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Rabin w Bychawie, prowadzący jesziwę, jest geniuszem.

Potrai zadać dziesięć pytań i dać na nie wszystkie jedną odpo-

wiedź.  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.

Isaac Bashevis Singer Jentł, chłopiec z Jesziwy

Bychawa, Rynek w 1918 roku, autor nieznany. Stare fotograie w „Sztukmistrzu 
bychawskim” pochodzą ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego, www.bagnowka.com
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Odbywające się w każde wakacje, już od kilku lat – w tym 
roku po raz VI – mają zaprzysięgłych zwolenników, uczestników 
działań artystycznych. Mają widzów, gorąco oczekujących na to 
wydarzenie oraz przygodnych, co też obejrzą, gdy coś się dzie-
je. Dni Singera organizowane przez Ośrodek Brama Grodzka  
w Lublinie ożywiają na parę dni życie kulturalne kilku sennych 
miasteczek Lubelszczyzny. Niestety, mają też środowiska mal-
kontentów lub wręcz przeciwników, imprezie niechętnych. Że 
,,po co to?”, że ,,komu się podoba?”, że ,,czemu służy?” itd.

Że Singer Żyd! A Żyd. Jest taki naród. I sporo wniósł w dzie-
je ludzkości, wymieńmy parę nazwisk: Einsteina, braci Warner, 
Freuda, Leonarda Cohena, braci Wieniawskich itd. itd. Przypo-
mnę jeszcze autorów Biblii i twórców chrześcijaństwa. Nie byli 
bynajmniej Polakami. Żydzi byli na długo przed nami, są i będą. 
Mają nawet własne państwo, małe ale sprawne. Kropka.

Że Singer obcy polskiej kulturze! Nie ukrywał tego.  
Mówił, czytał, pisał, tworzył w języku jidysz. Choć oczywiście 
znał hebrajski, ale wybrał świadomie. Jego współcześni – Tuwim, 
Słonimski, Leśmian – pisali po polsku, i to jak!

Że nie lubił Polski i Polaków! A czy u nas lubiano Żydów? 
Chyba niespecjalnie. A czy nasza literatura nas głaszcze? Kiep-
ska i owszem. Dobra raczej nie: Rej, Potocki, Słowacki, Wy-
spiański, Gombrowicz, Mrożek i kto tam jeszcze. Po kolejne:  
z Żydami się Singer też nie cackał, nazwał ich ,,dzikim, azja-
tyckim plemieniem w środku dwudziestowiecznej Europy”.  
Widać dobra literatura tak ma. Powstaje z bólu i niepokoju du-
szy. Singer pisał o małych miasteczkach Podkarpacia, Mazowsza 
i Lubelszczyzny przede wszystkim. 

Kto jeszcze o nas pisał?
Owszem Prus, Żeromski, Dąbrowska, Jan Pocek, Kazimierz 

Grześkowiak. Ostatnio trochę Andrzej Stasiuk. I nieco litera-
tów rangi lokalnej.

Literacki portret ,,ziemi naszej” wyłaniający się z ksiąg, 
laurką raczej nie jest. Grześkowiakowi to nawet wyto-
czono proces przed sądem, za rzekome zniesławienie wsi  
i jej mieszkańców. O antypolskość nikogo z wymienionych póki 
co nie oskarżono. Ale wszystko przed nami. Nawet jakaś nowa 
lista ksiąg zakazanych. I wówczas z wypiekami na twarzy się-
gniemy po poczciwe lektury szkolne. 

Czy Singerowski świat jest prawdziwy? Ależ skąd, to litera-
tura. A nawet literatura faktu nie jest odbiciem rzeczywistości 
w skali 1:1. Topograia sztetl jest sceną, na której rozgrywają się 
ludzkie dramaty, czasem komedie. Bohaterowie Singera, ludzie 
zwyczajni, toczą heroiczne zmagania z losem, to o przetrwanie, 
to o ocalenie wartości ludzkich wznoszących się ponad prozę 
bytowania. Są mroczni, obarczeni jakąś skazą. Są wystawiani na 
rozliczne próby. Nie zawsze wychodzą zwycięsko. Lecz cóż to 
jest zwycięstwo? Singer jest przewrotny. Gdy odnosimy sukces, 
ogarnia nas pycha, prowadząca do upadku. Gdy godzimy się  
z przegraną, odzyskujemy siebie, jasność i spokój. To histo-
rie na miarę szekspirowską, tyle że nie pośród książąt, dam  

Pewne rzeczy robi się Po to, żeby zmienić coś… 
Pewne rzeczy zarażają innych.
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Obraz rodzinnych stron z czasów wojny i tych 
przedwojennych znam jedynie z licznych opowie-
ści babci, zarówno jednej jak i drugiej, których jako 
mała dziewczynka wielokrotnie słuchałam z zapartym 
tchem. Były to również wspomnienia usłyszanych 
przez moich rodziców historii, które oni, jako małe 
dzieci, zasłyszeli w trakcie rodzinnych spotkań. Ścia-
ny domu rodzinnego wchłaniały jak gąbka godziny 
rozmów przy wspólnych posiłkach czy zwykłym piciu 
herbaty. Jest to niewątpliwie temat-rzeka, ukazują-
cy za każdym razem coraz to ciekawsze wątki. Jako 
przedstawicielka młodego pokolenia niewiele mogę 
wnieść do zasobów wiedzy, jednakże to co przeka-
zywane z ust do ust od lat warte jest przelania na 
papier. Jest to opis stricte subiektywny, zrodzony  
z opowieści, bajania starszej kobiety usypiającej  
w kołysce niemowlę, historią zasłyszaną na ławeczce 
pod lipą, niebędący obojętnym na uprzedzenia i wy-
olbrzymienia. Jednak bez wątpienia piękny, uznawany 
za element dziedzictwa tamtych lat.

Polska wschodnia musiała zawsze sama o siebie 
dbać; szło to ciężko i opornie, powszechna była bie-
da, a jak nie bieda, to zwyczajne skromne życie, wszy-
scy mieli to samo, tak samo i po tyle samo. Było to  
w pewnym sensie społecznie sprawiedliwe, ale wśród 
rdzennej ludności miejsce swe odnalazła pewna naro-
dowość, która z mlekiem matek wysysała metodę na 
dostatniejsze życie. Trudno określić jednoznacznie, 
kiedy Żydzi, bo o nich mowa, pojawili się na ziemiach 
Lubelszczyzny. Zapewne żyją wśród nas specjaliści, 
którzy dysponują takową wiedzą, jednak zwykli lu-
dzie tu mieszkający, nie są w stanie odpowiedzieć na 
to pytanie. Po prostu byli. Od zawsze. Każda starsza 
osoba z mojej okolicy zapytana jak jednym słowem 
mogłaby scharakteryzować Żydów mieszkających 
dawniej na tych ziemiach, bez chwili zastanowienia 
rzuca słowo ,,handel”. Żyd = handel. I rzemiosło. To 
stwierdzenie nie podlega dyskusji i nie jest użyte pejo-
ratywnie. Bynajmniej. Jeden z wielu portretów Żyda 
ze wspomnień najstarszych mieszkańców okolicznych 
wiosek to obraz mężczyzny, który wie ,,jak zarobić, 
żeby się nie narobić”. Nie pracował na roli, jedynie 
każdą posiadaną umiejętność potraił spieniężyć.  
Z zapamiętanych przeze mnie wspomnień, najczę-
ściej przewijają się te związane z niewątpliwą i godną 
podziwu żydowską przedsiębiorczością i, nie bójmy 
się tego słowa, chytrością. Ale spójrzmy prawdzie  
w oczy, bez tych przymiotów, również współcześnie, 
nikt nie ma szans na sukcesy biznesowe. Żyd, mówiąc 
językiem pseudonaukowym, był katalizatorem roz-
woju lubelskiej wsi. Kupił wszystko, kury, gęsi, owce, 
nienarodzone jeszcze ciele było dla niego zarezerwo-
wane, w sadzie, z którego zamierzał zakupić jabłka 
stawiał budę, w której pilnował dojrzewających owo-
ców przed okoliczną niesforną dzieciarnią. Pierwsze 
przedsiębiorstwa, sklepy i inne drobne usługi tj. kra-

bychawski

i wodzów, ale pośród kupców, krawców  
i rabinów rozegrane.

Singer otrzymał Nagrodę Nobla, a wraz 
z nim na salony Wielkiej Literatury wszedł 
świat lubelskich miasteczek. Świat, który 
już nie istniał, zmieciony wojenną tragedią. 
Świat, którego krajobrazowe dekoracje tak-
że stopniowo odchodzą w przeszłość, więc 
wkrótce pozostanie tylko tam. O Singerze  
i jego pisarstwie napisano tomy rozpraw. 

A więc Singer i singerolodzy i wielbiciele 
jego pisarstwa są, chcąc nie chcąc, ambasa-
dorami naszego kawałka świata, w Wielkim 
Świecie. Tak jak dla miłośników westernu 
Tombstone i Dodge City, dla fanów przy-
gody morskiej Porto Bello i Tortuga, dla czy-
telników Singera Biłgoraj i Szczebrzeszyn są 
zaczarowanymi wyspami, obiektem wes-
tchnień i celem pielgrzymek.

Czyż nie warto im wyjść naprzeciw? 
Festiwal singerowski za sprawą swych or-
ganizatorów przyciąga do nas artystów  
z całego świata: muzyków, aktorów, mimów, 

performerów, adeptów sztuki ulicznej. Ludzie 
fascynujący, wybitni, obdarzeni wielką wrażli-
wością, dysponujący znakomitym warsztatem 
artystycznym, przyjeżdżają specjalnie do nas, 
do naszych nieciekawych na pozór miejsco-
wości. Część z nich ma żydowskie korze-
nie, część przyciąga fascynacja światem 
Singera, część wiedzie zwykła ciekawość 
świata. Przyjeżdżają, rozmawiają z nami 
jak z równymi sobie, interesują się naszymi 
sprawami. Wnoszą radość i zabawę, tro-
chę wbrew przesłaniu Singera, na przekór 
jego mrocznym klimatom. Jest to zabawa 
w stylu retro, unosząca nas w czasy Singera 
i naszych dziadków – pradziadków. Sztu-
ka jarmarczna, cyrkowa, uliczna, prosta 
w środkach wyrazu. Traiająca do serc, 
wzruszająca i przejmująca lub bawiąca do 
łez. A jednocześnie absorbująca umysł  
i niepozostawiająca obojętnym. Zmieniają-
ca nas. Warto.

 Marek Kuna
Bychawskie Towarzystwo Regionalne

… zaczynając wraz z młodzieżą 
przygodę z Projektem „Śladami Sin-
gera” stwierdziliśmy, że wsiadamy do 
pociągu pełnego bagażu pomysłów, 
radości, idei, przyjaźni. Gdzieś w tym 
wszystkim drzemała podświadomość, 
że pociąg będzie pędził długo, a na 
trasie „Śladami Singera” pasażerowie 
skorzystają przy tym, dążąc do osią-
gnięcia swoich marzeń i celów.

Dlatego udział w festiwalu to nieco-
dzienna przygoda, która odkrywa karty 
historii danych miejscowości, łączy różne 
światy, a tym samym pokazuje, że nasza 
rzeczywistość może być jeszcze bardziej 
kolorowa, że my sami możemy zatrzymać 
się i porozmawiać o dawnych dziejach, 
sąsiadach, relacjach o tym „Co było a nie 
jest”. Możemy wykreować coś, co pozo-

stanie, tak jak ilm, publikacja, pokaz, ale 
przede wszystkim wspólnie wypracować 
element życzliwości międzypokoleniowej, 
która doskonale wpisuje się w schemat 
festiwalowy. Z jednej strony mamy mło-
dzież jako bezpośrednich odbiorców, do-
rosłych, którzy wspierają i współpracują  
z młodszymi, mamy też dzieci, które mo-
żemy właśnie zarażać czymś nieszablo-
nowym, czymś wzniosłym i magicznym. 
Ta magia festiwalu, współpraca i satysfakcja  
z wypracowanych pjedynczych elementów 
daje nam ten…most, jeden wąski most, 
który połączył od początku trwania festi-
walu mnóstwo ludzi, dał im szanse i zain-
spirował do dalszego działania, a także co 
najważniejsze dał nam cudowne wspo-
mnienia, które pozostaną w nas na długo  
i dzięki którym, ważne, dla nas będzie… by 
się nie bać wcale.

 Tomasz Hanaj

wiec, szewc, kaletnik należały do Żydów. Największe 
skupy zbóż zlokalizowane w Zakrzówku, Wysokim 
czy Szastarce również należały do przedstawicieli tej 
narodowości. Jednakże nie tylko w tej branży wiedli 
prym. Wielu było w miasteczkach i na wsiach ,,mickie-
wiczowskich Jankielów”, niebywale utalentowanych 
do muzykowania na wszelkich rodzajach instrumen-
tów, okolicznych bardów i poetów wynajmowanych 
na wesela i potańcówki za odpowiednim wynagro-
dzeniem. Współistnienie ze starszymi braćmi w wie-
rze było trudne, naznaczone konliktami, ale trwało,  
o czym świadczą nie tylko podania ludowe, lecz i pod-
ręcznikowa historia Polski i świata. Kres temu przy-
niosły ostatecznie lata II wojny światowej, w których 
z ziemi lubelskiej zniknęła większość, a w niektórych 
rejonach np. w Bychawie cała społeczność żydowska. 
Represje były okrutne, jak do tej pory wspomina moja 
83-letnia babcia, za podaną Żydowi kromkę chleba, ży-
cie stracić mogła cała rodzina. Wśród Polaków, na cały 
świat słynących z gościnności, chociaż sami cierpieli 
rozliczne represje, narodził się duch współczucia, jak 
wspomina babcia, często okupiony wielkim ryzykiem. 
Wiele żydowskich rodzin znalazło schronienie pod da-
chami polskich domów, często rodzin już niepełnych, 
rozdzielonych; niekiedy podrzucano do ochrony jedy-
nie dzieci, aby chociaż one miały szansę przeżyć.

Pozornie jedną z wielu a jakże wyjątkową historię 
przytacza moja babcia. Rozpoczyna się ona w marcu 
1940 roku. Babcia, mając 6 lat traci tatę zmarłego na 
zapalenie opon mózgowych – powikłanie po prze-
ziębieniu. Pozostawia on po sobie siedmioro dzieci,  
w tym najmłodsze, półroczne, jeszcze nieochrzczone. 
W domu oprócz dzieci mieszka ich mama oraz dwo-
je dziadków. Na wiosnę, tuż po śmierci gospodarza, 
do drzwi ich domu przychodzi znajoma kobieta, żona 
Abrama, mieszkającego w sąsiedniej Aleksandrówce 
wraz z małym dzieckiem. Pomimo ogromnego ryzyka 
i aż dziesięciu osób w domu do wykarmienia w tak 
trudnych czasach, otrzymuje schronienie na oborze. 
Jak długo przebywała w gospodarstwie, tego babcia 
nie jest w stanie powiedzieć. Pamięta jednak, że nie 
mogło to trwać długo. W domu przebywało bardzo 
dużo dzieci, przychodziły również dzieci sąsiadów, 
dużym problemem było zanoszenie kobiecie jedzenia, 
nie zawsze było ono regularne. Trudne było utrzyma-
nie wszystkiego w tajemnicy, gdyż dzieci, jak to dzieci, 
potraiły być wścibskie. Babcia wspomina, gdy pew-
nego razu podążyła za swoją mamą, która zanosiła 
kobiecie posiłek, po cichu weszła za nią po szerokiej 
drabinie od snopków na górę i podejrzała, kto prze-
bywa na górze. Była to kobieta o ciemnych włosach 
i oczach oraz około dwu, czy trzyletni chłopiec. Dla 
tak małego dziecka przebywanie w jednym pomiesz-
czeniu było niewątpliwie uciążliwe, również kobieta, 
z racji dużej ilości osób przewijających się przez dom 
babci miała coraz większe obawy. Kiedy opuściła swo-

ją kryjówkę, tego babcia nie pamięta. Po synku Abra-
mowej pozostała tylko mała chłopięca pończoszka.  
W zamyśleniu babcia powtarza czasem, że myśli  
o tym małym chłopcu. Gdzie jest, czym się zajmuje  
i czy w ogóle żyje. Czas w jakim przyszło jej dorastać 
był bardzo trudny, może dlatego te wydarzenia zapa-
dły jej w pamięć tak mocno. 

Pamięta również rodzinę Mairów (wątpliwa pi-
sownia nazwiska), mieszkających w bliskim sąsiedz-
twie, trzech chłopców: najmłodszego Uzera, Lejbę, 
Herśka oraz cztery dziewczyny, Mindę, najładniejszą 
z nich Frymkę, Rojzę i najstarszą Bubę. Utrzymywa-
li się z prowadzenia niewielkiego sklepu wiejskiego. 
Niestety, gdy pacyikacja Żydów dotarła w rodzinne 
strony babci, ktoś z ,,życzliwych” doniósł o ich miejscu 
zamieszkania. Nieskutecznie usiłowali uciec. Pościg za-
kończył się pod Studziankami (obecnie gmina Batorz), 
zmuszono ich, pod rozkazem żołnierzy hitlerowskich, 
do kopania własnego grobu, po czym całą, dziewięcio-
osobową rodzinę brutalnie rozstrzelano. Wraz z nimi 
zginął narzeczony Frymki. Jest to poniekąd brutalny 
dodatek, kolejna historia wojennego małżeństwa, któ-
re nigdy nie miało dojść do skutku. Miejsce spoczynku 
Mairów nie jest znane.

Losy naszych narodów są złączone. Niech zło-
śliwi mówią co chcą, uzupełnialiśmy się, współpra-
cowaliśmy, z różnym skutkiem, ale jednak. Każdy 
odegrał w tym przypisaną sobie rolę. Niewątpliwie, 
bez żydowskiej fantazji i smykałki do handlu wiele  
z obecnie prężnie funkcjonujących, urokliwych miast 
i miasteczek na Lubelszczyźnie nie rozwinęłoby się, 
pozostałaby odludnymi, zacofanymi i zapomnianymi 
wioskami. Opowieści babć i dziadków byłyby uboższe 
o niezliczone zabawne, ale i dramatyczne historie, za-
pożyczone zwyczaje straciłyby sens. Nie chodzi o to, 
by chłonąć z innych kultur wszystko bezmyślnie, pełną 
gębą, a wyławiać to co piękne, ważne i pragmatyczne. 
Takie są te wspomnienia, uniwersalne, chciałoby się 
rzec, że bajkowe. Jednak w walce dobra ze złem nie 
zawsze, niestety to pierwsze zwycięża. Tego uczy nie 
tylko historia. Obecność Żydów odcisnęła swe pięt-
no nie tylko we wschodniej Polsce. Wiele nas dzieli,  
ale i wiele mamy ze sobą wspólnego. Może nawet  
więcej?

 Anna Bartnik (studentka)

„Pozostała tylko mała chłoPięca Pończoszka”

Bychawa, nowy cmentarz żydowski, 1915 rok, autor nieznany.



DZIEŃ I: 27 lipca (środa) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
PRZESTRZEŃ PRZY BCK

14.00 -15:00 Otwarcie instalacji artystycznej NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL. 
Instalacja jest mobilnym, lustrzanym archiwum, wędrowną biblioteką, zawierającą dawne fotograie  

i opowieści o mieście. Instalacja dostępna przez cały dzień. 

15.00 -16:00 Wspólny spacer „Śladami dziedzictwa”. 

Wyposażeni w archiwalne zdjęcia i wspomnienia świadków historii przyjrzymy się jak dziś wygląda 

przestrzeń i architektura miasta i co odczytać można z istniejących zabytków.

18.00 -20:00 „Twoje miasto wczoraj i dziś”. 

Podczas otwartego spotkania opowiemy o architekturze i tradycjach sztetl. Obejrzymy wirtualne 

modele wybranych miejscowości. Poszukamy związków między dawną i współczesną architekturą  

i zastanowimy się nad pamięcią miejsc. Spróbujemy stworzyć własną mapę pamięci miasta. Wysłu-

chamy również fragmentów opowiadań Isaaca Bashevisa Singera.

20:00-21:00 Wędrowne kino dokumentu. 

 Filmowa zapowiedź artystycznych wydarzeń II dnia festiwalu. Projekcja krótkich filmów doku-

mentalnych prezentujących typowe przedwojenne miasteczka, połączona z prezentacją kolekcji 

archiwalnych fotografii.

Autorką Archiwum jest Natalia Romik - architektka, praktyk, designerka, artystka, doktorantka UCL Bartlett  

Shool of  Architecture w Londynie.

DZIEŃ II: 28 lipca (czwartek) – WARSZTATY I SZTUKA
PRZESTRZEŃ PRZY BCK

12.00 – 13.30 Warsztaty Beat Box – prowadzenie Tiny Beat
12.00 – 13.30 Warsztaty perkusji alternatywnej - prowadzenie Alua Nascimento  
12.00 – 13.30 Warsztaty żonglerki – prowadzenie Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki
12.00 – 13.30 Warsztaty teatralne – prowadzenie Lena Witkowska
12.00 – 13.30 Warsztaty akrobatyczne – prowadzenie Marc Muñoz i Núria Puig

13.30 – 15.00 Warsztaty rap – prowadzenie MC Dolar
13.30 – 15.00 Warsztaty wokalno-rytmiczne - prowadzenie Sylwia Lasok i Sasza Reichenok
13.30 – 15.00 Warsztaty footballu freestyle - prowadzenie David Goncalves
13.30 – 15.00 Warsztaty cyrkowe – prowadzenie Gilad Shabtay i Petr Novak
13.30 – 15.00 Warsztaty gimnastyczne – prowadzenie Hania McHat

19.00 – 21.00 – ARTYŚCI DLA SINGERA – widowisko artystyczne z muzyką na żywo z elementami teatru, 

cyrku, akrobatyki, beat box’u, rapu, footballu freestyle, teatru ognia i  happeningiem „Ulica Singera”.

W razie niepogody program będzie realizowany w Bychawskim Centrum Kultury.

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FotograFie z warsztatÓw w bychawie maj-czerwiec 2016 
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Tiny Beat 

Czeski beat-boxer. Światowa czołówka 
ekwilibrystów artykułowania zrytmizowa-
nego dźwięku ustami.

Alua Nascimento 

Brazylijczyk specjalizujący się w alternatyw-
nej perkusji i body-percussion. Występował 
w legendarnej grupie „STOMP”
 

Sylwia Lasok

Wokalistka, aktorka, gra na bębnach i ukulele. 
Gra i śpiewa w zespołach Sambasim, Cukier-
kotki, Miss Papima.

Alexander Reichenok

Muzyk - saksofonista i pianista. Rosjanin, 
urodzony w Łotwie, kształcił się na Litwie,  
mieszkający obecnie w Brazylii. Najlepiej czu-
je się w klimatach jazzowych, r’n’b i  hip hop. 

Lena Witkowska

Aktorka związana z zachodniopomorskimi  
teatrami „Brama” i „Krzyk”, studentka XII  
Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzie-
nicach.

MC Dolar

(Tomasz Dymek): Mistrz improwizacji 
słownej. Ma na koncie kilkadziesiąt tytu-
łów zdobytych w turniejach freestyle’o-
wych. Z zawodu dziennikarz radiowy,  
z zamiłowania DJ.
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Gilad Shabtay 

Izraelczyk, dyrektor „Cyrku  Gilgamesh”, gdzie 
jako główny i jedyny wykonawca żongluje, tań-
czy na rękach, zieje ogniem, czaruje, straszy 
nas i bawi do łez.

Petr Novak 

Czeski tancerz i artysta ogniowy, tańczy  
z ogniem w bardzo indywidualnym i unikalnym 
stylu. Członek grupy teatralno-cyrkowej   
„Amanitas”.
 

Bracia Brwi 

To duet Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki, 
czyli zapierające dech w piersi pełne komizmu  
i akrobatyki pokazy żonglerki partnerskiej. 

David Goncalves

Zwany „Cris’em” zajmuje się Freestyle 
Football, który łączy piłkę nożną z tańcem. 
Artysta jest członkiem francuskiej grupy S3. 

Hania McHat

Mieszka w Szkocji, ale pochodzi z Polski.  
Wspina się na Chinese Pole, aby tam zapre-
zentować swoje  umiejętności akrobatyczne 
i taneczne.

Balusca

(Marc Muñoz, Núria Puig) Akrobatycz-
ny duet z Barcelony. Ich show to: cyrk,  
humor i ryzyko. 
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w ramach projektu 
w Bychawskim centrum kultury odByły się warsztaty:

25.05.2016 - iluzja

8.06.2016 - kuchnia żydowska, kuchnia izraelska

25.06.2016 - renowacja meBli

28.06.2016 - fire show
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