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„Przywracanie” CD ze strony 1
Coraz częściej widzimy ogromną pracę ludzi, którzy chcą historię swych miejscowości, mieszkańców tych miejscowości upamiętnić i przypomnieć – podkreślał w dniu
odsłonięcia Ściany Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego
w Warszawie.
Kiedy po dwóch latach przygotowań, zbiórki pieniędzy, projektowania i budowy na początku września 2016 roku Ściana Pamięci została odsłonięta, zebrani na
uroczystości mówili: wierzymy, że to będzie ważne miejsce dla lokalnej społeczności,
że będzie miejscem refleksji i inspiracji. Wtedy też Anna Azari, ambasadorka Izraela
w Polsce skierowała w liście słowa do mieszkańców Biłgoraja: „Chcę podziękować
wszystkim mieszkańcom Biłgoraja, w których myślach, snach i wspomnieniach nadal
żyją żydowscy sąsiedzi (..)”
Ci sąsiedzi to setki imion i nazwisk, za którymi kryją się ludzkie historie. O miłości, strachu, nadziejach... Rachel Ackerman, Hana Adler, Reyzel
Ailish, Chaya Wagshol, Natan Zilberlicht… Cztery i pół tysiąca istnień. Żyć.
Przywróconych pamięci.

Gabriela Figura

DO KOŃCA ŻYCIA
Była świadkiem historii. Kiedy miała szesnaście lat straciła rodziców. Najpierw mówili
o Gabrieli Gorzandt: „cudem ocalała”. Potem dodawali: „To była wyjątkowa osoba,
nie było dla niej spraw niemożliwych do załatwienia. Była niestrudzoną działaczką”.
Do końca.

Pani Gabrysia, Gabriela Gorzandt, Gabryśka…
Ludzie opowiadali: kiedy na czymś jej zależało, była gotowa zrobić wiele. Byleby osiągnąć cel. Tak było, kiedy w latach sześćdziesiątych uczyła kobiety z józefowskich wsi szyć,
zdrowo gotować czy zachowywać się przy stole zgodnie z savoir vivrem. Nie zniechęcała
się, kiedy słyszała: „Pani instruktorko, wolałabym cały dzień kartofle kopać, niż jeść nożem
i widelcem”. Kiedy były żniwa, dla wiejskich dzieci organizowała „dziecińce” - sale zabaw
w prywatnych domach. Pielęgnowała tradycje kultury ludowej: zakładała zespoły pieśni.
Z „Aleksandrowiakami” spotykała się raz w tygodniu. Z Józefowa do Aleksandrowa woził ją
na „małym motorku” mąż Janusz. Zdarzało się, że kilkanaście kilometrów pokonywała pieszo
– żeby tylko być na próbie zespołu. Ci którzy ją znali wspominają, że kiedyś przed wyprawą do
Aleksandrowa w jej torebce zauważono budzik. Po co? A, bo akurat innego zegarka nie miała
pod ręką. Nie lubiła się spóźniać.
Pani Gabriela miała fantazję. Nałożyła strój piłkarski i strzeliła honorową bramkę podczas
gminnego festynu – tak wspierała społeczną akcję zbiórki pieniędzy na zakupy lampy EKG. Dla
dobra sprawy. Żeby osiągnąć cel. Mieszkańcy Józefowa wspominają gola Pani Gabrysi do dziś.
Miała wtedy siedemdziesiąt pięć lat
- Nie poddawała się. Uparcie dążyła do tego, co było w planie. Musiało być zrealizowane
i nie było innej opcji. Po prostu musiało i koniec. – mówi Elżbieta Jamroz - dyrektorka józefowskiej biblioteki. Dodaje: - Nie sposób było nie podążać za jej pomysłami.
Ci, którzy z nią współpracowali powtarzają: umiała przekonać do swoich planów, pięknie
o nich opowiadała. Ludzie za nią szli. Dziś wspominają ją młodzi, wspominają też ci, z którymi
przeżyła wojnę, a potem pracowała u podstaw. Spotkanie z nią nie mogło pozostać obojętne
dla pamięci. Miała zdolność nawiązania kontaktu z każdym. Znała „ksywki” wszystkich młodych
pracowników Józefowskiego Domu Kultury, gdzie pracowała i którego była dyrektorem. Każdego pamiętała, z każdym rozmawiała.
- Umiała też trzymać z miejscowymi żulami. Miała już swoje lata, a potrafiła ich zmieniać.
To było niesamowite. – wspomina Maryla Kulpa, która przez lata współpracowała z Panią
Gabrysią.
Na spotkaniach z młodzieżą opowiadała, jak to było przed wojną, jak w czasie wojny.
Dbała o pamięć o Żydach, z którymi tworzyliśmy lokalne społeczności, a których po wojnie
zabrakło. To było dla niej ważne.
- Chciała, żeby młodzi o tym wiedzieli, wyciągnęli wnioski, próbowali zrozumieć z czego ta tragedia. Powtarzała, że należy czerpać z historii, że nie warto się poddawać. Mówiła,
że Józefów na kulturze żydowskiej „stał”. Zawsze tłumaczyła, gdzie była łaźnia, jak to kiedyś
wyglądało. Jeździliśmy z młodzieżą do Hamerni, żeby zobaczyli papiernię Waxów. Potrafiła
rozmawiać z młodymi, żeby przetrwała pamięć o tamtym świecie. – dodaje Maryla Kulpa
To Pani Gabriela przyczyniła się do remontu józefowskiej synagogi, w której po
wojnie był magazyn kółek rolniczych. Dziś w przedwojennej synagodze swoją siedzibę
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ma gminna biblioteka. Nawiązała kontakt z rodziną żydowską, której krewni tu ocaleli.
Zaczęły przyjeżdżać do Józefowa wycieczki przodków józefowskich Żydów.
- To było za czasów Pani Gabrieli - wspomina Maryla Kulpa, a Elżbieta Jamróz dodaje:
- Wie pani, prawda jest taka, że była bardzo społecznie zaangażowana, ale ona nie robiła tego dla
siebie, dla żadnego zysku. Ja jestem pełna podziwu dla jej osoby. Dzisiaj takich ludzi już nie ma.

Z historii mówionej
Urodziła się w Bychawie w 1926 roku. Od 1938 mieszkała z rodzicami w Biłgoraju. Kiedy wybuchła wojna Gabrysia miała trzynaście lat. Jej ojciec Paweł Trzciński początkowo pracował w Urzędzie
Skarbowym. Mieszkali przy ulicy Nadstawnej. W czasie okupacji wprowadzili się do domu przy ulicy
Kościuszki.
- Z tego domu widziałam z rodzicami jak w 1942 roku jesienią spędzili Żydów na plac po
spalonych domach. Widziałam, jak ich transportowali, dorosłych i dzieci: z Tarnogrodu do Zwierzyńca, do kolei, a potem do Bełżca do obozu zagłady. Byłam przerażona jak dzieci małe i większe wieziono drabiniastymi wozami. Jeden obrazek prześladuje mnie do dzisiaj: małe dziecko,
nie wiem ile mogło mieć lat, wisi między szczebelkami. Twarz przerażona, płacząca. Te obrazy
pozostaną w mojej pamięci do końca życia. - wspominała Gabriela Gorzandt. W 2007 roku
dla Teatru NN, w ramach programu „Historia mówiona” opowiedziała o swoich wojennych
przeżyciach.
Jesienią 1942 roku była świadkiem zagłady Żydów w Biłgoraju. „Ostateczną likwidację” hitlerowcy rozpoczęli 2 listopada. Jednego dnia wymordowano 400 Żydów, a około 2500 wywieziono
do obozu zagłady w Bełżcu. Pojmanych z Biłgoraja, Tarnogrodu i Krzeszowa prowadzono do
baraków. Kolejnego dnia wszystkich popędzono do Zwierzyńca. Stamtąd trafili do Bełżca.
- Wtedy pierwszy raz widziałam jak, zdawało się, że bez powodu, podszedł Niemiec do
mężczyzny, rozmawiał i strzelił. Zabił go. Byłam zdziwiona. Nie tyle przerażona, co zdziwiona
samym widokiem. - rok 1942 wrył się w pamięć Gabrieli Gorzandt. Wtedy też podsłuchała
rozmowę rodziców: „Wisiu, czy ty zdajesz sobie sprawę jak narażasz naszą rodzinę?” „Pawełku,
ja nie mogę słuchać jak głodne dzieci płaczą.” Kilkunastoletnia Gabriela zrozumiała wtedy, dlaczego jej matka - Wisława Trzcińska – każdego wieczoru wynosiła z domu duży gar gorącej kaszy.
Przy ulicy 3 Maja znajdował się magazyn – skup skór, który prowadził Paweł Trzciński. Zatrudniał
w nim Żydów. W wybudowanej przy ścianie kryjówce ukryły się dwie żydowskie rodziny.
Rodziców Gabrieli Gorzandt gestapo aresztowało 17 lutego 1943 roku.
- To może trwało dwadzieścia minut. Wszędzie zaczęli chodzić. Przyszła do mnie mama
i mówi: „Gabrysiu wynieś tę paczuszkę. Tylko tak, żeby ciebie Niemcy nie złapali i oddaj panu
Olechowskiemu”. – wspominała lutowy poranek Gabriela Gorzandt - Ja cudem uniknęłam śmierci.
Najpierw trafiła do biura „Społem”, gdzie pracowała jej koleżanka Marysia. To miejsce
okazało się zbyt niebezpieczne. Kolejne, w którym szukała schronienia to sklep przy ulicy
Kościuszki. Stamtąd też musiała uciekać. Znalazła się u państwa Piętaków na Bojarach, potem na Zamojskiej u Książków. Gabriela Gorzandt musiała się ukrywać. Znajomi pomogli
jej wyjechać do Lublina, potem do Warszawy i Brwinowa, gdzie pomagała w sierocińcu
prowadzonym przez Urszulanki Szare. Tam dowiedziała się o śmierci rodziców.
- Podczas rewizji strasznie katowali moją mamę. Bili ją moimi nartami, okuciem. Kiedy się
ukrywałam, to co jakiś czas ktoś przychodził i opowiadał, że tak strasznie maltretowali mamę.
Ojca mniej, tylko mamę. – wspominała.
Gestapo rodziców Gabrieli Gorzandt: Wisławę i Pawła Trzcińskich rozstrzelało 2 marca
1943. Na placu przy ulicy Zamojskiej. Ojciec tuż przed egzekucją, miał powiedzieć: „Boże!
Opiekuj się naszym dzieckiem”. Świadek tego wydarzenia - Wolaninowa, żona dozorcy więzienia - przyniosła dla nich leki i opatrunki od dr. Pojaska. Ona też zawiadomiła burmistrza miasta
- Golińskiego, o leżących na placu zwłokach. Szef gestapo nie chciał zgodzić się na ich pochówek
na cmentarzu. W końcu ustąpił. Według relacji świadków gestapowiec Barda nie pozwolił rodzinie uczestniczyć w pochówku. Zakopali, zrównali z ziemią. Dopiero potem na grobie Trzcińskich ktoś anonimowy postawił brzozowy krzyż.
- Nie raz nie mogę spać. Przypominają się te chwile. Wyobrażam sobie jak musiała moja
mama cierpieć jak ją katowali. Ojca mniej, a mamę bardziej… Tego się nie zapomni do końca
życia.
Gabriela Gorzandt dzieliła się historią
swojej rodziny. Choć bywały takie dni,
kiedy nie chciała o tym mówić. Do końca
było to dla niej trudne.

Gabriela Figura
Potomkowie biłgorajskich Żydów na uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci przywieźli
rodzinne fotografie.
Fot. z serwisu: www.bilgoraj.com.pl
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Przywracanie
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Pamięć o Żydach biłgorajskich była przez lata zaniedbywana,
zniszczono wszystkie materialne ślady ich bytności w mieście,
a na jego ulicach język jidysz ostatni raz słyszany był w 1943 roku.
Tysiące pomordowanych istnieją dziś w pamięci, na fotografiach,
we wspomnieniach bliskich. Ściana Pamięci to symbol tej pamięci.
Żyliśmy tutaj razem prawie tysiąc lat i nareszcie oddaliśmy im hołd – mówi
Artur Bara ze Stowarzyszenia Kulturalnego im. I.B. Singera, inicjator budowy
w Biłgoraju Ściany Pamięci. Powstała przy zachowanej części cmentarza żydowskiego. Jednego z trzech jakie przed wojną istniały w Biłgoraju. To symboliczna
macewa dla zamordowanych i tych którzy musieli uciekać, ratując życie. Dla tych,
którzy przez lata tworzyli klimat i historię miasta. Przed dwoma laty na uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci przyjechało wielu potomków biłgorajskich Żydów. Byli Ci, dla których pamięć jest ważna. Mówili: to szczególny dzień. Mówili:
ta ściana przypomina mi o moich nieżyjących przodkach, którzy pochodzą stąd.
Tu mieszkali, pracowali. Wspólnie z Polakami tworzyli codzienność i wyjątkowe
chwile lokalnej społeczności. Obok siebie.
- Ta Ściana pokazuje i będzie pokazywać, że ludzie pamiętają o wojennej
tragedii i nie pozwolą, by to się powtórzyło. Dla mnie jest to ważne - podkreślał
w dniu odsłonięcia Ściany Pamięci Samuel Atzmon – Wircer, który urodził się
w Biłgoraju w 1929. Dziś jest Honorowym Obywatelem Miasta, wracającym
tu, by dbać o pamięć o przodkach, by odbudowywać relacje z obecnymi mieszkańcami miasta. – Tutaj chodziłem do szkoły, grałem w piłkę. Przeżyłem wojnę
i Holokaust. Są ze mną wnuk i wnuczka. Jestem bardzo wzruszony. Dożyłem momentu postawienia Ściany Pamięci i czuję, że jest to wielka odpowiedzialność. Nie tylko nasza, pozostałych po Holokauście, ale też mieszkańców
Biłgoraja. Dla nas jest to symbol pamięci tego, co było i co już nie wróci.
W 1943 roku skończyła się obecność Żydów w Biłgoraju. Hitlerowcy wymordowali społeczność żydowską, zniszczyli miejsca pochówków narodu, który od
tysięcy lat koegzystował z polskimi mieszkańcami. W Biłgoraju funkcjonowały trzy
cmentarze żydowskie. Dwa z nich zostały kompletnie zniszczone podczas wojny,
trzeci, przy ulicy Konopnickiej zachował się tylko w części. Obok niego powstała
Ściana Pamięci.
- Powstała w hołdzie tym, którzy żyli i umierali w naszym mieście, a na skutek
wojny, powojennych niegodziwości oraz innych trudnych do zdiagnozowania przyczyn, nie mają swojej macewy, a miejsce ich wiecznego spoczynku jest nieznane
– mówi Artur Bara: - W ten sposób zachowujemy ich pamięć. Żyliśmy tutaj razem
prawie tysiąc lat.
Żydzi w Biłgoraju pojawili się w drugiej połowie XIV wieku. W 1827 roku
stanowili 33 procent ogółu mieszkańców. Pod koniec XIX wieku na 8953 mieszkańców, Żydzi stanowili już 42,5 procenta. W 1921 roku wszystkich mieszkańców było
5603, w tym 3715 Żydów. W kolejnych latach liczba mieszkańców powiększała
się. W sierpniu 1939 roku wynosiła już 8270, z czego 3175 to Polacy, 5010 - Żydzi
i 85 - Ukraińcy. Podobnie było w okolicznych miejscowościach. Żydzi zajmowali się
przede wszystkim handlem i rzemiosłem. Żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy.
To trwało do wybuch II wojny światowej. Jej skutki były ostateczne. Hitlerowcy
zamordowali około 4500 żydowskich Biłgorajan.
- Po drugiej wojnie światowej obraz społeczny, etniczny miasteczek takich jak
Biłgoraj kompletnie się zmienił – przypomina Tomasz Hanejko, kierownik Muzeum
– Miejsca Pamięci w Bełżcu i dodaje: - Dlatego trzeba pielęgnować wszelkie ślady
historii i przywracać pamięć o nich.
To „przywracanie” jest jednym z ważnych motywów założenia i działania stowarzyszenie im. Singera, ale też Fundacji Biłgoraj XXI, która przywołuje dawny
wielokulturowy charakter miasteczka. Wybudowała w Biłgoraju replikę drewnianej
XVII-wiecznej synagogi, która kiedyś stała w Wołpie na dzisiejszej Białorusi i uważana była za najpiękniejszą w dawnej Rzeczypospolitej. Odtworzony został dom,
w którym mieszkał Singer. Miasteczko na Szlaku Kultur wciąż rośnie. Dzięki Stowarzyszeniu im. Singera w Biłgoraju powstała Ściana Pamięci, Ławeczka Singera.
Na terenie miasta ustawiono też dwa postumenty: przy ulicy Lubelskiej, gdzie był
najstarszy cmentarz żydowski, stała przed wojną synagoga, cheder, mykwa i drugi
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących im. ONZ w Biłgoraju, na terenie dawnego
cmentarza żydowskiego.
- Jako dziecko chodziłem do tej szkoły. W piłkę graliśmy na cmentarzu, nie
wiedząc, że to jest cmentarz. To był po prostu pusty plac - mówi Henryk Wujec.
- Dobrze, że o mieszkańcach żydowskich przypomina teraz ta Ściana, na której są
napisy w różnych językach: polskim, angielskim, jidysz.

Uroczystość odsłonięcia Ściany Pamięci w Biłgoraju.
Fotografia z serwisu: www.bilgoraj.com.pl

Drodzy uczestnicy
VIII Międzynarodowego
Festiwalu

Śladami Singera

Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy numer festiwalowej gazety
“Sztukmistrz”. Ta jednodniówka 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 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 program dwudniowego festiwalu znajdziecie na rozkładówce gazety. Musicie to wszystko zobaczyć. Innym ważnym
celem naszego festiwalu jest także, a może przede wszystkim wywołanie refleksji dotyczącej naszej indywidualnej i zbiorowej Pamięci. Historie bohaterów opowiadań laureata literackiej nagrody Nobla za rok 1978 – Icchoka
Baszewisa Singera, którym dał życie w miasteczkach i miastach lubelszczyzny
w symboliczny sposób przypominają 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 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 darem, który możemy im ofiarować jest nasza Pamięć.
Proszę 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
„Przepełnieni miłością i bólem pamiętamy o dzieciach, kobietach
i mężczyznach żydowskiej społeczności Biłgoraja zamordowanych
podczas II wojny światowej przez Niemców i ich popleczników”
– to fragment napisu umieszczonego na Ścianie Pamięci. Zbudowana jest z lokalnego piaskowca. Jest konstrukcją monumentalną - ma ponad 20 m długości i ponad
3 m wysokości. W jej środku umieszczony jest pojemnik z kamieniami, które w tradycji
żydowskiej symbolizują pamięć o zmarłych. Projektanci ściany i jej wykonawcy pracowali za darmo. W sumie wzniesienie Ściany kosztowało około 100 tysięcy złotych. To
kwota jaką stowarzyszenie zebrało podczas społecznej zbiórki. Darowizny pochodziły
od mieszkańców Biłgoraja, potomków biłgorajskich Żydów, a także osób dla których
wartością jest pamięć.
- Środowisko biłgorajskie czyni rzecz niezwykłą. Nie tylko przywraca pamięć
o tym, że mieszkali tutaj Żydzi, ale przywraca kształt wielokulturowego Biłgoraja.

dokończenie na str. 4

Bracia Brwi

Marko Kalc

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

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.

SYLWETKI ARTYSTÓW

Maya Full Power

Damian Dudkiewicz

Artystka cyrkowa i tancerka z Czech.
Jej inspiracje sięgają Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a krystalizują się w takich
formach tanecznych jak: tribal dance,
bally dance, fusion, a ostatnio Burlesque.

Mim, aktor, kulturoznawca. W Polsce związany był m.in. z Teatrem Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Od 2008 r. występuje
na deskach londyńskich scen m.in. w English
National Opera.

DZIEŃ I (21 LIPCA - sobota)

DZIEŃ II (22 LIPCA - niedziela)

17:30

16.00 – 17.00

Otwarcie festiwalu:

- prezentacja twórczości Icchoka Baszewisa Singera
- wspólne czytanie opowiadań noblisty z Biłgorajem
w roli głównej
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz
Biłgorajski”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto…
Podróże przez zapomniany kontynent”

„Szukajcie Przyjaciół Sztukmistrza”

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury

Miejsce: Centrum Biłgoraja

18:00 test - Quest festiwalowy

19.30 „Przyjaciele Sztukmistrza”

- 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.

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.

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

Spektakl plenerowy z muzyką na żywo i opowiadaniami Singera, lokalnymi legendami, z elementami cyrku, akrobatyki, tańca, teatru ognia,
i happeningiem „Ulica Singera”. W spektaklu
biorą udział artyści z Anglii, Chorwacji, Czech,
Martyniki, Włoch i Polski.
Miejsce: Plac przy BCK

W razie niepogody program będzie realizowany w Biłgorajskim Centrum Kultury.
Na wszystkie wydarzenia

WSTĘP WOLNY

MD comapny

Alicja Sobstyl

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

Absolwentka Szkoły Muzycznej I i II stopnia
im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie
w klasie śpiewu solowego. Obecnie studiuje Edukację Artystyczną w zakresie sztuki
muzycznej.

Michał Schab

Daniel Arbaczewski

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

Aktor, reżyser, pedagog, instruktor teatralny, menedżer kultury. Absolwent Wrocławskiej PWST Wydziału Lalkarskiego.

Miejsce: Biłgorajskie Centrum Kultury

FILM „Karski i władcy ludzkości”

20.30 „Karski i władcy ludzkości”
Wyjątkowo zdolny student dwóch kierunków na Wydziale Artystycznym UMCS.
Muzyka to pasja, która towarzyszy mu od
6-go roku życia. Na fortepianie i akordeonie
gra głównie jazz.

W różnych punktach miasta artyści festiwalowi
indywidualnie prezentować będą swoje umiejętności: aktorskie, cyrkowe, muzyczne, taneczne...
Istnieje możliwość osobistego poznania i rozmowy, podpatrzenia warsztatu, obejrzenia krótkiego pokazu (koncertu).

Miejsce ZBóRKI: Biłgorajskie Centrum Kultury

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 premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Edynburgu. Prezentowany między innymi w Austrii,
Armenii, Czechach, Egipcie, Anglii, Kanadzie, Rosji, USA
i Polsce.

Mateusz „Roger” Strzempa

FESTIWAL
ŚLADAMI
SINGERA 20 18

SYLWETKI ARTYSTÓW

PROGRAM
FESTIWALU
%,à*25$-

VIII Międzynarodowy

Projekcja filmu dokumentalnego „Karski i władcy
ludzkości” w reż. Sławomira Grunberga.
Projekcja zwiastuna filmowego, prezentującego artystów II dnia festiwalowego.
Miejsce: Biłgorajskie Centrum Kultury

„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, założonych 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”
Wystawa „Było miasto... Podróże przez zapomniany kontynent” to wypełniona wspomnieniami podróż po dawnych sztetlach Polski, Ukrainy i Białorusi. Wielokulturowa codzienność historii 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 Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Howard Rypp
Aktor, reżyser , założyciel i dyrektor działającego w Tel Avivie (Izrael) Teatru „Nephesh”.
Na naszym festiwalu wcieli się w rolę Gimpla,
sympatycznego głupka z opowieści Singera.

