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(...) Tyszowce są zapomnianą przez 
Boga mieściną. Adam nie wdepnął 
tutaj nawet po to, aby się wysikać. 
Miasteczko jest tak małe, że kiedy 
przejeżdża przez nie fura i koń jest 
na rynku, to tylne koła fury sięgają 
rogatek. Tyszowce toną w błocie od 
Sukot aż do Tisza be-Aw. Kozy w tej 
dziurze nie muszą zadzierać bród, 
żeby objadać dachy chałup krytych 
strzechą. Kury siedzą na środku ulicy 
niczym na grzędzie. Ptaki wiją swoje 
gniazda w czepkach kobiet. W bóż-
nicy krawieckiej cap jest dziesiątym 
do quorum. (...)

I.B. Singer „Ostatni demon”

Lata 1914-1918, 
Tyszowce w czasie I wojny światowej.

Fotografia z serwisu fotopolska.eu

- 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 opuścił 
przed wybuchem II wojny światowej. Odtwarzał 
zaginiony żydowski świat z czasów przedwojen-
nych. Akcje wielu swoich opowiadań umieścił  
w małych miasteczkach lubelszczyzny. Zmarł 24  
lipca 1991 roku.

Rok 1916, Tyszowce w czasie I wojny światowej. Zabudowa 
rynku została zniszczona w 1939 r. 
Fotografia z serwisu fotopolska.eu

Izaak Baszewis Singer

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 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 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 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.

 
Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

zapraszamy na IX edycję FestIwalu ŚladamI sIngera



P R O G R A M
F E S T I W A L U
T Y S Z O W C E
DZIEŃ I  (21 LIPCA - niedziela)

18:00 „Terytorium Pamięci”

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

MIejSce: Skwerek

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

MIejSce: Skwerek

19.00  „Siedem opowieści nie tylko dla dzieci”

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

MIejSce: Skwerek

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: Biłgorajskie centrum Kultury
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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  (22 LIPCA - poniedziałek)

16.00 – 17.00 „Ulica Singera”

Parada artystów i mieszkańców wokół skwerku,  
zakończona wspólnym zdjęciem i happeningiem 
„Ulica Singera”.

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: Skwerek

W razie niepogody program będzie realizowany 
w Samorządowym Centrum Kultury.

Na wszystkie wydarzenia WStĘP WOLNY

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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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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POzOStaLI  tWórcY  FeStIWaLU 

OD LEWEJ STRONY:

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

Spektakl nawiązujący tytułem do znanych nie tylko naj-
młodszym czytelnikom „Opowiadań dla dzieci” Singera. 
Na scenie aktor-opowiadacz i towarzyszący mu muzycy 
tworzą sceny, które nie potrzebują scenografii i rekwi-
zytów. Wszystko dzieje się w wyobraźni widza, budując  
w nim pełen pozytywnych emocji obraz nieistniejącego 
świata małych żydowskich miasteczek.

SPeKtaKL 
„SIeDeM OPOWIeścI NIe tYLKO DLa DzIecI”
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WSPÓŁORGANIZATORZY I PARTNERZY PROJEKTU:

Urząd Miasta Kraśnik
Urząd Miejski w Bychawie
Urząd Miejski w Kocku
Urząd Miejski Piaski
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
Urząd Miejski w Szczebrzeszynie
Urząd Miejski w Józefowie Biłgorajskim
Urząd Miasta Biłgoraj
Urząd Miejski w Tyszowcach
Urząd Gminny w Goraju
Urząd 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 2019

PARTNERZY :

Lata 1914-1917. Nieistniejąca zabudowa w Tyszowcach. 
Fotografia z serwisu fotopolska.eu

Czas Singera, czyli 9 powodów, 
dla których warto być na Festiwalu.

Kiedy pod koniec lipcowego dnia zachodzi słońce, między drzewami skwerku rozlegają się słowa piosenki: 
Kol haolam kulo, gesher tzar me’od... Następuje wtedy symboliczne zakończenie pełnego wyda-
rzeń i emocji festiwalu. Mieszkańcy Tyszowiec chwytają się za ręce i ramię w ramię śpiewają o tym, że 
świat jest wielki, ale można w nim znaleźć most, trzeba tylko porzucić obezwładniający ludzi strach.

1. Odwaga
Na początku nie było łatwo, trzeba było pokonać wiele przeszkód. Tych wokół nas i tych w nas. Kiedy kolorowy autokar 
przyjechał w roku 2011 po raz pierwszy, wszyscy byli onieśmieleni: zarówno uczniowie dawnego liceum, którym przypadła 
w udziale rola współgospodarzy festiwalu, jak i sami mieszkańcy. W Tyszowcach na co dzień nie tańczy się na ulicach, nie 
chodzi się na szczudłach, nie przebiera w steampunkowe stroje. Na początku podglądaliśmy artystów zza firanek, dopiero 
potem nabraliśmy śmiałości. Najodważniejsza okazała się młodzież i dzieciaki, które brały udział w warsztatach prowa-
dzonych przez sztukmistrzów z całego świata. Młodzi pokonywali własną nieśmiałość i obawy, uczyli się chodzić po linie,  
z ogromną tremą wystawili przed szeroką publicznością spektakl Klauni. Musieli jednak przede wszystkim przełamać barierę 
komunikacji, nabrać pewności, że istnieje język wspólny, którym miejscowi i przyjezdni mogą się porozumieć.

2. język
Uczestnicy festiwalu mówią wieloma językami. Pochodzą m.in. z Chorwacji, Czech, Kanady, Irlandii, Izraela, Włoch. Języ-
kiem, który panuje przez te dni w Tyszowcach, jest angielski. To on łączy kraje i kultury. Pozwala na wymianę opinii, nawiąza-
nie przyjaźni. Jednak najbardziej niezwykłe jest to, że po wielu latach na tyszowieckim rynku w trakcie festiwalu słychać jidysz, 
żydowski język wschodnich miasteczek. Na chwilę ożywa on w piosenkach, sentencjach, nagraniach głosu tych, którzy jako 
ostatni na naszych terenach się nim posługiwali. Ten język przenosi w wielokulturowy klimat przedwojennej prowincji, tak 
samo jak proza Singera. To dzięki czarowi opowiadań tego pisarza wchodzimy w inny wymiar rzeczywistości. Dajemy się 
ponieść magii słowa, rytmowi frazy, nastrojowi dźwięków. Poprzez język Ostatniego demona poznajemy Tyszowce magicz-
ne, w których wydarzenia płyną innym rytmem.

3. czas 
Festiwal Singera zatrzymuje utarty tyszowiecki świat w samym środku lata. Program występów i warsztatów wprowadza 
w niego moment wyjątkowy: twórczy i refleksyjny. Na jednej z pierwszych parad festiwalowych licealna młodzież niosła 
transparent - Tydzień w Tyszowcach jest jak miesiąc w Lublinie. Hasło to próbowało zaklinać rzeczywistość. Bo u nas jest 
inaczej. Dni płyną spokojnie, w swoim rytmie, bez większych zrywów i niepokojów. Jednak kiedy barwny i głośny korowód 
uczestników festiwalu po raz pierwszy okrążał skwerek, wiadomo było, że zaczynają się w historii miasteczka niezwykłe 
wydarzenia. 

4. Kolor 
Na ospałych, rozgrzanych lipcowym powietrzem uliczkach nagle pojawiają się intensywne barwy. Powiewają w słońcu flagi, 
a w rytm muzyki wirują sukienki tancerek i błyszczą cekiny. Budynki, które wcześniej nie rzucały się w oczy, puszą się róż-
nokolorowym graffiti i muralem, a po zmierzchu kule ognia jaśnieją złotem na tle czarnego nieba. I tak dzieje się co roku. 
Nietrudno odnieść wrażenie, że istotą Festiwalu jest entuzjastyczna  zabawa farbą i kształtem. 

5. radość
Święto Singera to również nieokiełznana afirmacja życia. To czas śmiechu, 
głośnej muzyki i śpiewu. Ale przede wszystkim to czas radosnej twórczości.  
W dniach festiwalu każdy może zostać artystą: cyrkowcem, klezmerem, mi-
mem, beat-boxerem. Jeśli tylko zechcesz, będziesz grać na bębnach w sobie 
tylko znanym rytmie, żonglować pięcioma piłkami, jeździć na zielonym mono-
cyklu, chodzić do góry nogami… możliwości są nieograniczone. Wystarczy 
uruchomić wyobraźnię.

6. Pomysł
Kreatywność festiwalowych animatorów jest nieprawdopodobna. Każda edy-
cja zaskakuje oryginalnością propozycji. Artyści zmieniają miejsca pokazów 
oraz ich formę, łączą tradycję z nowoczesnością, ekspresję z nastrojowością, 
ogień z wodą. W jednym czasie akrobaci budzą przerażenie karkołomnymi 
popisami, iluzjoniści zadziwiają zręcznością, klauni śmieszą, pieśniarze wzru-
szają do łez. Wakacyjni uczniowie poznają hebrajski alfabet i wędrują ulicami 
Tyszowiec, poszukując odpowiedzi na pytania gry miejskiej. Uczestnicy warsz-
tatów robią gigantyczne maski, które potem rozwieszają na drzewach, uczą 
się trudnej sztuki opowieści, malują na chodnikach, grają i śpiewają piosenki 
we wszystkich możliwych językach. I tylko jedno pozostaje niezmienne: postać 
Jaszy Mazura, który co roku przygląda się sztukmistrzom i wędruje z nimi mia-
steczkami Lubelszczyzny.

7. Prestiż
Są miejsca, w których po prostu trzeba być. Przez kilkanaście lipcowych dni 
należą do nich Biłgoraj, Szczebrzeszyn, Józefów, Krasnobród, Kraśnik, Janów 
Lubelski, Bychawa, Piaski, Kock, Goraj oraz Tyszowce. W tym czasie można 
zaobserwować frapującą przemianę, która w tych miejscach zachodzi. Zwykłe 
miasteczka stają się sceną działań Sztukmistrza z Lublina. Jego trupa składająca 
się z nieszablonowych postaci, artystów pełnych pasji do teatru, muzyki, akro-
batyki, zaczarowuje publiczność, przyciąga konceptem, każe jej wyjść na rynki, 
podziwiać, oklaskiwać i komentować.

8. rozmowa
Festiwal jest od lat impulsem do kontaktu z drugim człowiekiem. Sprawia, 
że ożywa pamięć, starszym przypominają się opowieści dziadków i własna 
przeszłość, swoje historie przekazują młodszym. Ci natomiast pytają o dawne 
Tyszowce, zapomniane zdarzenia, nieobecnych ludzi, zmienione ulice i budyn-
ki. Przed starymi fotografiami na festiwalowych wernisażach trwają dyskusje i 
snują się domysły, krążą anegdoty, wracają wspomnienia.

9. refleksja 
Był taki rok, kiedy w starym młynie zasłuchaliśmy się w monolog tyszowieckie-
go diabła, popadliśmy w zadumę nad jego skargą i zamilkliśmy wobec smutnej 
prawdy o tym, że pewien świat bezpowrotnie zniknął, a pamięć o nim można 
przechować jedynie w opowieści. I taką właśnie opowieść snuje Festiwal Sin-
gera, jednocześnie skłaniając do zastanowienia nad niezwykłością świata i nad 
bogactwem ludzi, których może różni wiele, ale jeśli na chwilę przystaną, to 
przy odrobinie dobrej woli znajdą most do siebie nawzajem.

Nigdy nie żywiłem zbytniego szacunku dla autorytetów. Nie 
uważam, że skoro jakiś człowiek powiedział to czy tamto, ja 
nie mogę mieć innej opinii wyznał kiedyś Singer. Jeśli zatem po-
wyższe punkty nie wyczerpują powodów, dla których warto  
w tym roku i w kolejnych latach podążać Śladami Singera, za-
wsze można stworzyć własną, od nikogo niezależną listę. Trze-
ba tylko być w tym niezwykłym czasie w Tyszowcach.

Anna Bzdyra


