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Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy 
numer festiwalowej gazety “Sztukmistrz”. Ta jed-
nodniówka stała się już tradycją. Trudno jest nam 
wyobrazić sobie festiwal bez “Sztukmistrza” tak, jak 
mam nadzieję Wam – mieszkańcom i wakacyjnym 
gościom trudno jest wyobrazić sobie lato w Waszym 
mieście bez tego festiwalu. Bo to, w zamyśle bar-
dzo nietypowe przedsięwzięcie. Możliwe jedynie tu,  
w tym regionie. Jego celem jest nie tylko zabawa, 
jak w większości tego typu kulturalnych wydarzeń.  
W tym właśnie celu zaprosiliśmy aktorów, muzyków, 
tancerzy, cyrkowców…

Ich krótkie biogramy oraz pełny program dwu-
dniowego festiwalu znajdziecie na rozkładówce 
gazety. Musicie to wszystko zobaczyć. Innym waż-
nym celem naszego festiwalu jest także, a może 
przede wszystkim wywołanie refleksji dotyczącej 
naszej indywidualnej i zbiorowej Pamięci. Historie 
bohaterów opowiadań laureata literackiej nagro-
dy Nobla za rok 1978 – Icchoka Baszewisa Sin-
gera, którym dał życie w miasteczkach i miastach 
lubelszczyzny w symboliczny sposób przypomi-
nają setki i tysiące przedwojennych mieszkańców  
– polskich Żydów, od pokoleń zamieszkujących tę 
ziemię, przeżywających na niej, jak wszyscy inni 
swoje czasami radosne, a czasami smutne życie. 
Tego życia pozbawiono ich w czasie II wojny świa-
towej. Mieli tutaj swoje domy, świątynie, cmenta-
rze. Tych miejsc też już w większości nie ma. Zbu-
rzone, zabudowane, zarosły, zniknęły... 

Powoli zapominamy o nich. I o miejscach, i o lu-
dziach. A przecież najważniejszym, a może jedynym 
darem, który możemy im ofiarować jest nasza Pamięć. 
Proszę o nią razem z twórcami naszego festiwalu. 
Niech będzie obecna podczas wszystkich festi-
walowych wydarzeń. Temu też służy nasza gazeta.

Dobrej lektury i miłej zabawy
 

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Lata powojenne, Piaski. Źródło: Gmina Piaski - Facebook.

Niemcy na okupowanych terenach wprowadzili terror i represje. ,,Za wszelką pomoc 
Żydom grozi kara śmierci” - informowały plakaty rozwieszone na ulicach. Mimo to  
w Piaskach  mamy przykłady niesienia pomocy poszkodowanym. Rodzina Anny i Ignacego 
Jaroszów, choć sama ucierpiała wskutek wojny, nie wahała się pomagać prześladowanym.

Maksymilian (Mieczysław) Jarosz i Maria Krasnodębska ciepło wspominają swoje koleżanki i kolegów ze 
szkoły. Łączyły ich więzi przyjaźni. Mieczysław uczęszczał do klas I - IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Piaskach, 
której kierownikiem był Bolesław Cichulski. ,,W naszej klasie było kilkoro dzieci żydowskich. Nie było żad-
nych różnic w traktowaniu uczniów”. Potem rodzice żydowscy nie wysyłali już swych dzieci do szkoły, zale-
żało im na tym, by zdobyły tylko podstawy języka polskiego i rachunków. - Kiedy powstało getto w Piaskach 
i było na początku otwarte, wspólnie z dziewczętami chodziłyśmy odwiedzać nasze koleżanki ze szkoły. 
Zanosiłyśmy im artykuły spożywcze i lekarstwa. Potem chodziłam już tam sama, od strony łąk, przedzierając 
się przez drewniany płot czy druty - wspomina Maria  Krasnodębska. Na pytanie, czy nie bała się ryzykować 
życiem, odpowiedziała: - Miałam wtedy 19 lat, byłam młoda i nie myślałam o śmierci. Zresztą, potrzeba po-
magania innym była silniejsza niż troska o siebie. Mieczysław Jarosz dodaje: - Oboje z siostrą pochodziliśmy 
z rodziny katolickiej o silnych tradycjach patriotycznych. Sami wiele ucierpieliśmy w czasie wojny; straciliśmy 
czterech braci i dziadka, dlatego potrafiliśmy wczuć się w tragiczną sytuację Żydów, traktowanych jak pod-
ludzie. Byłem świadkiem, jak na naszym podwórku przy ulicy Lipowej Niemiec zatrzymał pewnego Żyda, 
kazał mu się położyć w kałużę i pić brudną wodę. Ów człowiek posłusznie wykonał polecenie ku uciesze 
SS-mana, który potem puścił go wolno.

Bicie, upokarzanie Żydów było na porządku dziennym, dlatego uciekali i chronili się, gdzie tylko mo-
gli. - Korzystali też z kryjówki u nas – mówiła pani Maria. - Mama - Anna Jarosz  przygotowywała posiłki, 
które potem roznosili moi bracia. Oprócz żywności do getta nosiliśmy listy i lekarstwa. Leki kupowałam 
w aptece, czasem dostawałam ich trochę od doktora Edmunda Warzańskiego. Mój brat Mieczysław był 
łącznikiem. Młody, wysportowany, przedostawał się przez płot getta i zawiadamiał o dostawie żywności. 
A tam było już wszystko przygotowane. Raz udało się bratu Aleksandrowi przemycić nawet żywą krowę. 
Głód i choroby dotykały wszystkich, toteż żywność i leki były na wagę złota. Każdy pragnął żyć i do końca 
żył nadzieją - podkreśla pani Maria. - Łatwiej te fatalne warunki znosili polscy Żydzi, gorzej ci, co przybyli 
tu z Niemiec, Belgii, Holandii czy Węgier.

Getto w Piaskach było przejściowe, z niego wypędzano i przewożono Żydów do obozów zagłady. Pani 
Maria zamyśla się i po chwili opowiada smutną historię rodziny, którą wspomagała. Otóż Żyd o nazwisku  
Lewin wraz z dwiema córkami przebywał w getcie w Piaskach. Podczas łapanki wywieziono kobiety do Traw-
nik. Zrozpaczony ojciec prosił panią Marię, by go nie opuszczała w tej tragicznej sytuacji. - Postanowiłam więc 
jakoś wyprowadzić Lewina z getta i ukryć go w naszej stodole. Codziennie przynosiłam mu jedzenie. Jednak on 
tęsknił za córkami i sądząc, że one wrócą z Trawnik, poszedł do getta. Przetrwał tam do kwietnia 1943 roku, 
skąd bydlęcym wagonem został wywieziony do Bełżca.

Maria Krasnodębska pseud. Wiochna należała do Związku Walki Zbrojnej (późniejszej  Armii Krajo-
wej). Była łączniczką pomiędzy AK, a Żydowską Organizacją Bojową, której komendantem był Isaac Kohen.  
Mieczysław Jarosz pseud. Mirski, członek AK, w latach 1943/44 skończył Szkołę Podoficerską AK Rejon III 
obwód Lublin, która przygotowywała do służby w wyzwolonej Polsce. Był zaangażowany w drobny sabotaż 
wobec okupanta, ryzykując własnym życiem. Wraz ze swoimi braćmi: Stanisławem i Aleksandrem nawią-
zali kontakt z ŻOB. Zaopatrywali członków tej organizacji w broń. Ze względu na młody wiek zajmował 
się głównie konserwacją broni. Maria Krasnodębska i Mieczysław Jarosz w roku 2008 zostali uhonorowani 
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wcześniej (2001) 
Maria, Mieczysław i Aleksander oraz ich rodzice Anna i Ignacy Jaroszowie otrzymali tytuł ,,Sprawiedliwy  
wśród Narodów Świata”. Halina Bartosiak

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 
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Pomoc udzielana Żydom

piasecki
Polacy i Żydzi to dwa narody połączone wspólną historią, które naj-

bardziej ucierpiały w czasie II wojny światowej. W planach Hitlera było 
dokonanie całkowitej zagłady narodu żydowskiego. Niemcy deportowali 
ich więc do gett, obozów koncentracyjnych, a chorych i niezdolnych do 
pracy rozstrzeliwali na miejscu. W Piaskach był posterunek żandarmerii 
niemieckiej, a od 1941 roku w pobliżu posterunku po obu stronach ulicy 
Lubelskiej oraz przy ulicy Szewskiej, Furmańskiej, Koziej, Gardzienickiej, 
Księżej, Pocztowej i Rybnej mieściło się getto żydowskie, które zajmowa-
ło prawie połowę ówczesnej osady. Panował tu straszny głód, a warunki 
sanitarne były fatalne. Nie było kanalizacji, wodę można było nabrać ze 
studni tylko w określonych godzinach. We wrześniu 1942 Niemcy przy-
stąpili do likwidacji getta. Część Żydów wywieziono do obozu pracy  
w Trawnikach, a potem do obozów zagłady w Bełżcu i Sobiborze. Pozo-
stałych rozstrzelano na cmentarzu żydowskim, tzw. kirkucie.

Halina Bartosiak
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niezwykła historia dwóch sióstr
piasecki

Gdy zostało utworzone getto w Piaskach, rodzina żydowska - Lejba i Chana Net-
zman  (Necman) wraz z dziećmi musiała opuścić swój dom przy ulicy Lubelskiej 57 i za-
mieszkać na terenie getta. Udało im się jednak stamtąd uciec. Matka postanowiła ratować 
swoje córki  Johewet i Tamarę, gdyż wiedziała, że ich los jest przesądzony. Udała się więc 
z kilkuletnią Johewet w kierunku wsi Siedliszczki. Widząc nadjeżdżającą furmankę, zosta-
wiła  dziewczynkę w rowie, a sama schowała się za stojącą w pobliżu stodołę. Przejeżdżał 
wtedy  Jan Pasternak z wozem pełnym kapusty, którą zamierzał sprzedać na jarmarku. 
Zauważył płaczące dziecko owinięte w chustkę w otoczeniu dwóch kobiet, które prosiły 
go, by je zabrał.   Tak więc Jan zamiast na jarmark powrócił do domu. Przekazał dziew-
czynkę żonie, mówiąc: 
- Mamy dwoje dzieci, to przetrzymamy jeszcze jedno, dopóki ktoś się po nie zgłosi. Ro-
dzina Pasternaków zaopiekowała się kilkuletnią dziewczynką. Nazwała ją Basia, nauczyła 
pacierza i polskich słówek. Przybrani rodzice przeżyli jednak chwile strachu i grozy. Otóż 
pewnej nocy do ich domu przyszło trzech uzbrojonych mężczyzn. Jeden z nich zaraz po 
wejściu do izby mieszczącej się w suterenie, podszedł do Basi śpiącej w kołysce, ukląkł, 
pogłaskał ją po twarzy i zaczął płakać. Powiedział, że jest jej ojcem. Prosił panią Aleksan-
drę Pasternak, by zaopiekowała się jego córeczką do czasu zakończenia wojny. Obiecał 
wynagrodzić ich za ten czyn.  

Drugi dramatyczny moment przeżyli wówczas, gdy jedna z sąsiadek groziła, że do-
niesie żandarmerii niemieckiej o tym, iż przygarnęli żydowskie dziecko. Wówczas Jan 
przywiózł Basię na posterunek Policji Polskiej i zrelacjonował komendantowi Kowalskie-
mu historię dziewczynki. Komendant kazał mu wracać z dzieckiem do domu. Obiecał, 
że sam się zgłosi po nie w odpowiednim czasie i o wszystkim zawiadomi żandarmerię. 
Gospodarz wrócił do domu, a dziewczynka pozostała u nich do końca wojny. W lipcu  
1944 roku rodzinę Pasternaków odwiedziła Chana Necman. Basia jednak nie rozpoznała 
swojej matki, nie chciała do niej nawet podejść. Rzuciła się przybranej matce na szyję  
i prosiła, żeby jej nikomu nie oddawać. Dla naturalnej matki było to przykre, ale cie-
szyła się, że jej córeczka żyje, jest zdrowa i bawi się z dziećmi, szczególnie z Januszem  
i Waldemarem Pasternakami. Chana prawie codziennie przychodziła z Piask do Siedlisz-
czek, przynosiła córce słodycze, zabawki i ubrania. Po pewnym czasie całą gromadą wraz  
z domownikami wyruszyły na jarmark do miasteczka i odtąd Basia pozostała w Piaskach. 
Jednak tęskniła za rodziną Pasternaków, rozchorowała się i na pewien czas matka prze-
prowadziła ją do przybranych rodziców, gdzie przebywała kilka miesięcy.

A jaki los spotkał drugą dziewczynkę? Otóż matka zostawiła półtoraroczną córkę 
Tamarę pod jabłonką w gospodarstwie Jana i Heleny Kanclerzów w Bystrzejowicach. 
Rodzina z radością przyjęła dziewczynkę, gdyż nie miała własnych dzieci. Nazwali ją  
Marysia i pokochali jak własną córkę. Gdy po wojnie Necmanowie zgłosili się po 
Marysię, przybrani rodzice nie chcieli jej oddać. Postanowili wyjechać na tzw. ziemie 
zachodnie. Osiedlili się w wiosce w okolicach Kłodzka. Zrozpaczeni żydowscy rodzi-
ce cały czas poszukiwali Marysi. W końcu chcąc odzyskać swoje dziecko, posłużyli 
się podstępem, przysyłając dwóch mężczyzn, którzy  rzekomo mieli zawieźć Helenę  
z córką na widzenie do męża przebywającego w areszcie. W czasie przygotowań do 
wyjazdu nieznani mężczyźni pochwycili dziewczynkę i odjechali.

Po wojnie czteroosobowa rodzina Necmanów wyjechała do USA. Basia  
( Johewet) wyrosła na piękną pannę, została nauczycielką, wyszła za mąż i urodziła troje 
dzieci. Niestety, w 1998 roku umarła na raka. Jej matka Chana Necman przez długi 
czas pisała po polsku listy do Jana i Aleksandry Pasternaków. Była im wdzięczna za  
uratowanie córki. Przysyłała paczki i zapraszała ich do siebie w odwiedziny.

Ta niezwykła historia kończy się szczęśliwie, ale czy musiała? Mogła przemienić się  
w tragedię trzech rodzin. Jej wiarygodność potwierdza Janusz Pasternak, który razem  
z Basią  wychowywał się w Siedliszczkach: ,,Obaj z bratem polubiliśmy Basię i razem się 
bawiliśmy. Była zdolnym dzieckiem i szybko nauczyła się języka polskiego”. Bóg wynagro-
dził rodzinę Pasternaków, obdarzając ich jeszcze dwojgiem dzieci: Zofią i Zdzisławem.

Halina Bartosiak

Jest to powieść ukazująca losy Jaszy Mazura, żydowskiego akrobaty cyrkowe-
go, który  wyrusza z Lublina do Warszawy w poszukiwaniu dobrej pracy. Marzy  
o karierze i wielkich pieniądzach. Pozostawia w domu wierną i oddaną żonę Esterę.  
W życiu Jaszy następują ciągłe zmiany. Broniąc się przed monotonią, wdaje się  
w romans z Magdą, swoją asystentką w sztuczkach cyrkowych oraz Zewtel, wdową 
porzuconą przez męża, pochodzącą z Piask (w polskich tłumaczeniach książki czę-
sto występuje forma Piasków). Znudzony sukcesami zawodowymi i powodzeniem 
wśród kobiet Jasza nawiązuje kolejny romans - z Emilią, wdową po profesorze, kobie-
tą subtelną i oczytaną, z którą może porozmawiać o filozofii Schopenhauera, poezji 
Byrona, Słowackiego czy Norwida. Jej 14-letnia córka Halina uwielbia wujka Jaszę  
i oczekuje, że ożeni się z jej matką. Sztukmistrz traktuje kobiety w sposób instrumen-
talny. Pragnął kobiet, ale nienawidził ich, jak pijak nienawidzi alkoholu. W imię 
specyficznie rozumianej miłości sprzeniewierza się swej wierze i tradycji żydowskiej. 
Nie wyobraża sobie, by mógł godzinami siedzieć w synagodze i odmawiać modlitwy. 
Często zastanawia się nad sensem życia. Czy urodził się tylko po to, by wykonać 
kilka salt i oszukać pewną liczbę kobiet? - rozmyśla. - Czy potrafiłby czcić Boga,  
którego ktoś wymyślił? Czy potrafiłby z głową posypaną popiołem siedzieć jak  
ów Żyd i lamentować nad świątynią zniszczoną dwa tysiące lat temu?  

Dla Emilii jest gotowy zrobić wszystko - porzucić żonę, wyjechać do Włoch  
i zmienić pracę. Sądzi, że tam mógłby zrobić karierę i zarobić duże pieniądze. Prze-
szkodą jest jednak brak funduszy na wyjazd. Jasza decyduje się więc na krok szalony, 
chce ukraść pieniądze. Jego plan kończy się fiaskiem i pociąga za sobą szereg nie-
szczęść m.in. śmierć Magdy. Bohater odczuwał wyrzuty sumienia z powodu samobój-
stwa swej asystentki oraz wejścia Zewtel na drogę rozpusty. Przekonał się, że nie jest 
człowiekiem o nieograniczonych możliwościach, że skrzywdził wiele osób. Stojąc tak 
i patrząc, zrozumiał, że przechodzi jakąś zmianę, że już nie będzie tym samym Ja-
szą (…). Zobaczył rękę Boga. Dotarł do kresu drogi. Pragnął  odpokutować za swoje 
czyny. Całkowicie wycofał się ze świata. Powrócił do Estery, lecz zamieszkał obok niej 
w małym domku. Kazał się tam zamurować. Przez okienko żona trzy razy dziennie 
podawała mu jedzenie. Dużo myślał o Bogu i wychwalał go. Codziennie czytał Torę  
i Osiemnaście błogosławieństw. Na pytanie ,,jak żyć” odpowiadał: Nikogo nie krzyw-
dzić. Nie mówić źle o nikim. Nie mieć nawet złych myśli. Swą wypowiedź kończył 
stwierdzeniem: Gdyby każdy tak postępował, nasz świat byłby lepszy.

Autor obdarzył sympatią swojego bohatera. Bynajmniej nie pochwala jego ro-
mansów z kobietami. Nie ocenia wprost jego postępowania, ale wskazuje, że złama-
nie zasad moralnych i sprzeniewierzenie się wielowiekowej tradycji, która pozwoliła 
przetrwać narodowi bez własnego państwa, prowadzi do zguby. Jasza przekonał się 
o tym przy końcu życia. Pokuta, którą sobie zadał, wydawać się może zbyt surowa 
i kontrowersyjna, ale jedyna, by ocalić godność i tożsamość Żyda. Po pewnym cza-
sie Jakub Pokutnik zdobył zaufanie mieszkańców miasta i sławę. Ludzie przychodzili do 
niego po radę, zdrowieli i zostawiali pieniądze, które żona Estera rozdawała biednym.

 Sztukmistrz z Lublina Isaaca Singera to powieść - parabola na temat wyboru 
trudnej drogi życiowej. Bohater próbował zakłócić odwieczny porządek, ale na szczę-
ście zawrócił z obranej drogi i pogodził się z przeznaczeniem. Jej autor świetnie od-
malował różne środowiska i miejsca, obrzędy i zwyczaje m.in. jarmarki: W Piaskach 
był dzień targowy... rozpoczynał się o świcie, ale spóźnieni chłopi szli jeszcze drogą. 
Jeden prowadził wychudłą krowę do uboju, inny świnię lub kozę.Kobiety w chustkach 
na głowie zawiązanych na drewnianej ramce – co oznaczało, że są zamężne – niosły 
swoje towary w miskach, dzbanach i koszykach przykrytych płótnem.

Halina Bartosiak

,,Sztukmistrz z lublina” parabolą  
losu ludzkiego
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Howard Rypp
Aktor, reżyser , założyciel i dyrektor działają-
cego w Tel Avivie (Izrael) Teatru „Nephesh”.  
Na naszym festiwalu wcieli się w rolę Gimpla, 
sympatycznego głupka z opowieści Singera. 
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Daniel Arbaczewski
Aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatral-
ny, menedżer kultury. Absolwent Wrocław-
skiej PWST Wydziału Lalkarskiego.
 

Alicja Sobstyl
Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia  
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie  
w klasie śpiewu solowego. Obecnie studiu-
je Edukację Artystyczną w zakresie sztuki 
muzycznej. 

Michał Schab
Skrzypek - amator. Absolwent Akademii 
Muzycznej we Wrocławiu. Fan muzyki 
wszelakiej. 

MD comapny
Czyli David Milôme i Chantal Thine to 
duet tancerzy z dalekiej Martyniki. Łą-
cząc elementy hip hop, afro-contemporary 
dance i tańca towarzyskiego opowiadają 
historie bez słów, wzruszając i bawiąc.

DZIEŃ II (18 lipca - środa)

16.00 – 17.00                

„SZUKAJCIE PRZYJACIÓŁ SZTUKMISTRZA”

W różnych punktach miasta artyści festiwalowi 
indywidualnie prezentować będą swoje umiejęt-
ności: aktorskie, cyrkowe, muzyczne, taneczne...
Istnieje możliwość osobistego poznania i rozmo-
wy, podpatrzenia warsztatu, obejrzenia krótkie-
go pokazu (koncertu).

MiejSce: centrum Piask

19.30        „PRZYJACIELE  SZTUKMISTRZA”                     

Spektakl plenerowy z muzyką na żywo i opo-
wiadaniami Singera, lokalnymi legendami, z ele-
mentami cyrku, akrobatyki, tańca, teatru ognia,  
i happeningiem „Ulica Singera”. W spektaklu 
biorą udział artyści z Anglii, Chorwacji, Czech,  
Martyniki, Włoch i Polski.

MiejSce: Plac zabaw w parku przy miejsko-
gminnym przedszkolu

W razie niepogody program będzie  
realizowany w Miejskim Centrum Kultury  
w Piaskach.

Na wszystkie wydarzenia 
WSTĘP WOLNY

„Karski i władcy ludzkości” to opowieść, która na pierwszy rzut oka może wydawać się nierealna,  
a jednak zdarzyła się naprawdę. Oto subtelne połączenie animacji i dokumentów, które składają 
się na biografię Jana Karskiego, człowieka, który już za życia stał się legendą. Jan Kozielewski, jak 
naprawdę nazywał się Karski, był w czasie wojny kurierem i emisariuszem podziemnego Państwa 
Polskiego. Właściwie od początku wojny był świadkiem ogromu terroru, tak Armii Czerwonej, 
jak wojsk III Rzeszy, a przede wszystkim widział na własne oczy Holocaust. To właśnie Jan Karski, 
zebrawszy odpowiedni raport, udał się z tajną misją za Atlantyk, gdzie końcem lipca 1943 roku, 
opowiedział prezydentowi USA Rooseveltowi, co dzieje się w obozach koncentracyjnych, założo-
nych na terenach okupowanej Polski. W filmie można zobaczyć nie tylko animowane fragmenty 
ilustrujące życie Karskiego, ale również fragmenty archiwalnych rozmów z osobistościami tego 
świata, z którymi spotkał się w swoim życiu.

Wystawa „Było miasto... Podróże przez zapomniany kontynent” to wypełniona wspomnienia-
mi podróż po dawnych sztetlach Polski, Ukrainy i Białorusi. Wielokulturowa codzienność histo-
rii małych miast ożywa w słowach ich mieszkańców oraz fotografiach ulic i wnętrz. Wystawa 
powstała na podstawie historii mówionych ze zbiorów Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN” 
oraz materiałów zebranych w ramach projektu „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa  
kulturowego w turystyce transgranicznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgra-
nicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013. 

WYSTAWA „BYŁO MIASTO… PODRÓżE PRZEZ ZAPOMNIANY KONTYNENT”

FiLM „KARSKI I WŁADCY LUDZKOśCI”

DZIEŃ I (17 LIPCA - wtorek)

17:30               OTWARCIE fESTIWALU:

- prezentacja twórczości Icchoka Baszewisa Singera
- wspólne czytanie opowiadań noblisty z Piaskami  

w roli głównej
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz 

Piasecki”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

MiejSce: Miejskie centrum Kultury 

18:00       TEST - QUEST fESTIWALOWY
- bezobsługowa gra terenowa, autorstwa Eweliny Burek

Gra polega na przejściu nieoznakowanym szlakiem 
turystycznym, który za pomocą rymów i licznych 
zagadek oprowadza nas po wyjątkowych miejscach. 
Celem przygody jest odkrycie ukrytego skarbu,  
a tym samym poznanie dziedzictwa miejsca, jego 
zapomnianych legend, podań i historii.

MiejSce ZBóRKi: Miejskie centrum Kultury  

19.30  „GIMPEL GŁUPEK”
                     
Spektakl teatralny w wykonaniu Howarda Rypp  
z Teatru Nephesh w Tel Avivie (Izrael). Spektakl  
prezentowany w języku angielskim z tłumaczeniem  
na język polski.

MiejSce: Miejskie centrum Kultury  

20.30   „KARSKI I WŁADCY LUDZKOśCI” 
                     
Projekcja filmu dokumentalnego „Karski i władcy 
ludzkości” w reż. Sławomira Grunberga.
Projekcja zwiastuna filmowego, prezentującego ar-
tystów II dnia festiwalowego.

MiejSce: Miejskie centrum Kultury  

Damian Dudkiewicz
Mim, aktor, kulturoznawca. W Polsce zwią-
zany był m.in. z Teatrem Pantomimy Henry-
ka Tomaszewskiego. Od 2008 r. występuje 
na deskach londyńskich scen m.in. w English 
National Opera. 
 

Maya Full Power
Artystka cyrkowa i tancerka z Czech. 
Jej inspiracje sięgają Bliskiego i Dalekie-
go Wschodu, a krystalizują się w takich  
formach tanecznych jak: tribal dance,  
bally dance, fusion, a ostatnio Burlesque. 
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Mateusz „Roger” Strzempa
Wyjątkowo zdolny student dwóch kierun-
ków na Wydziale Artystycznym UMCS.  
Muzyka to pasja, która towarzyszy mu od 
6-go roku życia. Na fortepianie i akordeonie 
gra głównie jazz. 

Bracia Brwi 
Artur Perskawiec i Mateusz Kownacki, to 
prawdopodobnie najlepszy w Polsce duet 
żonglerski. W swoich nowo-cyrkowych 
pokazach stawiają na dynamizm, komizm  
i oryginalność. 

Marko Kalc
Mistrz hula hoop, aktor, clown i muzyk 
z Chorwacji. Wszystkie te umiejętności 
składają się na jego oryginalne występy 
sceniczne pełne energii i dowcipu wprost 
znad Adriatyku.

Raffaele Riggio 
Linoskoczek, akrobata, tancerz rodem  
z Palermo (Włochy). Charyzmatyczny 
artysta cyrkowy pełen energii i szalonych 
pomysłów. 

Spektakl oparty na klasycznej historii opisanej przez 
I.B. Singera w języku jidysz. Przetłumaczony na angielski 
przez Saula Below’a. Reżyseria i wykonanie - Howard 
Rypp. Muzyka Ron Wiseman. Spektakl miał swoją pre-
mierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralne-
go w Edynburgu. Prezentowany między innymi w Au-
strii, Armenii, Czechach, Egipcie, Anglii, Kanadzie, Rosji, 
USA i Polsce. 
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