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Festiwal Śladami Singera wpisał się już 
na stałe w wydarzenia kulturalne Józefowa 
zastępując niejako coroczne „Dni miej-
scowości”. 5-letnia współpraca w ramach 
festiwalu z Teatrem NN oraz artystami  
z całego świata pozwoliły na niewiarygodną  
integrację mieszkańców poprzez czynny  
udział w warsztatach dzieci, młodzieży  
i dorosłych. 

Magnesem dla mieszkańców i tury-
stów jest innowacyjność kolejnych edycji. 
Zróżnicowanie oferty warsztatowej i wy-
darzeń kulturalnych w tak krótkim czasie 
sprawia, że nasze miasto zmienia się na 
chwilę w magiczne widowisko z udziałem 
muzyki, światła, zapachu i tajemniczości. 
Nieocenioną wartością dla mieszkańców 
jest możliwość poznania kultury żydow-
skiej, jej historii, zwyczajów, tradycji. Pa-
miętamy przecież, że Józefów zamieszki-
wało przed II wojną światową około 70% 
Żydów. Uzyskana wiedza na ten temat 
pozwala nam poszerzać swoje horyzonty,  
a dzięki Festiwalowi bawić się i aktyw-
nie przeżywać energetyzujące wydarzenie  
artystyczne, momentami zapierające dech  
w piersiach.

Udział młodzieży szkolnej w warsztatach 
prowadzonych przez animatorów, którego 
efektem jest autorski występ przed własną 
publicznością jest dobrym pomysłem na ko-
lejne edycje. Mieszkańcy Józefowa nie chcą 
już bowiem być tylko widzami widowiska, 
ale konsumować kulturę przy swoim udziale.  
I tak się właśnie dzieje podczas każdej edycji 
Festiwalu w Józefowie.

Ireneusz Wilczyński
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Nasza pamięć to nasz potencjał, bagaż do-
świadczeń, inspiracje. Warto pamiętać o waż-
nych wydarzeniach, gdyż historia jest istotnym 
elementem kształtującym naszą tożsamość – tu  
i teraz. Kultywowanie wspólnej pamięci prze-
szłości jest konieczne dla przetrwania spo-
łeczeństwa. Ważną rolę odgrywa tu pamięć  
lokalna, która przydaje sensu nie tylko czynom 
naszych przodków, ale jest też świadkiem współ-
czesnych wydarzeń, często bardzo ważnych  
dla lokalnych społeczności. Pamięć jest naszym 
domem. Czasem wzbudza lęk, czasem szacu-
nek, dzięki niej „uczymy się na błędach” naszych 
przodków. Sięgajmy do dawnych wydarzeń  
i pamiętajmy o tragicznym okresie współczesnej 

Pierwsze releksje, które nasunęły mi się po 
zapoznaniu z relacją świadka historii – Pana Jana, 
to silne poczucie świadomości religijnej  i niezwy-
kła solidarność Żydów. Rezygnacja z prozaicznych 
czynności dnia codziennego, aby podczas szaba-
tu skupić się na tym co jest w życiu najistotniejsze  
– modlitwie, obcowaniu z najbliższymi.

Świadomość wielokulturowości miejsca,  
w którym mieszkamy zachęca do zastanowie-
nia nad historią, do zadumy na temat wydarzeń, 
miejsc a także bohaterskich postaw ludzi - naszych 
przodków. Dziś, magiczna podróż w ramach festi-
walu „Śladami Singera” odwołująca się do historii 
miast i miasteczek Lubelszczyzny jest niepowta-
rzalną okazją dla mieszkańców do pogłębienia 
wiedzy historycznej, wielokulturowych spotkań,  
a także do rozwoju nowych zainteresowań.

Joanna Sitarz
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W tym roku po raz szósty będziemy gościli ar-
tystów z Polski i całego świata, którzy z kolorowym 
taborem Jaszy Mazura – Sztukmistrza z Lublina 
przybędą do nas w ramach Międzynarodowego 
Festiwalu Śladami Singera. To ważne wydarzenie 
w kalendarzu kulturalnym Józefowa. Mieszkańcy  
i turyści znają już coroczne terminy festiwalowych 
działań, dopytują o program i artystów, z jakich 
krajów przybędą, jakie dziedziny sztuki reprezen-
tują. Festiwal z każdym rokiem zyskuje nowych 
sympatyków i budzi coraz większe zainteresowanie 
zarówno uczestników działań warsztatowych jak 
i widzów. Gdy w 2011 roku po raz pierwszy pojawi-
ła się wielonarodowa, barwna grupa kuglarzy, mu-
zyków, cyrkowców witali ich nieliczni mieszkańcy, 
w większości młodzież. Ale już po pierwszych spo-
tkaniach w Liceum Ogólnokształcącym, Bibliotece, 
na Rynku lody zostały przełamane. Przepiękne per-
formance w naszych kamieniołomach budziły i na-
dal budzą podziw i zachwyt. To szczególne miejsce 
zostało wypełnione i dopełnione przez niezwykłych 
i wyjątkowych artystów. Festiwal odegrał też rolę 
w poszerzaniu zainteresowań kulturalnych, w zgłę-
bianiu wiedzy historycznej dotyczącej szczególnie 
naszego miasta i regionu. Jestem przekonana, że 
wiele osób dopiero tutaj, podczas tych pierwszych 
edycji Festiwalu usłyszało  kim był Isaac Bashevis 
Singer. Dużą zasługą Festiwalu była i jest edukacja 
kulturalna młodzieży i dorosłych. Idea tego ogrom-
nego przedsięwzięcia polega na odkrywaniu wielo-
kulturowego dziedzictwa i korzystaniu z tkwiącego 
w nim potencjału. Młodzi ludzie po wielekroć mieli 
okazję tworzyć programy artystyczne czerpiące 
z tradycji, kultury i historii własnej miejscowości. 
Uczestnicy warsztatów zdobywają nie tylko wiedzę 
historyczno-kulturalną, ale nabywają także umiejęt-
ności prowadzenia samodzielnych działań anima-
cyjnych czy wydarzeń kulturalnych. Bardzo ważnym 
działaniem jest przywrócenie pamięci o przeszłości, 
o tym, że w naszym mieście żyły obok siebie, asy-
milowały się społeczności różnych kultur i religii. 

Dla wielu mieszkańców miasta i gminy Józefów 
ten Festiwal to jedyna możliwość obcowania z ar-
tystami z całego świata. Można podejść, porozma-
wiać, a nawet stać się aktorem tego niezwykłego 
spektaklu. Dla nas ważne jest, że wraz z naszymi 
zespołami, dziećmi i młodzieżą możemy współtwo-
rzyć ten Festiwal. 

Beata Zaśko
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Pamięć...
Niektórzy zapewniali go, że Józefów spalił się do cna, już nie istnieje. Z kolei jakiś wędrowny 

żebrak, który kiedyś odwiedził tamte strony, twierdził, że mieszkańcom Józefowa nigdy nie 

wiodło się tak dobrze jak teraz, że jedzą białą chałę nawet w dni powszednie.

Isaac Bashevis Singer Starzec,  z tomu Gimpel Głupek i inne opowiadania, 
przełożyła Maria Olejniczak-Skarsgard

historii jakim była II wojna światowa. Pamięć  
o jej ofiarach powinna nam towarzyszyć. 
Musimy pamiętać o zamordowanych Pola-
kach, Żydach, bowiem przez wieki te na-
rody żyły obok siebie na ziemiach polskich, 
tworząc swą kulturę i tożsamość. Pamięć  
o ofiarach wojny winna w nas trwać, uczyć 
czujności na wszelakie formy zła, krzywdy 
drugiego człowieka oraz uczyć wrażliwości  
i człowieczeństwa. Podtrzymywanie pamięci 
jest niezwykle ważne, bo pamięć jest na-
uczycielką życia.

Elżbieta Jamroz

Widok Rynku  
w Józefowie Biłgorajskim, 
reprodukcja pocztówki 

z 1906 roku.

Po prawej: Uroczystości przed budynkiem Ratusza, lata 30. XX wieku, autor nieznany.
Po lewej: Święto Morza w Józefowie Biłgorajskim, lata 30. XX wieku, autor nieznany.

Przyglądając się nagrobkom żydowskim 
znajdującym się w Józefowie, można zauważyć, 
że znacznie różnią się od nagrobków chrześci-
jańskich. Wykonano je z kamienia, mają kształt 
prostokąta zwieńczonego półokręgiem. Cha-
rakterystyczna dla nich jest ornamentyka. Na 
macewach znajdują się standardowe inskrypcje 
i symbole np. przechylony dzban lub misa, drze-
wo, jednorożec czy lew. 

Ceremonie pogrzebowe odbywały się dość 
szybko - pogrzeb miał miejsce w dniu śmierci, 
najpóźniej w ciągu doby. Rodzina zmarłego nie 
zajmowała się pochówkiem. Robiła to specjal-
na  grupa ludzi Chewra Kadisz. W jednym gro-
bie mógł spoczywać tylko jeden zmarły. Podczas  
ceremonii śpiewało się psalmy i podążało za kon-
duktem na cmentarz. 

Musimy pamiętać, że w judaiźmie obo-
wiązują inne obyczaje i trzeba wiedzieć, że 
okazując szacunek zmarłym, mężczyźni na te-
renie cmentarza żydowskiego powinni nosić  
nakrycie głowy. 

Agata Bodys

„Przyglądając się nagrobkom 
żydowskim...”

Ostatnimi czasy zainteresowa-
łam się historią Żydów mieszkają-
cych przez wieki w okolicach Józe-
fowa. Bo czy mieszkając w Polsce, 
można nie być ciekawym dziejów 
ludu, który towarzyszył nam od 
ponad 800 lat? 

Żydzi mieszkali w polskich miastecz-
kach, ale od zawsze mieli swoje własne 
tradycje i  bardzo je pielęgnowali. Jedną 
z ciekawszych był szabat, zwany też sza-
basem. Pan Jan w przekazanej historii 
opowiadał, że zaczynał się on w piątek 
wieczorem, kiedy jeden Żyd chodził od 
domu do domu i stukał laseczką w okien-
nice, wołając „szabes, szabes”. Szabat ma 
przypominać Żydom wyzwolenie z nie-
woli egipskiej i zawarcie Przymierza przez 
Boga z Izraelem. Istnieje lista 39 prac, któ-
rych nie wolno wykonywać w to święto. 
Są wśród nich: pisanie, szycie czy rozpa-
lanie ognia.

Równie ciekawą tradycją wydały mi 
się Kuczki, o których wspomina w historii 
mówionej Pani Stanisława. Było to Święto 
Szałasów . Trwało 7 dni. Żydzi upamięt-
niali w ten sposób swoją czterdziestolet-
nią wędrówkę przez pustynię, co wiązało 
się wtedy z koniecznością budowania sza-
łasów. Pani Stanisława opisuje, że kulty-
wując to święto stawiano słomiane budki 
bez dachu, tylko przykryte zielonymi ga-
łęziami. W środku znajdował się stolik, 
świeczki i obrus.

Kiedy czytałam o tych zupełnie nam 
obcych obrzędach, pomyślałam, że to 
niesamowite, jak ludzie mający tak różne 
kultury żyli ze sobą w zgodzie, potraf ili 
uszanować swoją odmienność. Mam na-
dzieję, że nasze pokolenie, jeśli będzie 
taka potrzeba, też wykaże się tolerancją  
i zrozumieniem dla innych narodów, 
które chciałyby szukać u nas schronienia.

Klaudia Kozyra

„szabes, szabes”



DZIEŃ I: 2 sierpnia (wtorek) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
RYNEK

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. 

17.30 -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. Wysłuchamy 

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: 3 sierpnia (środa) – WARSZTATY I SZTUKA
RYNEK

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 Miejskim Ośrodku Kultury w Józefowie. 

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FotograFie z warsztatów w józeFowie 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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