tyszowiecki

2018 TYSZOWCE, GAZETA FESTIWALOWA
Arnold Słucki – urodzony w 1920 r. w Tyszowcach poeta, krytyk
i tłumacz. Szkołę podstawową ukończył na Klątwach, a potem seminarium nauczycielskie w Warszawie. W swoich wierszach często
wspomina Tyszowce i Huczwę. Zmarł w 1972 r. w Berlinie.
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Aneks do Szagalewa
Kobiety kąpią się nagie w Huczwie – wrzawa,
trwa łódką z powrotem wyprawa
do źródła rzeki, w tataraki, w piątek,
za górę w miasto w świecach, w prapoczątek,
skąd już czasu odstępstwo jest jak chrzest;
światy świecą w nagości herezji
i to, co falą mi przeszumiało: j e s t
Arnold Słucki, Biografia anioła, Warszawa 1982, s. 198

Paryż słynie złotem, a Tyszowce błotem
(…) kilkanaście lat temu, będąc w Stanach Zjednoczonych
[Józef Czarnecki z Łaszczowa], spotkał Żyda, który przed samą
wojną wyjechał z Tyszowiec. Sędziwy Żyd, gdy dowiedział się, że
Czarnecki jest z tych stron, roztkliwił się.
- A powiedz mi, czy w Tyszowcach są jeszcze te kładki? – zagadnął.
- Żadnych kładek tam nie widziałem – odpowiedział Czarnecki, nie
bardzo wiedząc, o co Żyd go pyta.
- Aj waj. Aj waj! Przecież tam takie błoto – strapił się Żyd.

Robert Horbaczewski, Tu Szewce, Lublin 2009, s. 12.

Dziewczyny na Huczewskiej tamie. Zdjęcie ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego.

„Chłopaki na Kozim Rogu, dziewczyny na tamie” CD ze strony 1
Wierzba przez lata podmywana nurtem najpierw straciła liście, potem jedną z grubych
gałęzi, potem przechyliła się zbyt mocno. I raptem skończyła się pewna epoka. Nie ma
Koziego rogu, Huczwa opustoszała. Od czasu do czasu ktoś zorganizuje spływ kajakowy
na grodzisko w Czermnie, niedzielni wędkarze przycupną na składanym stołeczku, ktoś
z mostu popatrzy, czy po ostatniej ulewie przybyło wody. Chłopaki i dziewczyny spotykają się teraz w lokalnej pizzerii.

Anna Bzdyra

Wodokreszcze
Święto Chrztu Pańskiego, zwane świętem Jordanu, to jedno z dwunastu wielkich świąt
w Kościele prawosławnym. Tyszowieccy prawosławni nazywali je „wodokreszcze”. Rano
udawali się na uroczyste nabożeństwo do cerkwi. Po zakończonej liturgii szli procesją
z chorągwiami, krzyżem i ikoną Chrztu Pańskiego nad Huczwę – symbolicznego Jordanu,
w którym Jezus przyjął chrzest. Tam następował kulminacyjny moment – wielkie poświęcenie
wody.
Robert Horbaczewski, W cieniu kopuł, Lublin 2011, s. 21.

Tworzywo
Dziadek mój, okładając kark pijawkami, nie wiedział, że bytują naprawdę – w nim, w ciele,
w trzewiach; ze szklanki mieniącej się w porannym blasku.
Ale najpierw był połów na rzece, której Bóg już dziś nie pamięta, a czyż ów N i h i l cokolwiek kiedy pamiętał? – był, jak bywają pijawki w wielkiej wodzie i tylko w ciasnocie j e s t,
kiedy poczuje na przykład wokół siebie szkło, głuche szkło ćwierćlitrowego słoja.
Słojem był dziadek, słojem z żywymi pijawkami w słońcu. Trzeba było tylko wyjść na ogród,
naprzeciw tego okna, gdzie stał wśród butli. Zdawało się, że z całą zawartością ruszy na wiśnie
w cukrze, renklody, ale on znał swoją granicę w świetle, czego nie przewidywał akt stworzenia. Ale uczyniło to szkło, a więc zaśpiewał dziadek psalm do pisaków i sam był harfą, Dawidowym instrumentem, w którym pląsało żywe mięso, szare, bezkształtne jeszcze. Szukałem
tego okna (wielkie powietrze było puste po latach), przywołując tę przezroczystość, z której
się wywodzę – do dnia świetlistego.
Tworzywo Fot. Jakub Bzdyra.

Arnold Słucki, Biografia anioła, Warszawa 1982, s. 156
„SZTUKMISTRZ TYSZOWIECKI”
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***
Góry stały
w doliny spowite,
brzeg brzegowi
odegrzmiał
i jak włócznia
biegło słowo
przeciw sensowi.
Jezioro się zachwiało
			
w dół korytem,
chlusnęła
mitem
Huczwa.

22 LIPCA 2018

Arnold Słucki, Biografia anioła, Warszawa 1982, s.49
Huczwa. Fot. Jakub Bzdyra.

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

Chłopaki na Kozim rogu, dziewczyny na tamie
Kiedyś było całkiem inaczej. Rzeka była ważnym miejscem na towarzyskiej mapie Tyszowiec. Przychodzili tu wszyscy, młodzi i starzy, miejscowi i letnicy. Teraz nawet nazwa nie bardzo już jej pasuje – Huczwa nie
huczy, tylko leniwie przesuwa się pomiędzy obrosłymi zielenią brzegami.
A dawniej? Dawniej tu tętniło życie.
„Kąpać się przychodziliśmy od strony Jurydyki, tam się wszyscy spotykaliśmy, bo tam była duża
łąka. Łatwo było zejść do rzeki. Przychodziła zawsze masa młodzieży. Każdego dnia od 11.00 do
19.00. Lataliśmy tylko do domu na jedzenie i znowu do wody” - wspomina Mirek, który w latach
80. był nastolatkiem. „Tak jak się zaczynały wakacje, tak ruszaliśmy do wody. Jest takie powiedzenie
„na Boże Ciało skacz do wody śmiało”, ale my kąpaliśmy się dopiero od pierwszego dnia wakacji.
Od końca czerwca do 15 sierpnia. Po piętnastym praktycznie nie było kąpieli. Nawet jeśli woda
była ciepła, nikogo już tam nie było, to był dla nas koniec wakacji.”
Kąpieliska były dwa: na Kozim rogu i na tamie.
Kozi róg wytyczony był wyższym brzegiem, na nim rosła dorodna wierzba płacząca. Miarą
odwagi miejscowych były skoki z jej gałęzi. Woda miała w tym miejscu może nieco ponad 2 metry
głębokości, ale wydawało się, że to prawdziwa głębia. Tyszowiacy ćwiczyli tam swoje umiejętności,
rywalizowali z przyjezdnymi, popisywali przed dziewczętami. Rozpędzali się z brzegu i skakali „na
bombę”, wdrapywali się po pochylonym pniu na te najcieńsze, położone najwyżej gałęzie, urządzając konkursy skoków, pokrzykiwali, gonili się i popychali.
Na tamie natomiast woda sięgała najwyżej do kolan. Tu kąpały się przeważnie młodsze dzieci
i dziewczyny. No i ci, którzy nie umieli pływać. Stąd dochodziły piski dziewcząt, bo woda zazwyczaj
była dość chłodna. Poza tym wypadało jakoś zwrócić na siebie uwagę chłopaków na Kozim rogu.
Tyszowieckie dziewczyny dostojnie kroczyły więc po śliskim podłożu tamy, wdzięcznie się ochlapywały a potem wychodziły na brzeg, żeby wysuszyć się na kocu i poopalać. Z tego miejsca bacznie
obserwowały, kto jest najodważniejszy i najprzystojniejszy po drugiej stronie.
Trochę inaczej było w niedziele. Wtedy przychodzili też dorośli. Przynosili ze sobą kolorowe
wełniane koce, kanapki, domowy kompot, czasem w termosach lody od Mazura. Matki sprawdzały, czy usta dzieci nie sinieją z zimna, i nakazywały wychodzenie z wody. Ojcowie tęsknie patrzyli na
skaczących do wody chłopaków i jeden po drugim niepostrzeżenie kierowali się w stronę wierzby,
zostawiając żonom troskę o dzieci.
To były dwa światy: dziewczęca tama i Kozi róg chłopaków. Sama nazwa Kozi róg kryła w sobie
tę zadziorność, która cechuje wszystkich dorastających mężczyzn, wśród dzieci krążyły legendy
o niebezpieczeństwach głębokiej w tym miejscu wody, szkle, które czyha w mule i pijawkach wysysających krew z łydek. Jednak bezpieczeństwo tamy okazało się złudne.
Pewnego wakacyjnego dnia Tyszowcami wstrząsnęła tragiczna wiadomość. Na tamie utonęło
dziecko. „Zakonnica przywiozła grupkę dzieci na kolonie. Pamiętała, że woda nie jest na Huczwie
głęboka, pozwoliła się kąpać. A tu był uskok, gwałtowna zmiana głębokości wody. Czworo dzieci zaczęło się topić. Siostra skoczyła na ratunek, ale sama nie potrafiła pływać. Nie udało się jej
uratować jednej dziewczynki” – wspomina mieszkający przy rzece Grzegorz. Ten wypadek długo
jeszcze wspominano.

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 (22 LIPCA - niedziela)

DZIEŃ II (23 lipca - poniedziałek)

17:30

16.00 – 17.00

Otwarcie festiwalu:

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

„Szukajcie Przyjaciół Sztukmistrza”

Miejsce: Skwerek

Miejsce: Centrum Tyszowiec

18:00

19.30 „Przyjaciele Sztukmistrza”

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.

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: Skwerek

W razie niepogody program będzie realizowany w Samorządowym 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: Cegielnia Tyszowce

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: Skwerek

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
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VIII Międzynarodowy

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

„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.

