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Szczebrzeszyn – małe, obecnie liczące nie-
co ponad 5 tysięcy mieszkańców miasto, jest 
kresami Rzeczypospolitej w pigułce. Społe-
czeństwo tego miasta stanowiło konglomerat 
trójkulturowości i trójnarodowości. Jak w la-
boratorium można w jego dziejach prześledzić 
co i w jaki sposób wpływa na kształtowanie 
się narodu.

Jeśli przyjmiemy, że naród to wspólnota  
o podłożu etnicznym, gospodarczym, poli-
tycznym, społecznym i kulturowym wytwo-
rzona w procesie dziejowym, przejawiająca 
się w świadomości swych członków, wyróż-
niająca się wspólną świadomością narodową, 
czyli poczuciem przynależności do wspólnoty 
definiowanej jako naród, to w tym niewielkim 
miasteczku mieliśmy społeczeństwo składa-
jące się z trzech grup narodowych: Polacy,  
Rusini i Żydzi.

W skład świadomości narodowej wchodzi 
także wiedza na temat wspólnej przeszłości 
historycznej i swoistej kultury narodowej, 
która, choć znana większości członków na-
rodu jedynie pobieżnie, stanowi zazwyczaj 
przedmiot ich dumy i znak rozpoznawczy  
w stosunkach z przedstawicielami innych na-
rodów. Nie ma też świadomości narodowej 
bez wyobrażenia własnego państwa.

To właśnie świadomość narodowa, oprócz 
wspólnej kultury, języka, religii, historii czy 
pochodzenia etnicznego stanowi podstawo-
wy warunek zaistnienia narodu. Jak ważne jest 
posiadanie własnej świadomości narodowej, 
odpowie historia Żydów szczebrzeskich.

Mieli własny język, religię, kulturę, a co naj-
ważniejsze silne poczucie świadomości naro-
dowej. To pozwoliło im na zachowanie odręb-
ności. Stanowili naród mimo braku własnego 
państwa. Byli ważną grupą narodowościową 
w mieście ze względów gospodarczych – han-
del, rzemiosło, usługi, ale także ze względów 
kulturalnych i intelektualnych. Można tu przy-
wołać teatr, biblioteki, szkoły. Stanowili też 
poważną siłę polityczną. Mieli swoje partie 
polityczne, ugrupowania biorące udział w wy-
borach do władz miejskich i państwowych.

Wybuchła II wojna światowa. Nie ma już 
Żydów w Szczebrzeszynie. Zostały po nich: 
piękna synagoga, ogromny kirkut i pamięć.  
W czasie tzw. pory Bożej – pomiędzy  
zachodem słońca, a zmrokiem – to niewielkie 
miasteczko zyskuje magiczny ,,chagallowski” 
nastrój, nastrój szeptanej modlitwy.

Zygmunt Krasny

Radosny korowód międzynarodowych artystów, 

nowe twarze, niezwykłe historie, dźwięki muzyki, 

światła, poezja, widowisko… 

Tak każdego roku przez dwa dni wygląda waka-

cyjny Szczebrzeszyn, który - jak za sprawą czarodziej-

skiej różdżki - przemienia się w roztańczone barwami 

miasteczko festiwalowe. 

Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera to 

przede wszystkim ludzie – pogodni, serdeczni, pełni 

fantazji, otwarci, z innym spojrzeniem na rzeczywi-

stość i sztukę. Moja przygoda z Festiwalem zaczęła się 

kilka lat temu - najpierw przyglądałam się wydarzeniom  

z perspektywy widza, z czasem - dzięki działalno-

ści animatorskiej, włączyłam się do współtworzenia 

szczebrzeskiego przystanku Singera. Moje entuzja-

styczne nastawienie do programu festiwalowego 

zaowocowało kilkuletnią współpracą. Czym zasko-

czy nas jeszcze Singer? Jacy animatorzy poprowadzą  

z nami zajęcia teatralne? Jak przygotowane zostanie wi-

dowisko? - takie pytania padają z ust moich uczniów 

należących do gimnazjalnej grupy teatralnej „Carpe 

diem”. Pytania cieszą, bo to znak, że Festiwal wto-

pił się w wakacyjny krajobraz Szczebrzeszyna. Cykl 

warsztatów, nowe techniki animacyjne, ludzie z pasją 

- każdy rok festiwalowy to niezapomniane przeżycie 

dla gimnazjalistów, którzy oczarowani ideą wyda-

rzenia, włączają się w jego program, by spotkać się  

Z ARCHIWUM HISTORII MÓWIONYCH SZCZEBRZESZYNA
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Kiedy pięć lat temu po raz pierwszy barwny 
korowód festiwalowy przerwał ciszę leniwego 
letniego popołudnia w spokojnym prowincjo-
nalnym miasteczku przypadkowi przechod-
nie przecierali ze zdumienia oczy. Tu i ówdzie 
można było usłyszeć powtarzane z ust do ust 
„A co to, cyrk przyjechał?” Niezwykle żywio-
łowa forma ekspresji lekko onieśmieliła także 
stałych bywalców imprez kulturalnych orga-
nizowanych w Szczebrzeszynie z zamiarem 
upamiętnienia przedwojennego sztetl. Przy-
zwyczajeni byliśmy do wspominkowych wie-
czorów pełnych melancholii, czy muzycznych 
podróży w czasie podczas klezmerskich kon-
certów. I żadnego z tych aspektów nigdy nie 
zabrakło. Jednak pojawienie się wędrownej 
trupy zaproszonej przez lubelski Ośrodek Bra-
ma Grodzka zmieniło oblicze naszego myślenia 
o „tamtym świecie”. Czarno-biały ilm naszej 
wspólnej historii nabrał nagle żywych barw 
wyrażanych emocji i twórczej pasji pełnej zaan-
gażowania. Smutek dawnych dni wymieszał się  
z atmosferą radosnego spotkania po latach. Jak 
dobrych znajomych witaliśmy potem co roku  
z entuzjazmem przybywającą do nas szlakiem 
Singerowskich opowieści festiwalową ekipę. 
Początkowe zdziwienie niecodzienną formą 
ustąpiło miejsca narastającej ciekawości i oży-
wionemu zainteresowaniu kolejnymi propo-
zycjami odwiedzających nas artystów. Z każdą 
kolejną edycją rósł też zapał szczebrzeszyńskiej 
młodzieży do współuczestniczenia w festiwalo-
wych działaniach. Dziś bez wątpienia możemy 
stwierdzić, iż Międzynarodowy Festiwal Ślada-
mi Singera to w Szczebrzeszynie dobrze roz-
poznawalna marka. Ceniona za profesjonalizm 
i niestandardowe podejście. Już nie wyobraża-
my sobie wakacyjnego kalendarza kulturalnego 
bez tych dwóch niezwykłych dni. Możemy być 
dumni, że od samego początku Szczebrzeszyn 
zajmuje centralne miejsce na mapie wciąż roz-
rastającego się artystycznego festiwalowego 
szlaku.

Pracownicy Miejskiego Domu Kultury 
w Szczebrzeszynie
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Szczebrzeski przystanek Singera

Sto lat temu, a może jeszcze dawniej, w Szczebrzeszynie żył skryba, reb Meszulam. Był on 
szeroko znany. Powiadano, że za każdym razem, gdy miał napisać na zwoju święte imię, 

zanurzał się w rytualnej kąpieli.

Isaac Bashevis Singer - Błędy z tomu Namiętności, przekład Elżbieta Petrajtis - O’Neil

z ludźmi, dla których sztuka jest treścią życia.

  Podkreślić należy, że Festiwal Śladami 

Singera to nie tylko barwne widowiska, to 

mentalne wędrówki śladami przeszłości, nie-

jednokrotnie naznaczonej cierpieniem i po-

krytej kurzem historii, ale dzięki zaangażowa-

niu animatorów – utrwalonej, udostępnionej, 

ocalonej… To opowieści o żydowskich miesz-

kańcach naszego miasta, ludziach, których losy 

trzeba poznać, by świadomie uczestniczyć 

w tworzeniu przyszłości. To przypomnienie 

mieszkańcom o wielokulturowości Szczebrze-

szyna, upowszechnianie globalnego spojrzenia 

na pojęcie sztuki i historii. 

Aneta Bartoszczyk – Trochimiuk

Szczebrzeszyn, rynek, pierzeja półn., ok. 1920, autor nieznany.
Zdjęcia archiwalne pochodzą z archiwum Wojewódzkiej Służby Ochrony Zabytków, delegatura w Zamościu.

XXI wiek – współczesny Szczebrzeszyn. Czas, 
gdy na ziemiach polskich wszyscy obywatele są 
wolni. Nikt nikogo nie zabija za to, że jest z innego 
kraju, ma inny kolor skóry czy jest innego wyznania.  
A nie zawsze tak było. Często zapominamy, że ulicz-
ki naszego miasta, którymi chodzimy śpiesząc się 
do pracy, szkoły lub na przyjacielskie spotkanie – to 
te same uliczki, którymi chodzili Żydzi, niegdyś tak 
licznie mieszkający w Szczebrzeszynie. Dziś ich już 
nie ma. Pozostał krwawy ślad Holokaustu, zdjęcia, 
opowieści dziadków, kirkut. 

Idąc na cmentarz żydowski, słyszę, jak wiatr po 
cichu szepce historie życia przedwojennych miesz-
kańców…? Jak wyglądały ich domy…? Jaki kolor 
miały uliczne kamienie, dziś pokryte grubą warstwą 
asfaltu…? Co uprawiali na polach, jakie zwierzęta 
hodowali…? Co jedli podczas swoich świąt…? Gdzie 
znajdowały się miejsca ich spotkań…? Wiatr podpo-

„A CO TO, CYRK PRZYJECHAŁ?”

szczebrzeszyński

Szczebrzeszyn, rynek, 1939, autor nieznany. 
Na dole str.: Szczebrzeszyn, synagoga i zabudowa drew. nn, lata miedzywojenne. 

Szebreszin, Szebreszin …

Wychodzę na szczebrzeski rynek. Widzę urząd 
miejski, ulice i charakterystyczne wysokie kamienice. 
Na pierwszy rzut oka nie ma nic w tych murach. Są 
zwyczajne - takie, jak w większości miast. Jednak jest 
coś, co czyni je niepowtarzalnymi. To historia w nich 
zawarta, ślady dawnych lat… Chrząszcz dumnie strze-
że miasta, obserwując codzienną krzątaninę mieszkań-
ców. Siadam na ławce i myślę o słowach przeczytanych  
w książce „Szebreszin” Philipa Bibela. Autor wspomina 
w niej dzieciństwo spędzone w Szczebrzeszynie. Hi-
storia miasteczka, dawni ludzie, dawne domy, piękne 
opowieści o tradycjach żydowskich… Cóż, jedyne śla-
dy historii, jakie zostały dziś po Żydach szczebrzeskich  
to niektóre budynki, synagoga i kirkut. 

Przypominam sobie też inne relacje, te o Zagładzie, 
które przekazane zostały przez świadków tamtych lat. 
Wchodzę na drogę, która wiedzie na dwa cmentarze 
– tak jak kiedyś, ludzie odbywają nią często swoją ostat-
nią podróż. Mijam drzewa, stąpam po kamieniach, nie-
mych świadkach ostatniej drogi Żydów, którzy szli na 
stracenie. Drzewa nie mogą nam przekazać opowieści  
o tamtych wydarzeniach. Przemijanie jest rzeczą natu-
ralną, lecz jakże bolesną. Pocieszające jest to, że ludzie 
pamiętają, że odwiedzają kirkut. Dowodem są kamyczki, 
które leżą na nagrobkach zmarłych. Ja czasami także tam 
przychodzę. Bo warto pamiętać o historii tego miejsca. 
Wychodząc, zwykle przymykam skrzypiącą bramę, któ-
ra wydaje nostalgiczny dźwięk. Ten dźwięk tak bardzo 
pasuje do tego miejsca. 

Zuzanna Dobosz

wiada mi, jak się kłócili, a potem godzili ze łzami  
w oczach, zaklinając i przepraszając. Kiedy tak 
słucham wiatru, widzę cały ich świat zamknięty 
w granicach naszego miasteczka. 

Gabriela Szuta

Dom przy Pl. Kościuszki, 
l. 40. XX w., autor nieznany.



DZIEŃ I: 1 sierpnia (poniedziałek) - NOMADYCZNE ARCHIWUM SZTETL
PLAC PRZED DOMEM KULTURY

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 zastanowi-

my 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: 2 sierpnia (wtorek) – 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 Domu Kultury w Szczebrzeszynie. 

Udział we wszystkich wydarzeniach i warsztatach jest bezpłatny.

FOTOGRAFIE Z WARSZTATÓW W SZCZEBRZESZYNIE 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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