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(...) Reb Mosze Ber wędrował dalej pieszo i dlatego dotarł do mia-
steczka dopiero późną nocą. Zaszedł do domu nauki, ale nie wpuścili 
go do środka włóczędzy, którzy tam spali. Usiadł więc na schodach 
i znużony złożył głowę na kolanach. Jesienna noc była bezchmurna  
i zimna. Gwiazdy świeciły słabym światłem na tle ciemnożółtej poświa-
ty. Stado kóz obgryzało cicho i zapamiętale drewno ułożone na zimę na 
dziedzińcu bóżnicy. Sowa zawodziła kobiecym głosem, jak gdyby użala-
ła się na ciągłą niedolę; to przycichała, to znowu biadoliła, bez końca. 
O świcie pojawili się ludzie z drewnianymi latarniami, żeby odprawić 
slich, poprowadzili starca do środka, posadzili przy piecu i przykryli 
starymi tałesami, które trzymano w skrzyni. Później tego ranka przy-
nieśli mu parę nabijanych ćwiekami wojskowych butów z surowej skóry. 
Choć buty okropnie uwierały, przyjął ten dar, ponieważ zależało mu 
na tym, żeby znaleźć się w Józefowie na Jom Kipur, które przypadało 
następnego dnia. (...)

I. B. Singer „Starzec”

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 

VIII Międzynarodowego Festiwalu

Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy numer 
festiwalowej gazety “Sztukmistrz”. Ta jednodniówka 
stała się już tradycją. Trudno jest nam wyobrazić so-
bie 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 bardzo nietypowe przed-
sięwzięcie. Możliwe jedynie tu, w tym regionie. Jego 
celem jest nie tylko zabawa, jak w większości tego typu 
kulturalnych wydarzeń. W tym właśnie celu zaprosi-
liśmy aktorów, muzyków, tancerzy, cyrkowców… Ich 
krótkie biogramy oraz pełny program dwudniowego 
festiwalu znajdziecie na rozkładówce gazety. Musicie 
to wszystko zobaczyć. Innym ważnym celem naszego 
festiwalu jest także, a może przede wszystkim wywoła-
nie refleksji dotyczącej naszej indywidualnej i zbiorowej 
Pamięci. Historie bohaterów opowiadań laureata lite-
rackiej nagrody Nobla za rok 1978 – Icchoka Baszewisa 
Singera, którym dał życie w miasteczkach i miastach lu-
belszczyzny w symboliczny sposób przypominają setki 
i tysiące przedwojennych mieszkańców – polskich Ży-
dów, od pokoleń zamieszkujących tę ziemię, przeżywa-
jących na niej, jak wszyscy inni swoje czasami radosne, 
a czasami smutne życie. Tego życia pozbawiono ich  
w czasie II wojny światowej. Mieli tutaj swoje domy, 
świątynie, cmentarze. Tych miejsc też już w większo-
ści nie ma. Zburzone, zabudowane, zarosły, zniknęły... 
Powoli zapominamy o nich. I o miejscach, i o ludziach. 
A przecież najważniejszym, a może jedynym darem, 
który możemy im ofiarować jest nasza Pamięć. Pro-
szę o nią razem z twórcami naszego festiwalu. Niech  
będzie obecna podczas wszystkich festiwalowych  
wydarzeń. Temu też służy nasza gazeta.

Dobrej lektury i miłej zabawy

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Józefów nie zawsze był jednolity kulturowo. Miasto zostało założone w XVIII wieku przez 
Tomasza Zamoyskiego na terenach wsi Neprysz, których ludność była przeważnie wyznania 
unickiego i narodowości ruskiej. Naturalnie gdy powstał Józefów stali się oni jego mieszkańcami.  
Z możliwości osiedlania się w nowopowstałym mieście Ordynacji skorzystało wielu ludzi różnych 
narodowości i wyznań. Procentowo najliczniejszą grupę stanowili Żydzi i katolicy oraz mniejsza 
zbiorowość osób wyznania prawosławnego i ewangelickiego. Tym samym obok cerkwi unickiej 
w Józefowie wzniesiono synagogę i kościół. Obie świątynie zbudowane były pierwotnie z drewna,  
by z czasem po pożarach i kataklizmach, symbolicznie przyjąć swoją obecną kamienno–murowa-
ną formę. Warto odnotować, że ludność osiedlająca się w owym czasie na terenie miasteczka 
nie pochodziła jedynie z Rzeczypospolitej. Wśród pionierów byli również przybysze z Czech, 
Niemiec, Rosji czy Austro-Węgier. 

Tomasz Zamoyski zezwolił na 4 jarmarki rocznie i mniejsze targi raz w tygodniu. Na pla-
cu targowym swoje towary mogli wystawiać wszyscy ludzie, bez względu na narodowość czy 
wyznanie. Józefów wykorzystał swoją szansę – na główne święta przyjeżdżali tutaj mieszkańcy 
Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ukrainy. Na targach usłyszeć można było różne języki, dialekty  
i zaśpiewy, które występowały w tej części Rzeczypospolitej. Sławę miasteczku przyniosła przede 
wszystkim drukarnia Cały Waxa, którego wyroby cenione były nie tylko w Polsce, ale również 
w Cesarstwie Rosyjskim i Austriacko-Węgierskim. To wszystko spowodowało silny rozwój 
Józefowa. Miasteczko stało się ważnym ośrodkiem handlu i rzemiosła, zaznaczając swoją pozycję 
na mapach Ordynacji Zamojskiej. 

Późniejsze zawieruchy dziejowe ujednoliciły etnicznie i kulturowo Józefów. Żydzi zostali  
wymordowani podczas Holokaustu, a Ci którzy przeżyli wojnę z różnych przyczyn opusz-
czali Polskę. Unici zostali zmuszeni do przejścia na katolicyzm lub prawosławie. Prawosławni  
wchodzili w związki z katolikami i przyjmowali ich wiarę. Po cerkwi została kapliczka. W bu-
dynku dawnej synagogi mieści się biblioteka. Po dawnych mieszkańcach miasta zostały tylko 
pomniki i nagrobki. 

Może dlatego tak chętnie przychodzimy na Festiwal Śladami Singera. Być może jest w nas 
– mieszkańcach miasteczka południowo-wschodniej Polski, tęsknota za tyglem kulturowym, 

wyznaniowym czy naro-
dowościowym. Chcemy 
raz jeszcze usłyszeć na  
józefowskim rynku dźwię-
ki obcych dla nas języ-
ków, spotkać się z ludźmi,  
którzy pochodzą z daleka. 
Poznać ich kulturę i zwy-
czaje. Skosztować obcych 
smaków. Poznawać się  
– razem się śmiać i bawić.

 Maciej Dutka 

„ChCEMy rAZ JESZCZE uSłySZEć 
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Koniec Świata zawSze przychodzi nagle
W głębi duszy wierzysz, że nieszczęście nie do-
sięgnie ciebie i twoich bliskich. Przecież jesteś 
na bezpiecznej pozycji obserwatora. Nie masz 
nic na sumieniu. Nie wychylasz się przed szereg. 
Ze wszystkich sił próbujesz bronić siebie i swo-
ją rodzinę. Zły czas mija, tłumaczysz sobie, że 
po każdej burzy wychodzi słońce. To nie może 
spotkać mnie. Wszystkich, ale nie mnie.

Później przychodzi czarna, jak chmura gradowa, 
rzeczywistość, która okrada cię z resztek bezpie-
czeństwa i równowagi. Nagle wszystko rozpada się 
na tysiąc kawałków. Nikt nie pyta o zgodę. Wręcz 
przeciwnie. Wszystko dzieje się szybko, boleśnie, 
przy dźwiękach płaczu tych, którzy płakać nie po-
winni.

To już było. Wszyscy znamy te historie. Przeszłość 
to niezła rozpiska, którą mamy przed oczami, nie da-
jąca o sobie zapomnieć. Dzięki niej możemy wyciągać 
wnioski, aby nie powtórzyć błędów, które były tra-
giczne w skutkach dla ludzi takich jak my. Pielęgnujmy 
przeszłość. Uporządkujmy, co nieuporządkowane  
i kreujmy dobro wspominając tych, którym nie dane 
było tego dobra zaznać. 

Ekipa festiwalowa od Pana Singera jest żywym 
przykładem, że razem można więcej i lepiej. Że 
wędrówka po czyichś śladach jest inspirująca, ko-
lorowa i bardzo pozytywna. Wspólna włóczęga, do 
której jesteśmy zapraszani przez twórców festiwalu 
jest doświadczeniem cennym, o tyle, o ile pozwo-
limy sobie na wyjście z pancerza i otwarcie się na 
drugiego człowieka. Najlepiej takiego, którego wi-
dzimy po raz pierwszy w życiu i który (ku naszemu 
zdumieniu) daje nam dużo pozytywnej energii, w za-
mian nie oczekując niczego. Ludzie dla ludzi. Radość 
dla radości. Szczerość za szczerość. Tak niewiele,  
a tak dużo. Singerowskie widowisko jest przestrze-
nią wolności. Pozwala przez moment zapomnieć  
o ograniczeniach, codziennym życiu, rutynie. Jesteś 
Ty, są inni, muzyka, której potrzeba jak powietrza  
i nastrój unoszącej się w powietrzu opowieści o lu-
dziach, którzy żyjąc w naszym mieście nie mieli tyle 
szczęścia co my.

K. N.

GAbrIELA GOrZAnDT - kObIETA O WIELu PASJACh
Urodziła się w Bychawie w 1926 r. Szkołę podstawową ukończy-

ła w Piaskach k. Lublina. Od 1938 r. mieszkała z rodzicami w Biłgo-
raju gdzie uczęszczała do miejscowego gimnazjum, które ukończyła 
w 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej kontynuowała naukę na 
tajnych kompletach. W 1943 r. rodzice, Wiktoria i Paweł Trzcińscy 
zostali aresztowani i rozstrzelani przez gestapo za pomoc ukrywają-
cym się Żydom. Dzięki nieobecności Gabrieli w tym czasie w domu  
i późniejszej pomocy koleżanek i ich rodzin uratowała się od śmierci.

Po wielu życiowych tarapatach wróciła do Biłgoraja. W 1962 r. 
wraz z rodziną zamieszkała w Józefowie. Podjęła pracę w Szkołach 
Przysposobienia Rolniczego w Górecku Starym i Aleksandrowie III 
prowadząc zajęcia z zakresu racjonalnego żywienia. 

W 1964 r. została zatrudniona jako instruktor KGW w Powiatowym Związku Kółek Rolnych  
w Biłgoraju. Widziała rażące różnice między życiem w mieście i na wsi, co utwierdziło ją w przeko-
naniu, że praca na rzecz wiejskiego środowiska jest niezwykle ważna. Swoją pracę wykonywała  
z ogromnym zaangażowaniem i pasją. Organizowała dziecińce sezonowe, kursy kroju, szycia, masar-
skie, cukiernicze, racjonalnego żywienia, wekowania owoców i warzyw. Zawstydzone i zastraszo-
ne kobiety wiejskie uczyła podstaw savoir - vivru, wpajała zasady racjonalnego żywienia dorosłych  
i dzieci. Organizowała szkolenia z zakresu odchowu prosiąt, cieląt, higieny udoju mleka, wycieczki  
do specjalistycznych gospodarstw rolnych, podczas których przy okazji zwiedzano ciekawe okolice.

Duży nacisk w pracy kładła na kulturę i pielęgnowanie pięknych wiejskich tradycji. Zakładała ze-
społy śpiewacze, organizowała ludowe stroje, dożynki, dni miejscowości. Była współzałożycielką  
i członkinią Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Aleksandrowiacy”.

Będąc na emeryturze, przez cztery lata pełniła funkcję dyrektora Domu Kultury w Józefowie.  
W swojej pracy dbała o to, by do współpracy na niwie kultury angażować młodzież szkolną, dorosłych 
i seniorów. Działania te miały na celu organizowanie w środowisku życia kulturalnego, pielęgnowanie  
i krzewienie tradycji ludowych związanych z ziemią biłgorajską.

W tym samym czasie była również założycielką i prezesem Społecznego Komitetu Pomocy Służbie 
Zdrowia w Józefowie. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Gabrieli w pozyskiwanie funduszy, Ko-
mitet zakupił przenośny aparat EKG oraz lampę szczelinową do gabinetu okulistycznego, tak bardzo 
potrzebne na tym terenie. Wystarała się o sprzęt do gabinetu rehabilitacyjnego.

W 1994 r. z jej inicjatywy powstało Towarzystwo Krzewienia Kultury Ludowej im. Kapeli Braci 
Bździuchów w Aleksandrowie, którego była prezesem. Towarzystwo ufundowało tablice pamiątkowe 
na grobach 2 członków tej kapeli, wydało śpiewnik „Biłgorajska ty ziemico, ziemio moja miła” (pie-
śni ludowych zebranych przez p. Józefa Sokołowskiego) oraz „Monografia Kapeli Braci Bździuchów” 
z Aleksandrowa. Tworzyła wycinanki, haftowała, zbierała wycinki prasowe. Organizowała wystawy,  
spotkania, wieczornice.

Gabriela Gorzandt potrafiła motywować i pobudzać współpracowników do działania, umiejętnie 
prowadziła dyskusje, szanowała ludzi. Była niezwykle barwną osobą. Otwarta, tolerancyjna, radosna, 
pełna chęci do działania, nawet mimo podeszłego wieku. Lubiana przez ludzi, angażowała się w działal-
ność społeczną i kulturalną. 

Była też osobą wrażliwą na potrzeby innych ludzi, życzliwą, prawą, o dużej kulturze osobistej.  
Widziała to, czego inni nie widzieli. Miała ogromną energię i determinację w dążeniu do obranych  
celów. Odeszła wspaniała kobieta, która na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy ją znali.

Marzeniem Gabrieli Gorzandt było, aby nie zaginęły piękne tradycje naszej polskiej wsi,  
a wraz z nimi Koła Gospodyń Wiejskich. Camara Helder powiedział „Jeżeli marzy tylko jeden czło-
wiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już 
początek nowej rzeczywistości”.

Zadbajmy o to by marzenie Garbrieli Gorzandt było naszym wspólnym marzeniem. 

- Elżbieta Jamroz



P R O G R A M
F E S T I W A L U
JÓZEFÓW
DZIEŃ I (20 lipca - piątek)

17:30               OTWARCIE FESTIWALU:

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

w roli głównej
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz Jó-

zefowski”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

Miejsce: Miejski Ośrodek 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 Ośrodek 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: Miejski 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 Ośrodek Kultury

2018

VIII MIędzynarodowy

FESTIwaL 
ŚLadaMI 
SInGEra

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 (21 lipca - sobota)

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 józefowa

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 reali-
zowany w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Józefowie. 

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 Austrii, 
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”


