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Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy numer festi-
walowej gazety “Sztukmistrz”. Ta jednodniówka stała się już 
tradycją. Trudno jest nam wyobrazić sobie festiwal bez “Sztuk-
mistrza” tak, jak mam nadzieję Wam – mieszkańcom i waka-
cyjnym gościom trudno jest wyobrazić sobie lato w Waszym 
mieście bez tego festiwalu. Bo to, w zamyśle bardzo 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 pro-
gram dwudniowego festiwalu znajdziecie na rozkładówce gaze-
ty. Musicie to wszystko zobaczyć. Innym ważnym celem naszego 
festiwalu jest także, a może przede wszystkim wywołanie reflek-
sji dotyczącej naszej indywidualnej i zbiorowej Pamięci. Historie 
bohaterów opowiadań laureata literackiej nagrody Nobla za rok 
1978 – Icchoka Baszewisa Singera, którym dał życie w miastecz-
kach i miastach lubelszczyzny w symboliczny sposób przypo-
minają setki i tysiące przedwojennych mieszkańców – polskich  
Żydów, od pokoleń zamieszkujących tę ziemię, przeżywają-
cych na niej, jak wszyscy inni swoje czasami radosne, a czasa-
mi smutne życie. Tego życia pozbawiono ich w czasie II wojny 
światowej. Mieli tutaj swoje domy, świątynie, cmentarze. Tych 
miejsc też już w większości nie ma. Zburzone, zabudowane, 
zarosły, zniknęły... Powoli zapominamy o nich. I o miejscach, 
i o ludziach. A przecież najważniejszym, a może jedynym da-
rem, który możemy im ofiarować jest nasza Pamięć. Proszę  
o nią razem z twórcami naszego festiwalu. Niech będzie obec-
na podczas wszystkich festiwalowych wydarzeń. Temu też słu-
ży nasza gazeta.
Dobrej lektury i miłej zabawy

 Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Rynek, pierzeja południowa, fot. J. Szandomirski, 1966 rok, archiwum WUOZ

W czasach, kiedy jeszcze nie wszystko zostało nazwane, wezwał Pan 
Bóg anioła i dał mu polecenie: „Polecisz na ziemię i wykonasz pracę, 
jaką ci w zapieczętowanym pakiecie nakazuję”. Anioł wziął delegację 
służbową, pobrał współrzędne miejsca, zapakował do sakwy zapasowe 
ciżmy i czystą białą szatę, i poleciał na ziemię, aby zleconą pracę wykonać.

 
Po przybyciu na miejsce otworzył tajny pakiet, zapoznał się z zadaniem i polece-

nie wykonał. Już miał wracać do nieba, ale uderzyło go niespotykane piękno miejsca, 
w którym się znalazł. Rozległą równinę okoloną wzgórzami, na których szumiała 
odwieczna puszcza pełna zwierzyny wszelakiej, grzybów i jagód oraz miododaj-
nych barci. Równinę przecinały ciemne, tajemne wąwozy i jary. Łąki na równinie 
były porośnięte gęstą, soczystą trawą, w której znajdowała się masa różnorodnego 
kwiecia. Przez nią płynęły strumienie i rzeki, biorące swój początek w przeczystych 
źródłach, niosące życiodajną, czystą wodę. Pełne były ryb i raków.

 Nad wodami - mokradła, gdzie trzciny i oczerety, gdzie ptasząt mnóstwo, 
gdzie chrząszcz ciągnie swoją niemilknącą pieśń. Były tam także polany, zamienio-
ne ogromnym trudem ludzi w pola uprawne, na których złociły się łany dorodnej 
pszenicy i prosa. Lud dorodny, a wesoły zamieszkiwał to miejsce. Pieśni radosne  
i pokrzykiwania słychać tam było.

Spytał anioł spotkanego przy barci pszczelarza: jak nazywa się to wspaniałe miej-
sce? Przerażony człek, który jako żywo po raz pierwszy widział anioła, nie mógł 
wydobyć głosu z gardła, ale widząc dobry uśmiech nieznajomego, przemógł się 
wreszcie i zdołał tylko powiedzieć: szcze werszyna sut… szcze werszyna sut…, co 
prawdopodobnie znaczyło: ostatnia wyżyna. Widząc, że nic więcej z przerażonego 
bartnika nie wydusi, anioł pozdrowił go i zgodnie z otrzymaną delegacją służbową 
wrócił do nieba.

Tu napisał raport ze swojej podróży, ale chciał jeszcze rozmawiać z Panem Bo-
giem. Na audiencji potwierdził wykonanie zadania i stwierdził, że kraina, którą od-
wiedził, jest wyjątkowo piękna i bogata, i w związku z tym miałby bardzo gorącą 
prośbę: spraw Panie, niech ludzie zamieszkujący odwiedzone przez mnie miejsce 
mają wielką wrażliwość pozwalającą im na dostrzeganie piękna otaczającej przy-
rody oraz niech potrafią to piękno utrwalać i przekazać innym.

Spełnił Pan Bóg prośbę anioła, który tak bardzo zauroczył się miejscem, pyta-
jąc równocześnie o nazwę krainy. Anioł przypomniał sobie słowa bartnika szcze 
werszyna sut i nieco przekręcając nazwę rzekł: Szczebrzeszyn. Wtedy otworzył się 
czakram powodujący, że wielu ludzi urodzonych w tym mieście otrzymało odpo-
wiednią wrażliwość na piękno otaczającej przyrody. Również wielu mieszkańców 
posiadło odpowiedni talent pozwalający na utrwalenie tego piękna i dzielenie się 
nim z innymi ludźmi. Dlatego właśnie w Szczebrzeszynie rodzi się tak wielu arty-
stów: malarzy, rzeźbiarzy, poetów i pisarzy.

 Zygmunt Krasny

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 

VIII Międzynarodowego Festiwalu
Legenda o SzczebrzeSzynie – mieście artyStów

 szczebrzeski
(...) 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. Ponieważ miał wysokie kwalifikacje, żądał za 
swoje usługi niebotycznych pieniędzy. Za parę tfilin potrafił wziąć 
pięć guldenów lub więcej. Biedaków nie było na to stać, lecz bogacze 
przyjeżdżali do niego z Biłgoraja, Zamościa, Janowa i Hrubieszo-
wa. Jego litery wyglądały jak perełki. Używał atramentu i pergami-
nu, który importował z Lipska. Dokładnie opracowywał każdy list.  
W szabas i w święta młodzi ludzie gromadzili się u niego w domu,  
a on ich nauczał. (...)

I.B. Singer „Błędy”

Rynek, pierzeja południowo-zachodnia, fot. M. Kurzątkowski,  
archiwum WUOZ
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SingerowSkie „czary” w SzczebrzeSzynie
szczebrzeski

Szczebrzeszyn - pięciotysięczne miasteczko będące niemalże satelitą pobliskiego Zamościa. 
Dla wielu jest zaledwie „sypialnią”, bo pracują w stolicy powiatu i tam też robią zakupy w wiel-
kopowierzchniowych centrach handlowych. Często tam również korzystają z oferty kulturalnej, 
dużo bogatszej choćby z racji możliwości organizacyjnych większego miasta. Nawet ci, którzy 
pracują w miejscu zamieszkania wolą wieczorami udać się do Padwy Północy, żeby poczuć jak 
tętni życie miasta wypełnionego w sezonie turystami dzięki obecności na liście światowego dzie-
dzictwa. W takiej rzeczywistości kilka lat temu pojawiła się propozycja lubelskiego Teatru NN. 
W ramach Międzynarodowego Festiwalu „Śladami Singera” Witek Dąbrowski postanowił ścią-
gnąć do prowincjonalnego Szczebrzeszyna artystów z różnych stron globu. Pomysł zacny, lecz 
zadanie karkołomne. Bo czy w mieście chrząszcza ktokolwiek oczekuje takiej rozrywki? Czy są 
tutaj odbiorcy dla sztuki tak wyrafinowanej i nieszablonowej, która momentami przypomina 
bardziej przedwojenny cyrk niż działania artystyczne początku dwudziestego pierwszego wieku? 
Czy ludzie żyjący tu z dnia na dzień w ogóle chcą się zagłębiać w historyczne zaszłości, do jakich 
odwołuje się tematyka Festiwalu? Te pytania pojawiają się niemal automatycznie, gdy pomyśli się 
o objazdowym przedsięwzięciu Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Tymczasem grupa twórców pracujących na co dzień niezależnie w różnych zakątkach świa-
ta przybywa tu latem, aby przywołać prawie zapomniany świat nieistniejącego dawno sztetla.  
W dodatku zamierzają to pokazać poprzez ekspresowo zmontowany program, w dużej mierze 
improwizowany. Pomieszanie wielu sztuk pozornie ze sobą niespokrewnionych daje odbiorcy 
początkowo wrażenie działań nieskoordynowanych, czy zgoła chaotycznych. Jest ono dodatkowo 
jakby wzmacniane przez brak bezpośrednich nawiązań wielu prezentacji do, nazwijmy to w skró-
cie „tematycznej żydowskości” Festiwalu. Im bardziej jednak zagłębiamy się w ten niecodzienny 
performance, tym mocniej chłoniemy jego przejmującą wymowę. Z każdą kolejną minutą fina-
łowego przedstawienia nawet mniej uważny widz wchodzi - w jakiś tajemniczy sposób w świat 
wykreowany przez tych współczesnych sztukmistrzów. I zanim się spostrzeże, daje się porwać  
w wir historii budowanej na scenie tu i teraz, a przecież już dawno minionej, nieaktualnej i często 
może też niewygodnej. Niepotrzebnej dziś i niechcianej. Podszytej sentymentalizmem właściwie 
nieuzasadnionym, gdyż prawie nikt z nas chodzących dzisiaj ulicami Chrząszczowego Grodu nie 
pamięta tego miasta, które wyłania się z singerowskich opowieści. Ci, którzy cokolwiek mogą 
pamiętać raczej nie siedzą zresztą na widowni. A jednak kiełkuje w nas wszystkich nieodparte 
wrażenie, jakbyśmy wskoczyli do magicznego wehikułu i brali udział w jakimś cudownym rytuale 
przenoszącym nas w lata zaprzeszłe i odsłaniającym kawałek tego dawnego życia. Skrawek zale-
dwie, ale jakże urokliwy. Nęcący zapachem kolonialnych sklepów, mamiący pogłosem psalmów 
intonowanych przez kantora w piątkowy wieczór, wabiący mamrotaniem krawca przy zdejmo-
waniu miary z klienta. Dajemy się wciągnąć w opowieść ulotną, ale odciskającą w nas trwały ślad 
tęsknoty za tym, czego sami nie umiemy nazwać. 

Niezwykłość tego doświadczenia sprawia, że co roku czekamy na przyjazd wędrujących po 
Roztoczu artystów festiwalu „Śladami Singera”. Są wśród nich muzycy, cyrkowi, ekwilibryści, 
ludzie teatru i performerzy oraz mistrzowie słowa. To wyjątkowe zestawienie w połączeniu  
z oryginalną i otwartą koncepcją pozwala stworzyć unikatowy twór. Efektem pracy singerow-
skiej trupy i jej interakcji z publicznością jest produkt kulturalny najwyższej próby. Dowodem 
tego może być choćby uznanie z jakim spotkało się festiwalowe przedstawienie podczas Kar-
nawału Sztukmistrzów w Lublinie, gdzie zostało okrzyknięte najlepszym widowiskiem imprezy. 
Takiej oferty kulturalnej mieszkańcy niewielkich ośrodków miejskich na co dzień nie miewają na 
własnym podwórku. Na szczęście ideą pomysłodawców tego przedsięwzięcia jest przemierza-
nie szlaku, wytyczonego przez literaturę żydowskiego noblisty, właśnie w oparciu o małe miej-
scowości. Poszukiwanie „Śladów Singera” w dzisiejszym Szczebrzeszynie daje i nam możliwość 
uczestniczenia w czymś nietuzinkowym. Stwarza okazję do podziwiania wirtuozerii wykonaw-
ców i daje niepowtarzalną sposobność spotkania choćby zarysów duchów naszych nigdy przez 
nas niepoznanych, bo dzisiaj już nieistniejących sąsiadów. Piotr brzozowski

...aby przywołać prawie zapomniany świat nieistniejącego dawno sztetla...
Szczebrzeszyn – miasto wspomnień – kryjące w swo-

ich zaułkach tysiące opowieści, które miałam możliwość 
poznawać dzięki pracy animacyjnej z moimi uczniami.  
W odkrywaniu przeszłości Szczebrzeszyna wspierali nas od 
lat instruktorzy z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 
którzy w czasie kolejnych edycji Festiwalu Śladami Singera 
uświadamiali mieszkańcom, jak barwna i wielowymiarowa 
może być historia. Kolejne etapy naszego odkrywania Szcze-
brzeszyna to oczywiście projekty, w tym projekt edukacyjny 
„Szczebrzeszyn – uczy (się) tolerancji”, który upowszechniał 
postać, idee oraz dorobek Janusza Korczaka, a także - dzięki 
kilkumiesięcznym działaniom - umożliwił uczniom poznanie 
wielokulturowej historii naszego miasta. Podczas podsumo-
wania projektu zaprezentowane zostały etiudy teatralne 
upamiętniające Janusza Korczaka, Małkę Holc (nauczyciel-
kę, która zginęła w obozie koncentracyjnym w Bełżcu) oraz 
Jankiela Grojsera (Ostatniego Żyda w Szczebrzeszynie, któ-
rego grób znajduje się na cmentarzu rzymsko-katolickim). 
Wartością tego projektu było uświadomienie uczniom, że 
o tolerancji i otwartości może opowiadać… historia. Trze-
ba tylko zaszczepić w młodych ludziach pasję poznawania 
i odwagę, by otworzyli się na wiedzę płynącą z przeszłości 
naszego wielokulturowego miasteczka. 

Przepełniona tymi ideałami, zafascynowana przeszłością 
Szczebrzeszyna, z myślą o jego przyszłości postanowiłam 
wziąć udział w seminarium w Yad Vashem - miejscu, które 
od lat było dla mnie legendarne.

Seminarium szkoleniowe na temat nauczania o Holokau-
ście oraz żydowskiej historii i kultury pn. „Zachować pamięć. 
Historia i kultura dwóch narodów” dla edukatorów z woje-
wództwa lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego od-
bywało się od 12 do 20 marca 2018 roku w Instytucie Yad 
Vashem w Izraelu. Był to dziesięciodniowy program, który 
obejmował dziewięćdziesiąt godzin wykładów i warsztatów, 
a przede wszystkim umożliwił mi spotkanie wspaniałych ludzi 
− doskonałych wykładowców, którzy z oddaniem realizują 
swoje zadanie upowszechniania wiedzy o Holokauście.  
Do niezapomnianych momentów seminarium mogę zaliczyć 
wykład prof. Yehudy Bauera o bezprecedensowej naturze 
Holokaustu, warsztat Aleksa Dancyga pod nazwą „Ulicz-
ka” oraz przejmujące spotkanie ze świadkami - Ocalałymi  
z Holokaustu – Jakubem Wekslerem i Aloną Frankel. Udział  
w seminarium to także piękna przygoda – spotkanie z kul-
turą Izraela, niepowtarzalnością Jerozolimy, smakami i zapa-
chami wielokulturowego miasta, słońcem i uśmiechniętymi, 
pełnymi pasji ludźmi. 

Podróż do Izraela uświadomiła mi, że wielkie wyprawy 
zaczynają się od spaceru po uliczce małego miasteczka, któ-
rego historia może być inspiracją do działania i biletem do 
przyszłości. 

Aneta bartoszczyk - Trochimiuk 

o podróżach, pasji poznawania i historii, 
czyli ze Szczebrzeszyna do yad Vashem



DZIEŃ I (18 LIPCA - środa)

17:30               OTWARcIe feSTIWALU:

- prezentacja twórczości Icchoka Baszewisa Singera
- wspólne czytanie opowiadań noblisty ze Szcze-

brzeszynem w roli głównej
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz 

Szczebrzeski”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

Miejsce: Miejski Dom 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: Miejski Dom 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: janowski Ośrodek 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: Miejski Dom Kultury 
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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. 
 

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. 

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.

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. 

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

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 (19 LIPCA - czwartek)

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 szczebrzeszyna

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: Rynek

W razie niepogody program będzie  
realizowany w Miejskim Domu Kultury  
w Szczebrzeszynie. 

Na wszystkie wydarzenia 
WsTĘP WOLNY

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. 

„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”

P R O G R A M
F E S T I W A L U
SZCZEBRZESZYN


