi dla dzieci. Ma na swoim koncie kilka
epizodów w filmach fabularnych, dokumentalnych i serialach telewizyjnych. Jest wykładowcą w Lubelskim Studiu Teatralnym
UMCS. Reżyser tegorocznego festiwalowego spektaklu „Przyjaciele Sztukmistrza”.

Maciej Hanusek

Gitarzysta, kompozytor i menedżer muzyczny, znany z takich przedsięwzięć, jak Muzyka
Sfer, The Gate, Street Art Masters. Pomysłodawca i twórca projektu Budka Nietelefoniczna. Przez lata związany z Teatrem
„Gardzienice”. Współzałożyciel zespołu Tara
Gayan.

Miejsce: Przestrzeń przy BCK

18:30 Prezentacja gazety festiwalowej

SYLWETKI Uczestników Festiwalu

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 Pomianowska, Aliną Mleczko. Jednocześnie Buba
kontynuuje karierę solową.

„Sztukmistrz Bychawski”

Gazeta jest bezpłatna, wydana w nakładzie 400 egzemplarzy.
Zawiera m.in. informacje o patronie festiwalu, wydarzeniach
festiwalowych i tworzących go artystach.
Miejsce: Przestrzeń przy BCK

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” - film fabularny w reż.
Menahema Golana na podstawie książki Izaaka
Baszewisa Singera o tym samym tytule (116 minut).
Miejsce: Bychawskie Centrum Kultury

DZIEŃ II (15 LIPCA - poniedziałek)
16.00 – 17.00 „Ulica Singera”
Parada artystów i mieszkańców, zakończona wspólnym
zdjęciem i happeningiem „Ulica Singera”
Miejsce: Przestrzeń przy BCK

19.30 „Przyjaciele Sztukmistrza”

Sofiia Popova

Pochodzi z Ukrainy, jest studentką Akademii
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, wydział artystyczny, kierunek taniec, specjalność
tancerz-choreograf. Od 2018 roku pracuje
w Teatrze V6 w Łodzi jako tancerka i wokalistka. 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 Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdzie w spektaklach Włodzimierza Staniewskiego wciela się
w wiodące role. Występował na wielu kultowych scenach w Polsce i za granicą.

Spektakl plenerowy z muzyką na żywo, fragmentami opowiadań Singera, historiami lokalnymi,
z elementami cyrku, akrobatyki powietrznej,
tańca, teatru ognia. W spektaklu biorą udział artyści z Polski, Ukrainy, Izraela, Gambii, Szwajcarii.
Miejsce: Przestrzeń przy BCK

W razie niepogody program będzie realizowany
w Bychawskim Centrum Kultury.
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY
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spektakl „Opowieści z Bramy”
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.

SYLWETKI Uczestników Festiwalu

JANÓW
LUBELSKI

Agnieszka Mendel

Lital Natanzon

Krzysztof Kostera

Nicole Lewicka

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

od 7 roku życia trenuje akrobatykę sportową, zdobyła 2 złote medale na Olimpiadzie
Młodzieży. Po zakończeniu kariery w akrobatyce zaczęła trenować fitness (tytuł Mistrzyni Świata w Fit-Kid do lat 16). Występuje z widowiskiem estradowo-cyrkowym
pt. „magia areny”. Uczy się w Państwowej
Szkole Sztuki Cyrkowej w Julinku, gdzie
przygotowuje specjalizację - latające trapezy, czyli pallot.

Stefania Jabłońska

Witold Dąbrowski

Wokalistka, aktorka, trener głosu i obecności
scenicznej. Ukończyła Etnologię i Antropologię Kulturową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Akademię Praktyk
Teatralnych Gardzienice. Od lat zbiera pieśni
z różnych stron świata i zgłębia różnorodne
techniki wokalne. Jest liderką kilku grup muzycznych, m.in. Tara Gayan i Yaron Trio.

Izraelska tancerka, która łączy ogień z óżnymi
stylami tańca w wyjątkowy, autorski sposób.
Studiowała tańce z różnych tradycji Indii i Persji, Turcji i Afryki, aby użyć ich w połączeniu
z ogniem. Cały swój czas i energię oddaje dla
tworzenia wyjątkowych choreografii do pokazów na scenie. Ta pasja wciąż jest miłością jej
życia.

PozOstali Twórcy Festiwalu

OD LEWEJ STRONY:

Jan Brzeziński - technika
Miłosz Wójciuk - technika
Tomasz Węgliński - kierowca (szósty raz
z festiwalem)

Absolwentka Wydziału Architektury Wnętrz
i Scenografii na ASP w Krakowie. Twórczyni
instalacji podczas tegorocznego festiwalu.
Miłośniczka rzemiosła, meandrująca między
formą, a formułą.

Dyrektor festiwalu nieprzerwanie od I edycji.
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(...) Tu szkoła hebrajska była, a tam sklep i piekarnia (...)
I i II Wojna Światowa znacząco zmieniły starokontynentalny porządek, a zasadniczo powywracały
go wielokrotnie. Dwudziestolecie wojenne pozwoliło jedynie „odpocząć” od wojennego huku, gdyż
w tym okresie Polacy i inni mieszkańcy starego kontynentu mieli dużo do zrobienia. W Polsce prace
nad II RP dotyczyły wszystkich dziedzin instytucjonalnego „Państwa”. Bez wątpienia nie był to złoty
okres w nowożytnej historii Polski. Jednak wielkie pragnienie Polaków o własnym Państwie, podsycane
romantyczną literaturą narodowych wieszczy stało się faktem.
Tym samym Polska jako suwerenne Państwo stała się domem dla ludzi różnych kultur, wyznań,
przekonań politycznych, różnych narodowości. Pomimo że mieszkali obok siebie, nie mieszkali „ze
sobą”, bo każdy „nie Polak” miał w głębi duszy swoje narodowe marzenia.
Nie inaczej było w naszej niewielkiej Bychawie w której główną część mieszkańców stanowili
Żydzi. „Tu wszędzie przed wojną były Żydy – opowiada pani Jadwiga, rodowita bychawianka. Prawie
wszystkie przedwojenne sklepiki, warsztaty, młyny, jedna z dwóch aptek należały do Żydów. – Myśmy
tu między Żydami mieszkali. Tu szkoła hebrajska była, a tam sklep i piekarnia – pokazuje ręką w sobie
tylko znanym kierunku. - Ludzie po ośmioro, dziewięcioro dzieci mieli. Jak się nie poszło do Żyda zarobić,
to nie było gdzie. O Polakach mówili, że to goje, bo nic nie umieją zrobić, zahandlować – wspomina pani
Jadwiga”1
Dziś w Bychawie Żyda nie ujrzymy, no może raz na jakiś czas, gdy jakaś grupa przyjedzie obejrzeć
Synagogę. Możemy też od 8 lat uczestniczyć w Festiwalu Śladami Singera, który stara się przybliżyć
nie tylko kulturę żydowską, ale przypomnieć o zapominanych przez młode pokolenia faktach dotyczących historii naszego miasta. Temat dotyczący Żydów, jest tematem trudnym, jednak czy warto go
poruszać?
Osobiście uważam że nie ma „złej” historii, historia jest samoistnym bytem, co do którego możemy wysnuwać różnego rodzaju tezy, badać, zgłębiać, potwierdzać lub zaprzeczać. Jednak są fakty
niezaprzeczalne jak data wybuchu II WŚ, czy dzień zatonięcia Titanica o których warto wiedzieć.
Dlatego też warto wiedzieć, że w Bychawie mieszkali Żydzi, że stanowili znaczący odsetek wszystkich
mieszkańców. Że w naszym mieście znajdowało się Getto, że jest powieść, której akcja dzieje się
w Bychawie. Po prostu warto WIEDZIEĆ.
Festiwal - przyjemny w formie, widowiskowy, podoba się dzieciom, zwykle w plenerze, z muzyką
i tańcami. To dobra forma na spędzenie wolnego czasu, z rodziną, z przyjaciółmi, z samym sobą.

ALE PO CO?
Oto jest pytanie. Zapewne wielu z Was nie ma wewnętrznego przekonania, jedni powiedzą to wprost, inni będą politycznie poprawni i zachowają to w zakamarkach własnego ja.
Festiwal w łatwy sposób prezentuje historię naszego miasta, regionu, Polski. Historię, co
do której nie mamy wątpliwości, w Polsce mieszkali Żydzi, w Bychawie mieszkali Żydzi. Te
fakty są niepodważalne i powtórzę raz jeszcze - warto WIEDZIEĆ. W przeciwieństwie do
debat, spotkań, wykładów, to od Was zależy jak zinterpretujecie widowisko. Nikt wprost nie
przywoła tezy i nie będzie jej bronił, wkładał do głowy że „czarne jest czarne, a białe jest białe”. Tutaj wszystko zależy od Was samych. Dlatego nawet jeżeli nie chcecie, nie musicie tego
interpretować i doszukiwać się drugiego dna. Możecie popatrzeć na fajne widowisko - zapamiętać kilka magicznych sztuczek, akrobatycznych popisów, zrobić zdjęcie i nawet wrzucić je
w media społecznościowe.
Mateusz Wróblewski
1 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1522665,1,gdzie-sie-podziali-zydzi-z-bychawy.read

dostęp z dnia. 01.07.2019
„SZTUKMISTRZ BYCHAWSKI”
Redakcja: Witold Dąbrowski
Skład i projekt: Michał Kaczkowski

Wydawca: Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”
Druk: Standruk (www.standruk.pl)
Nakład: 400 egz.

PARTNERZY :

Wnętrze synagogi w Bychawie wraz z freskami.
Fot. z archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Wchodzisz...

Ciąg dalszy artykułu ze str. 1

A obok:
To dom, który wybudował Panu Jicchak, i twierdza Pana, ducha jego i serca jego. A zakończono
i wykończono całą robotę z oknami i dalej aż do
jego wysokości i jego dachu i ścian domu wokół
i arkę Pana; a cała granica jego dookoła to święte
świętych’ [cytat z Księgi Ezechiela 43 i 2]. Który zbudował dom Pana - oto ten szczodry, możny,
słynny nasz nauczyciel, pan Jicchak syn zmarłego
naszego nauczyciela, pana Mordechaja błogosławionej pamięci. To miejsce w pobliżu dla uczonego naszego nauczyciela, pana [tekst zniszczony].
W roku 571.
Rok (5 tysięcy) 571 w kalendarzu żydowskim to
rok 1810 / 1811 według kalendarza gregoriańskiego. A więc napis upamiętniający fundatora
bychawskiej synagogi ma już ponad 200 lat. To
rzadki w Polsce przykład zachowanych fresków
synagogalnych, jeden z najcenniejszych zabytków
Bychawy.
Emil Majuk
Korzystałem z artykułu prof. Andrzeja Trzcińskiego
“Zachowane wystroje malarskie bóżnic w Polsce”,
Studia Judaica. R. 4 nr 1-2 (7-8) 2001,
s. [67]- 95.
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Miasta Kraśnik
Miejski w Bychawie
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Miejski Piaski
Miejski w Janowie Lubelskim
Miejski w Szczebrzeszynie
Miejski w Józefowie Biłgorajskim
Miasta Biłgoraj
Miejski w Tyszowcach
Gminny w Goraju
Miejski w Krasnobrodzie

Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
Bychawskie Centrum Kultury
Dom Kultury w Kocku
Miejskie Centrum Kultury w Piaskach
Janowski Ośrodek Kultury
Miejski Dom Kultury w Szczebrzeszynie
Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie Biłgorajskim
Biłgorajskie Centrum Kultury
Samorządowe Centrum Kultury w Tyszowcach
Gminny Ośrodek Kultury w Goraju
Krasnobrodzki Dom Kultury
Stowarzyszenie Kulturalne im. I.B. Singera
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