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(...) Były uczeń jeszywy, młodzieniec o imieniu
Berl Josełs - Berł syn Josła, zwany też Berkiem
Joselewiczem, uczestniczył u boku bohatera
narodowego Tadeusza Kościuszki w walce
o wyzwolenie Polski. Berek Joselewicz stał się
ze studenta jeszywy polskim pułkownikiem
i uważa się go za jedną z najwybitniejszych
postaci w polskiej historii. (...)
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I. B. Singer „Pułkownik Berek Joselewicz”

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.

Targ na Rynku, lata trzydzieste - źródło: Internetowy serwis Miasta i Gminy Kock.

zapraszamy na IX edycję Festiwalu Śladami Singera

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.

Fot. z archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu
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DZIEŃ I (15 LIPCA - poniedziałek)
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: Plac Anny Jabłonowskiej

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 Kocki”

Gazeta jest bezpłatna, wydana w nakładzie 400 egzemplarzy.
Zawiera m.in. informacje o patronie festiwalu, wydarzeniach
festiwalowych i tworzących go artystach.
Miejsce: Dom Kultury, ul. Apteczna 4

19.00

„Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”

Spektakl w wykonaniu Teatru NN. Występują:
Witold Dąbrowski, Robert Brzozowski (kontrabas),
Marian Pędzisz (skrzypce).
Miejsce: Dom Kultury, ul. Apteczna 4

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: Dom Kultury, ul. Apteczna 4

DZIEŃ II (16 LIPCA - wtorek)
16.00 – 17.00 „Ulica Singera”
Parada artystów i mieszkańców, na trasie Dom Kultury
- Plac Anny Jabłonowskiej, zakończona wspólnym zdjęciem i happeningiem „Ulica Singera”.

19.30 „Przyjaciele Sztukmistrza”
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.

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.

Miejsce: Plac Anny Jabłonowskiej

W razie niepogody program będzie realizowany
w hali widowiskowo sportowej przy ul. Marcina
Stępnia.
Na wszystkie wydarzenia WSTĘP WOLNY
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spektakl
„Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”
Spektakl nawiązujący tytułem do znanych nie tylko najmłodszym czytelnikom „Opowiadań dla dzieci” Singera.
Na scenie aktor-opowiadacz i towarzyszący mu muzycy
tworzą sceny, które nie potrzebują scenografii i rekwizytów. 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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Dlaczego / do czego jest nam potrzebny Festiwal ŚLADAMI SINGERA?

Zostałam poproszona o napisanie tekstu na ten temat. Zanotowałam to zdanie na karteczce i położyłam na biurku w sekretariacie domu kultury. Po jakimś czasie przeczytała je moja koleżanka i trochę
przestraszona, trochę zmieszana, ale przede wszystkim zdziwiona, zapytała, co to jest. Obawiając się,
że mam jakieś pretensje: po co nam ten festiwal… Ale do pretensji mi – na szczęście – daleko…
Pamiętam czas, gdy dowiedziałam się o istnieniu tego wydarzenia. Było to niebawem przed tym,
jak Kock dołączył do trasy festiwalowej. Nim na dobre zaczęliśmy rozeznanie, jak by tu do nas ściągnąć
Festiwal ŚLADAMI SINGERA, to skontaktował się
z nami Witek Dąbrowski (dyrektor artystyczny
festiwalu), zapraszając Kock do tejże współpracy.
Przypadek? Raczej palec Boży.
Dowiedzieliśmy się wówczas m. in. tego, że
Kock pojawia się w tekście Izaaka Baszewisa Singera,
opowiadającym o Berku Joselewiczu. Tyle przecież
już znaliśmy książek, wydawnictw, artykułów, które mówią o Kocku, ale o tym, że żydowski literat,
noblista pochodzący z Biłgoraja, wspominał także
o naszym mieście?! O tym nie mieliśmy pojęcia.
Oczywiście, gdy tylko o tym się dowiedziałam zakupiłam od razu wydawnictwo, w którym rzeczony
tekst się pojawia. Z ciekawości. (Dla zainteresowanych – chodzi o: I. B. Singer, Felietony, eseje, wywiady, Warszawa 1993).
I pewnie z ciekawości także przyszła na pierwszą
kocką edycję (w 2015 r.) spora część naszej festiwalowej widowni. Ci kierowani ciekawością nowego
wydarzenia kulturalnego, ludzi, świata. Przyszli i
zostali. Nie tylko na warsztatach, przedstawieniu.
Ale zostali wiernymi fanami festiwalu ŚLADAMI
SINGERA. Dopytywali czy artyści do nas jeszcze
przyjadą, kiedy. To oni tęsknią cały rok, wspominają
poprzednie edycje, boją się, żeby nie przegapić wizyty singerowskiej trupy w Kocku. Do zwolenników
festiwalu z roku na rok dołączają kolejne osoby. Nie
tylko te ciekawe, ale i te ciekawskie. I stają się jego
przyjaciółmi, miłośnikami tego, czego on dotyka,
tego, o czym mówi. I nie przeszkadza im wcale to,
że jego fundamenty są żydowskie. Nie ważne czy to
starsza kobieta, która opowiada zasłuchanym wolontariuszom o Kocku swoich lat dziecinnych, czy
dzieciaki, którym podobają się cyrkowe pokazy czy

grupa punkowców przyciągnięta pokazem fire show.
To ludzie, którzy widzą i słyszą festiwalowe działania, są przyciągnięci tym, co spotykają, zaczynają się
interesować tym, skąd wzięła się ta grupa, skąd przyjechała.
Festiwal – jak sama nazwa wskazuje – przyciąga
ludzi dzięki radości, wesołości, odświętności. Stwarza je dzięki pełnym energii muzykom i występującym
artystom. Te pozytywne emocje rozpalają się także
wśród widowni - przede wszystkim dzięki ludziom,
którzy go tworzą. Organizatorzy dbają o to, by za
każdym razem byli to doskonali artyści – muzycy,
wokaliści, aktorzy, akrobaci etc… Wraz z festiwalem przybywają do małych miasteczek, prezentując
swój doskonały kunszt, na poziomie, jaki wykonują
na co dzień dla widowni w Cirque du Soleil, Teatrze
Muzycznym Capitol i wielu innych miejscach naszego
globu. Przywożą ze sobą z Izraela, Rosji, Senegalu,
Czech, Brazylii, Rosji, Rumunii, Niemiec, Serbii etc.
nie tylko swoje zadziwiające umiejętności, ale także otwartość. Otwartość na drugiego człowieka,
na inną kulturę, na to, co ich spotka w danym dniu,
danym czasie. I ta otwartość udziela się publiczności
oglądającej przedstawienie czy uczestnikom warsztatów. Choć na początku spotkania nieśmiało, powoli,
z obawami – bo przecież to obcy ludzie, z dalekiego
świata, super artyści, my nie znamy języków obcych,
itd… Ale z każdą chwilą tych nabudowanych w głowie granic jest coraz mniej – bo przecież muzyka
i obraz nie potrzebują tłumaczenia, są ponad granicami, uniwersalne, a radość jednoczy ludzi. Tak jak razem śpiewaliśmy na FESTIWALU SINGERA: „Cały,
cały świat, jeden wąski most/ Ale ważne jest to, by
się nie bać wcale”.
Festiwal ŚLADAMI SINGERA dotyka jeszcze
jednego aspektu. Mniej ludycznego, zabawowego,
ale związanego z historią i edukacją. W trakcie wydarzeń, a może bardziej pomiędzy nimi uczestnicy mają
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PARTNERZY :

okazję poznać historię swojego miasta. Miejsca,
w którym żyją, z którego pochodzą – czyli można
rzec – swoją historię. Usłyszeć opowieść o tym, jak
ono kiedyś wyglądało, gdy było sztetlem – żydowskim miasteczkiem. Jak żyło. Bo właśnie żyło! Festiwal ŚLADAMI SINGERA łączy dwa światy: dzisiejszy, aktualny, żyjący Kock, z tym, którego już nie ma,
który odszedł, który nie wróci, ale który na te dwa
dni zostaje wskrzeszony. Bo choć historia Żydów
w Polsce jest trudna i nie sposób mówić o niej nie
pamiętając o martyrologii i Holokauście, to nie
można jej do tego jedynie sprowadzać. Tu, na naszych ulicach, w naszej przestrzeni żyli ludzie, którzy
tragicznie zakończyli swój los, ale wcześniej śpiewali, grali, śmiali się, rozmawiali ze sobą, spotykali się
– tak jak widownia z artystami w trakcie naszego
festiwalu.
Połączenie tych dwóch płaszczyzn – edukacyjnej, historycznej oraz tej wesołej, artystycznej –
nie mogło naszego miasta ominąć. Tego miejsca,
gdzie żył i nauczał słynny cadyk Menachem Mendel
Morgenstern – twórca chasydyzmu kockiego, który
potępiał ascezę i któremu szczególnie bliska była radość życia. Tym bardziej, że jak okazało się w ciągu
ostatnich lat, dwór cadyka, do którego pielgrzymowali jego zwolennicy i gdzie przebywali jego uczniowie znajdował się – nomen omen – tam, gdzie dziś
stoi dom kultury (przy ulicy Aptecznej). Wszak to
o naszym mieście śpiewali w XIX-wiecznej pieśni
chasydzi, że Do Kocka wędruje się tańcząc.
Z tych wywodów nasuwa się – niekoniecznie wprost – krótki wniosek. Festiwal ŚLADAMI
SINGERA daje nam dużą dawkę radości i doznań
artystycznych oraz wiedzy. Można bez tego żyć.
Owszem. Ale po co?

Sylwia Dmowska

WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU:
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Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd
Urząd

Miasta Kraśnik
Miejski w Bychawie
Miejski w Kocku
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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