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Festiwal „Śladami Singera” znowu zawita 
do Kocka! Przyjmujemy ten fakt radośnie, 
choć – prawdę mówiąc - bez zdziwienia, 
bo nasze malutkie miasteczko jest ważnym 
ośrodkiem na szlaku odwiedzanych przez 
różnych dziwnych sztukmistrzów sztetli  
Lubelszczyzny.

Tu w połowie XIX wieku nauczał le-
gendarny nie tylko wśród chasydów cadyk 
Menachem Mendel Morgenstern (zapisana 
przez Martina Bubera deinicja bałwochwal-
stwa według kockiego cadyka została zacy-
towana w wydanej w 2013 r. w Watykanie 
pierwszej encyklice papieża Franciszka!). 
Tutaj w 1809 roku, za czasów Księstwa 
Warszawskiego, zginął bohaterską śmiercią 
i spoczął w grobie pułkownik Berek Jose-
lewicz, o którym w 1939 roku w jednym 
ze swoich felietonów dla „Forwertsa” pisał 
noblista Izaak Baszevis Singer. 

Lipcowy festiwal w Kocku to nie tyl-
ko okazja do obcowania ze Sztuką przez 
wielkie „SZ”... ;-), ale także do odkurzenia 
pamięci: wśród naszych mieszkańców są 
jeszcze tacy, których wspomnienia i pa-
miątki pomogłyby choć w malutkiej cząstce 
ocalić ślady świata bezpowrotnie i brutal-
nie zniszczonego przez II wojnę światową 
i niemiecką okupację. Spotkanie podczas 
festiwalu „Śladami Singera” jest okazją do 
podzielenia się nimi – o co serdecznie pro-
szę. I zapraszam na 25 i 26 lipca!

Adam Świć
 - Dyrektor Domu Kultury w Kocku

Odkurzanie pamięci „ ... nie wszystkO, cO napisane, 
pOwinnO być wydrukOwane ...”

Słynny kocki cadyk Menachem Mendel Morgenstern, 
twórca tzw. chasydyzmu kockiego znany był za-
równo w kraju, jak i poza jego granicami. Pielgrzy-
mowali do niego ludzie z odległych nieraz miejsc  
w Europie. Cadyk był autorem wielu mądrych my-
śli. Oto jedna z nich: „Nie wszystko, o czym my-
ślimy, powinno być powiedziane. Nie wszystko, co 
mówimy, powinno być napisane. Nie wszystko, co 
napisane, powinno być wydrukowane”.

Poznawanie historii Kocka, w tym historii koc-
kich Żydów stało się pasjonującym zajęciem. Wie-
dzy o czasach przedwojennych, o ludziach, którzy 
wtedy tu żyli, dostarczają mi najstarsi mieszkańcy 
miasta, bardzo dobrze pamiętający tamte lata. Oni 
sami i ich rodziny zaopatrywali się w sklepach, któ-
re prowadzili Żydzi. Sklep żelazny Hanocha Mada-
nesa, sklep bławatny Abrahama Grzebienia, sklep 
spożywczy Krejemenowej... Korzystali z usług ży-
dowskich krawców ( J. Rechtmen), szewców i han-
dlarzy. Wspominają szkolne koleżanki i kolegów, 
gry i zabawy, pieczywo z piekarni Gutermana, babki 
gryczane, macę i pierniki. Pamiętają śluby pod hupą, 
święta: Hanuka, Święto Paschy, Święto Szałasów.

Żydzi koccy, których poznałam wspominali pol-
skie Boże Narodzenie, choinkę, śpiewanie kolęd.

W ich pamięci pozostały również 
Święta Narodowe: Święto Konstytucji 
3 Maja, 11 listopada, a także rocznica 
śmierci Berka Joselewicza obchodzone 
razem z Polakami, czy przyjazd bisku-
pa, którego witali przedstawiciele koc-
kiego kościoła i ostatni rabin Abraham 
Josef  Morgenstern, prawnuk Menache-
ma Mendla.

Po II wojnie światowej Żydzi koc-
cy odwiedzali nasze miasto, kolegów 
szkolnych, miejsca, które zapamiętali. 
Teraz przyjeżdżają ich potomkowie. 
Podróż do kraju, w którym mieszkali 
ich przodkowie, jest dla nich ważnym 
wydarzeniem. Niektórzy żałują, że zbyt 
późno wybrali się do Polski, zaskoczeni 
niejednokrotnie przyjaznym przyjęciem 
przez Polaków. Fotografują „rabinów-
kę”, kopiec Berka Joselewicza, sta-
re domy, dawną ulicę Żydowską. Na 
cmentarzu palą znicze i kładą kamyki 
na ohelu, prosząc cadyka o wstawien-
nictwo do Pana Boga.

Maria Kowalewska

Do poszukiwania informacji o dawnych mieszkańcach miasta – kockich Żydach 
zainspirował mnie zabawny czterowiersz Samuela Adalberga zamieszczony  
w XIX „Księdze przysłów polskich”:

Były uczeń jesziwy, młodzieniec o imieniu Berł  

Josełs, zwany też Berkiem Joselewiczem, uczestniczył  

u boku bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki  

w walce o wyzwolenie Polski. Berek Joselewicz  

stał się ze studenta jesziwy polskim pułkownikiem  

i uważa się go za jedną z najwybitniejszych postaci  

w polskiej historii. (...) Berek dowodził całym  

pułkiem żydowskich żołnierzy.

ze zbioru prof. Shmeruka: Icchok Baszewis 
Singer, Felietony. Eseje. Wywiady, Sagittarius 

1993

Rynek w Kocku w dzień targowy, lata 20. XX wieku. 
Zdjęcie ze zbiorów Marii Kowalewskiej.

fot. obok

Łęczna złotem,

Szczebrzeszyn błotem,

Lublin winem,

A Kock rabinem.

2016

Kock, mimo iż jest małym miasteczkiem 
zna ludzi wielkich sercem. Do największych 
należy Pani Leonarda Kazanecka. Urodzo-
na w 1909 roku, nie mieszkała w Kocku, ale  
w pobliskiej wsi Wola Skromowska. Wy-
różniła się odwagą i poświęceniem. Podczas 
II wojny światowej, wiosną 1943 roku, po-
magała żydowskim chłopcom, którzy uciekli 
z getta w Łukowie. Nakarmiła przybyłych,  
a oni potem przychodzili wielokrotnie,  
między innymi po jedzenie przygotowywa-
ne przez Panią Leonardę. Po wojnie chłopcy 
wyjechali do Izraela. Pani Kazanecka utrzy-
mywała z nimi stały kontakt, a jeden z nich  
Janek Grzebień odwiedził ją w Kocku kil-
kakrotnie. Państwo Kazaneccy, Leonarda 
i Czesław w 2004 roku otrzymali medal 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.

Oliwia Korgol

z arcHiwum HistOrii 
mÓwiOnycH kOcka

W latach 30-tych XX wieku, w kulturze 
polskiej oraz w wierzeniach lokalnych ist-
niało wiele różnych zwyczajów, których 
już nie kultywujemy. Pięknie opowiada 
o tym Pani Krystyna, która mieszkała 
za czasów wojny w Woli Osowińskiej. 
W obecnych czasach takie zwyczaje jak  
chodzenie do rzeki, czy zrywanie tataraku  
na Zielone Świątki jest wielką rzadkością.  
Tak samo jak sypanie święconej soli  
z koszyczka wielkanocnego na język  
dzieci, po to by nie mówiły głupot (swo-
ją drogą przydałoby się to niektórym i to  
nie tylko dzieciom). Wtedy religia wy-
znaczała codzienny rytm życia. Świadczy  
o tym modlitwa „Anioł Pański” odmawia-
na zawsze w południe, nawet w dni po-
wszednie, nawet podczas pracy w polu. 
Niektóre zwyczaje pozostały. Jak choćby 
12 potraw na stole wigilijnym, czy sianko 
pod świątecznym obrusem. 80 lat to dużo, 
ale przecież to ten sam świat. Warto  
słuchać lokalnych historii.     

Krzysztof Kasperek
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Gdy znajdziesz się nocą tu - na kockim bruku
Czas myślą przemierzysz, nie tak znów odległy
Usłyszysz przycichły wśród wieków pomruku
Szmer gwarnych uliczek co w krąg rynku biegły

Czujesz jak niepamięć żniwo swoje zbiera
Przemykają cienie Rywki i Jankiela
W duszy zakamarkach i w starych ruderach
Po mrocznych zaułkach i omszałych stelach

A  bywa, że w chwili przejmującej ciszy
Kwilenie dziecka ... odgłosy  kolebki ...
Starych drzwi skrzypienie otwieranych słyszysz
Do obszernej sieni. Niewielkiej izdebki

-  Tu  długie spędzali miesiące i lata
W  rodzinnych kręgach,  na chasydzkich modłach
W  kuźniach, olejarniach, młynach i warsztatach
Póki  w niepodległość  wiara nie zawiodła

-  Bo  kiedy przybyli po matkę i ojca
I dzieci zabrali w ten straszny poranek
Tam - gdzie herbem śmierci jest znak „hakenkrojca”
- Oświęcim, Treblinka, Sobibór, Majdanek ...

Nie ważne gdzie dziecko, gdzie mąż i gdzie żona
Pędzili jak stada, bez wytchnienia, pieszo
I nieludzka podróż w bydlęcych wagonach
I ludzkie rozterki. -  Rozstrzelą? - Powieszą?

Mówili przecież - „tylko do roboty”
Gdzie nas pomieszczą? - W  jakim pawilonie?
Czymże wcześniejsze były nam kłopoty?
Pytali nie wiedząc nic o  „B - Cyklonie”

-  I   znów bruk kocki.- I  mroczna historia
Daleko trawą porosłe kurhany
A początek biorą w ciemnych krematoriach
Błądzących cieni smutne karawany

p  r  O       
m  e  m  O  r  i  a

Dom w Kocku przy ulicy Kościuszki. 
Zdjęcie z zasobów Domu Kultury w Kocku.

Manifestacja w trakcie obchodów Święta 3-go Maja w Kocku. Zdjęcie z zasobów Domu Kultury w Kocku.
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DZIEŃ I: 25 lipca (poniedziałek) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
PLAC ANNY JABŁONOWSKIEJ

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: 26 lipca (wtorek) – WARSZTATY I SZTUKA
PLAC ANNY JABŁONOWSKIEJ

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 Domu Kultury w Kocku oraz w hali widowiskowo-sportowej. 

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FOtOGraFie z warsztatÓw w kOcku maj-czerwiec 2016 
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PROGRAM

KOCK
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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