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JANÓW LUB., GAZETA FESTIWALOWA

(...) Kiedyś widziałam janowskie więzienie. Niełatwo było stamtąd uciec. Miało żelazną bramę,
czarną jak smoła, i otoczone było wysokimi murami. Byli tam też strażnicy. (...)
I.B. Singer „Czarownik”

Janów Lubelski, lata XX. Zdjęcie przedstawia fragment ulicy
Zamojskiej. Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Janowie
Lubelskim.

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 wywoła-

ło 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

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.

Janowscy Żydzi, lata XX. Fot. ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim.
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DZIEŃ I (17 LIPCA - środa)
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 Janowskim Ośrodku Kultury

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 Janowski”

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

19.00

„Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”

Spektakl w wykonaniu Teatru NN. Występują:
Witold Dąbrowski, Robert Brzozowski (kontrabas),
Marian Pędzisz (skrzypce).
Miejsce: Janowski Ośrodek Kultury

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: Janowski Ośrodek Kultury

DZIEŃ II (18 LIPCA - czwartek)
16.00 – 17.00 „Ulica Singera”
Parada artystów i mieszkańców na trasie trasie
JOK – Park przy fontannie, 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: Park przy fontannie

W razie niepogody program będzie realizowany
w Janowskim Ośrodku Kultury.
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
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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.

janowski
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Janów Lubelski w latach 1939 - 1944, autor Andraschko Gustaw. Fot. ze zbiorów NAC.

Do czego potrzebny nam
Festiwal Singera?
Mimo, że do Janowa Lubelskiego Festiwal Śladami Singera
zawita dopiero po raz trzeci, to już ma tutaj fanów, którzy
nie wyobrażają sobie bez niego wakacji. To tylko dwa dni,
a właściwie dwa wieczory, ale jakże wyczekiwane, jakże za
każdym razem inne, nieprzewidywalne i zaskakujące. Przyjęta formuła, według której każdego roku zmieniają się artyści
i program nie pozwala się nudzić, każdy znajdzie tu coś dla
siebie. I duży i mały. I ten, który przyjdzie pierwszy raz, i ten
który zagości po raz trzeci.
Do czego potrzebny nam Festiwal Singera? Oczywiście to świetna rozrywka, koncerty, przedstawienia,
spektakle, pokazy, magiczne sztuczki, a wszystko to
w wykonaniu artystów z różnych zakątków świata.
Przyjadą, dadzą świetny występ, pozostawią niezapomniane wrażenia i pewien niedosyt, który pociągnie
kilka osób na kolejne występy na dalszy szlak. Ja oczekuję czegoś jeszcze. Oczekuję oczarowania samym
Singerem. Zanurzenia w świecie jego prozy. Odkrycia
naszego miasta na kartach jego opowiadań.
Janów zasłynął dzięki naszemu nobliście w świecie,
choć, być może nie wszyscy czytelnicy zdają sobie sprawę z tego, że istnieje naprawdę. Już w swojej pierwszej
powieści „Szatan w Goraju”, której akcja dzieje się w połowie XVII w., Isaac Bashewis Singer wspomina Janów. To
tutaj należało udać się, aby uzyskać rozwód lub załagodzić
spór małżeński. To także tutaj, w Janowie, miejscowy
rabin rozwiązał problem małżeński Gimpla, tytułowego
bohatera opowiadania „Gimpel Głupek”, którego akcja
toczy się w pobliskim Frampolu. W opowiadaniu „Pan
z Krakowa” Janów jest opisany jako miejsce, do którego
należy się udać po zakup materiałów i skór, a jego żydowscy mieszkańcy są ukazani jako empatyczni i szczodrzy, idący z pomocą będącym w potrzebie sąsiadom z Frampola.
Wiele opowiadań dzieje się w samym Janowie. To stąd
pochodzi Jentł, odważna, młoda dziewczyna, która nie
godząc się na z góry narzuconą rolę kobiety, w przebraniu chłopca udaje się po nauki do jesziwy. Opowiadanie
zostało zekranizowane, a tytułową rolę zagrała wspaniała
Barbra Streisand. Tym samym Janów zaistniał również
w światowym kinie. Tutaj też mieszkał Zejdł, Żyd, który pod namową szatana zapragnął zostać papieżem. To
w janowskim przytułku wybuchł pożar, który ugasił kominiarz z opowiadania „Żebrak tak powiedział”,
z tego też miejsca odesłano do Lublina Cylkę, bohaterkę

„W drodze do przytułku”. Jest wreszcie kilka opowiadań, których akcja dzieje się w słynnym janowskim więzieniu, np. „Czarownik” czy „Papuga” i one rozwiewają
wątpliwości, czy aby na pewno Singer pisał o Janowie
Lubelskim. Pewności tej nabieramy też czytając o pewnych zestawieniach miast, np. rodzina małych szewców
była sławna nie tylko we Frampolu ale także w całej okolicy – w Janowie, Krzeszowie, Biłgoraju, a nawet w Zamościu…1 albo słońce było nisko, świeciło letnim złotem
i było znajome jak lampa, która wydawała się oświetlać
jedynie nasz region – Biłgoraj, Janów, Zamość i Tomaszów 2.
Skąd u Singera taka znajomość naszego regionu
i realiów życia małego sztetla? W końcu większość
swojego życia spędził w Warszawie, a następnie
w USA. Jednak w czasie I wojny światowej jako młody, kilkunastoletni chłopiec, mieszkał w domu swoich
dziadków w Biłgoraju. To właśnie tutaj musiał usłyszeć
wiele historii, które wpłynęły na kształt późniejszych
tekstów. Autorką wielu z nich była ciotka Jentł, która
później została narratorką opowiadań, np. „Lantucha”
– Latem ciotka Jentł lubiła opowiadać różne historyjki
po głównym posiłku szabasowym3.
Singer w swoich opowiadaniach przypomina nam
jak wyglądały małe przedwojenne miasteczka Lubelszczyzny, takie jak Janów. Jakie rozbrzmiewały w nich
języki, jak ubrani byli ludzie, w co wierzyli. Wkraczamy do tego świata i niemal słyszymy płynącą z drewnianych domów modlitwę, czujemy zapach pieczonej
chałki, widzimy szabasowe świece. Wyobrażamy sobie Janów sprzed stu lat.
Ten świat przybliża nam w pewien sposób prezentowana obecnie w Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim wystawa „Czas pamięci”. Opowiada
historię żydowskiej społeczności Janowa Lubelskiego

„SZTUKMISTRZ JANOWSKI”
Redakcja: Witold Dąbrowski
Skład i projekt: Michał Kaczkowski

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

PARTNERZY :

na przestrzeni wieków. Na podstawie opisów, fotografii, planów, dokumentów i nielicznych przedmiotów przypomina nam o nieistniejącej dzisiaj, drugiej
połowie miasteczka, o janowskim sztetlu. Wystawa
jest elementem ważnej uroczystości, która odbyła się
w Janowie Lubelskim 23 maja 2019 roku. Do naszego miasta przyjechali z Izraela, USA, Wielkiej Brytanii
potomkowie dawnych żydowskich mieszkańców, by
wspólnie z nami odsłonić tablicę upamiętniającą zagładę janowskich Żydów w czasie II wojny światowej.
Było to niezwykle wzruszające spotkanie, zwłaszcza
modlitwa za zmarłych odprawiona na janowskim
cmentarzu żydowskim oraz pamiątkowe zdjęcie zrobione w miejscu, w którym przed wojną sfotografowała się grupa młodzieży żydowskiej z Janowa, spośród której Holokaust przeżyła tylko jedna osoba.
Po ubiegłorocznym Festiwalu Śladami Singera
w Janowie powstało Stowarzyszenie „Ławeczka Dialogu”. Poprzez spotkania z dziećmi i młodzieżą propaguje nie tylko twórczość Isaaca Singera, ale także
przywraca pamięć o wielokulturowej tradycji Ziemi
Janowskiej.
To nam właśnie daje Festiwal Śladami Singera.
Nie tylko dwa dni dobrej zabawy, ale cały rok na
lekturę, przemyślenia i pozytywne nastawienie do
drugiego człowieka. Za to Organizatorom serdecznie
dziękujemy i prosimy, nie omijajcie Janowa! Macie tu
oddane grono wielbicieli.

Justyna Flis
I. B. Singer, Gimpel Głupek, Warszawa 1994, s. 95.
I. B. Singer, Namiętności, Gdańsk 1996, s. 129.
3
I. B. Singer, Opowiadania, Warszawa 1993, s. 241.
1
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WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU:
Urząd
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Urząd
Urząd
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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