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… w Kraśniku nikt nie miał tajemnic. Ludzie  

zaglądali sobie przez dziurkę od klucza i podsłu-

chiwali pod drzwiami. Kiedy jakaś kobieta przy-

paliła kaszę, u rzeźnika już o tym wiedzieli...

I.B. Singer Zjawa, tłumaczenie Anna Zbierska

Kraśnik, synagoga, przed 1939 rokiem, 
fot. H. Poddębski. 

Zdjęcie ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.

Sięgająca przełomu XIII i XIV wieku hi-
storia Kraśnika niestety nie pozostawiła zbyt 
wielu śladów w postaci zabytków kultury 
materialnej. Niektóre są w opłakanym sta-
nie, część z nich poddawana jest renowacji. 
Wobec problemów związanych z olbrzymi-
mi nakładami inansowymi na ich odnowienie 
wzrasta rola pamięci o nich. 

Kraśnik może pochwalić się bogatą hi-
storią, która wpisuje się w burzliwe dzieje 
Rzeczypospolitej. Z miastem związane są 
wielkie postaci historyczne. Przedstawicie-
le kraśnickich rodów szlacheckich związani 
byli z dworami władców Polski. Wystar-
czy wspomnieć Dymitra Gorajskiego, Jana  
Baptystę Tęczyńskiego, Erazma Otwinow-
skiego, kanclerza Jana Zamojskiego, czy  
Jana z Lublina. Niestety, podobnie jak stan 
zabytków materialnych Kraśnika, wiedza na 
temat przeszłości miasta pozostawia wiele 
do życzenia. Od wielu lat w kraśnickich szko-
łach podejmowane są prace na rzecz kulty-
wowania dziedzictwa regionalnego. Szkoły  
z terenu miasta chętnie uczestniczą w licz-
nych ogólnopolskich projektach eduka-
cyjnych, których celem jest przekazywa-
nie wiedzy na temat dziedzictwa regionu.  
W kulturze współczesnej dostrzec można 

Festiwal Śladami Singera zagości w Kra-
śniku już czwarty raz, a jak pisał Isaac  
Bashevis w opowiadaniu „Zjawa”(…) w Kra-
śniku nie ma tajemnic (...) więc nie będzie 
tajemnicą jeśli przypomnimy sobie ubiegło-
roczną wizytę niezwykłych gości. 

Dla nas – Teatru NOTOCO, było to 
niezapomniane doświadczenie. Warsztaty 
dziennikarskie z Agnieszką Krawiec z Radia 
Lublin – podróż do kraśnickiej przeszło-
ści, nie tak dalekiej, aby sięgała wspomnień  
o żydowskich mieszkańcach naszego miasta, 
ale dla młodych aktorów zupełnie nieznanej, 
bo poznali Kraśnik ze wspomnień pokole-
nia ich dziadków – emerytów. Mieli okazję 
zobaczyć też swoje miasto na starych foto-
grafiach i odnaleźć te miejsca idąc „Space-
rem po Fabrycznym” z Grzegorzem Jankow-
skim - kolekcjonerem kraśnickich fotografii  
i wspomnień. Na potrzeby festiwalu powsta-
ło Radio NOTOCO, którego dziennikarze 
przeprowadzili sondę uliczną z mieszkańcami 
Kraśnika, a wielu aktorów naszej amatorskiej 
grupy wzięło udział w nagraniu opowiadania 
Singera. Ale nasze warsztaty to nie wszyst-
ko, do dziś wspominamy smak tradycyjnego 
przysmaku z ciecierzycy, przyrządzonego 
przez Alona, taniec ognia czy barwny koro-
wód artystów w parku. Bo podczas Festiwa-
lu Śladami Singera teraźniejszość i wielowar-
stwowa przeszłość, ta sprzed kilkudziesięciu 
lat oraz ta niezwykła ze stron opowiadań Sin-
gera spotykają się w jednym miejscu. Tylko 
wtedy jedząc humus na kraśnickim skwerze 
można słuchać opowiadania noblisty o tym, 
„Dlaczego Noe wybrał gołębicę”…

Monika Nitkiewicz

Teatr NOTOCO

Wspomnienia…

od pewnego czasu stopniowe odra-
dzanie się idei regionalizmu. Sprzyja 
temu również przychylność władz sa-
morządowych, które podejmują dzia-
łania na rzecz promowania imprez 
kulturalnych propagujących wiedzę  
o przeszłości. Jednym z takich przed-
sięwzięć jest Festiwal Śladami Singera, 
który od roku 2013 gości w Kraśniku. 
Jest to świetna okazja do zapoznania się 
nie tylko z twórczością noblisty, który 
w kilku utworach opisywał Kraśnik, ale 
również z jego przedwojenną historią, 
którą wspólnie tworzyli Polacy i Żydzi.  
To sąsiedztwo przyczyniło się do roz-
woju gospodarczego, kulturalnego  
i politycznego miasta. Warto ten fakt 
przypominać współczesnym mieszkań-
com miasta, którzy często przechodząc 
obok synagog, kamienic na rynku, czy 
kirkutu nie mają świadomości ich hi-
storii. Już sam fakt, iż miejsca te trafiły 
na karty utworów Singera, który praw-
dopodobnie znał je tylko z opowieści 
kraśnickich Żydów, którzy wyemigro-
wali do USA świadczy o ich znaczeniu. 

Mariusz Bieniek

Kraśnik, rynek, przed 1919 r., autor nieznany. Zdjęcie ze zbiorów Tomasza Wiśniewskiego, www.bagnowka.com

Niedaleko synagogi, przy ulicy Bożni-
czej, znajduje się budynek dawnej my-
kwy. Obecnie jego właścicielem jest 
osoba prywatna...

Wybrałam się na spacer odkryć szte-
tlowy Kraśnik. Idąc rynkiem w kierunku ul. 
Bożniczej i ul. Bagno, zapytałam kilka napo-
tkanych osób o historię tej dzielnicy. Udało 
mi się dowiedzieć, że jestem na trasie, gdzie 
stoi synagoga, idąc drogą w dół dojdę do 
łaźni, natomiast idąc polną ścieżką w górę 
wyjdę na kirkut. To wszystko. Postanowi-
łam poszukać informacji w miejskiej biblio-
tece i internecie. Okazało się, że pierwsze 
wzmianki na temat Żydów w Kraśniku po-
chodzą z 1530 roku. Co najmniej od 1953 
roku istniała drewniana bożnica usytuowa-
na w południowym narożniku rynku, przy 
wieży miejskiej. Niedaleko od niej znaj-
dował się także dom rabina, dom kantora  
i szpital. Żydzi zamieszkiwali głównie przy 
rynku, przy ul. Żydowskiej, ul. Lubelskiej 
oraz przy miejskich murach. W XVIII wieku 
stanowili około 66% wszystkich mieszkań-
ców miasta. Tragedia zaczęła się wkrótce 
po wybuchu wojny w 1939 roku.
Po poznaniu historii sztetlowego miasta, 
Kraśnik odbieram inaczej. Widzę dwie kul-
tury, które kiedyś stanowiły społeczność 
miasta. Szkoda, że nie ma już ratusza, szpi-
tala i innych historycznych budynków. Cie-
szę się, że Festiwal „Śladami Singera” tak 
samo, jak dawno temu Kraśnik, ma za zada-
nie łączyć kultury i pokazywać magię tego 
połączenia. Isaac Bashevis Singer wiedział 
co robi opisując nasze miasto w swoich 
opowiadaniach.  

Barbara Haliop  

Z aRCHiWUm HisToRii 
mÓWionYCH KRaŚniKa

Niedaleko synagogi...

Kraśnik, uliczka żydowska, przed 1939 rokiem, fot. H. Poddębski. Zdjęcia ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN.

Coraz większą rolę w kultywowaniu tradycji od-
grywa historia mówiona, która może być zdeiniowana 
jako nagrywanie, zachowywanie i interpretacja histo-
rycznych informacji, bazujących na osobistych przeży-
ciach i opiniach mówiącego. Szczególnie ważne jest to 
dla nas, młodych uczestników życia publicznego, dla 
których poznawanie tradycyjnej, książkowej wiedzy 
wiąże się z przymusem przekazywanym za pomocą 
mało atrakcyjnych dla młodego odbiorcy metod.  

Dlatego ciekawą formą nauczania o przeszłości są 
spotkania ze starszymi ludźmi, którzy w barwny, bardzo 
emocjonalny sposób opowiadają o historii miasta i jego 
mieszkańcach. Są to osobiste spostrzeżenia oparte, 
nie na wiedzy książkowej, lecz na przeżyciach uczest-
ników, wzbogaconych emocjonalnym stosunkiem do 
czasów swej młodości. Dwa lata temu w ramach Fe-
stiwalu Śladami Singera miałem przyjemność uczestni-
czyć w warsztatach, podczas których wspólnie z panią 
redaktor z Radia Lublin – Agnieszką Krawiec nagry-
waliśmy wspomnienia starszych mieszkańców miasta. 
Wśród naszych gości byli między innymi Pan Jan oraz 
Pan Bogdan. Ich barwne opowieści o przedwojennym 
Kraśniku spowodowały, iż chodząc współcześnie po 
ulicach Kraśnika postrzegamy je również przez pry-
zmat dawnych czasów. Często wyobrażamy sobie co  
w danym miejscu znajdowało się kilkadziesiąt lat temu. 
Znaczenie i rola tych ustnych przekazów wzrastają, 
kiedy uświadomimy sobie, że ich autorzy wskutek 
upływającego czasu odchodzą. Jest ich coraz mniej. 
Warto więc ich relacje spisywać, bądź nagrywać. Tym 

bardziej, że w ciągu ostatnich dwóch lat zmar-
li ich autorzy: i Pan Jan, i Pan Bogdan. Coraz 
mniej jest kraśnickich regionalistów, którzy pro-
pagują przeszłość naszego miasta. Tym bardziej 
powinniśmy wykorzystywać ich relacje oraz  
poszukiwać nowych źródeł, aby odtworzyć 
wielowiekową historię Kraśnika.

Jakub Bieniek

II wojna światowa przyniosła Kraśnikowi 
całkowitą zagładę społeczności żydowskiej. 
Od początku wojny hitlerowcy traktowali ich 
jak osoby pozbawione wszystkich praw. Od 
listopada 1939 roku, wszyscy Żydzi zmusze-
ni byli do noszenia opasek identyikacyjnych. 
Gwiazdą Dawida oznaczane były również 
sklepy i przedsiębiorstwa żydowskie. Two-
rzono specjalne, zamknięte dzielnice, getta, 
gdzie przesiedlano okolicznych Żydów, skąd 
wywożono ich do obozów zagłady w Bełżcu, 
Sobiborze, na Majdanek. 

Niewiele jest wspomnień na temat życia ro-
dzin żydowskich w Kraśniku w czasie II wojny 
światowej, ale odnosząc się do różnych źródeł 
wiadomo,  że było ono pełne strachu i obaw  
o jutro. Nikt z nas nie jest w stanie wyobrazić 
sobie tak ogromnej skali mordu na swoim naro-
dzie. Jedyne co możemy dla nich zrobić, to o nich 
pamiętać, edukować nowe pokolenia i chronić 
to, co udało się zachować we wspomnieniach.

Barbara Haliop

baRWne opoWieŚCi 



DZIEŃ I: 4 sierpnia (czwartek) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
RYNEK W KRAŚNIKU

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: 5 sierpnia (piątek) – WARSZTATY I SZTUKA
PLENER WOKÓŁ CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

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 budynku Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FoToGRaFie Z WaRsZTaTÓW W KRaŚniKU maj-CZeRWieC 2016 
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KRAŚN IK
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 
centrum kultury i promocji odbyły się warsztaty:

24.05.2016 - renowacja mebli

2.06.2016 - czerpanie papieru

14.06.2016 - kuchnia żydowska, kuchnia izraelska

2.07.2016 - fire show

3.07.2016 - capoeira


