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Z radością oddaję w Wasze ręce najnow-
szy numer festiwalowej gazety “Sztukmistrz”. 
Ta jednodniówka stała się już tradycją. Trudno 
jest nam wyobrazić sobie festiwal bez “Sztuk-
mistrza” tak, jak mam nadzieję Wam – miesz-
kańcom i wakacyjnym gościom trudno jest wy-
obrazić 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, mu-
zyków, tancerzy, cyrkowców…

Ich krótkie biogramy oraz pełny program 
dwudniowego festiwalu znajdziecie na rozkła-
dówce gazety. Musicie to wszystko zobaczyć. 
Innym ważnym celem naszego festiwalu jest 
także, a może przede wszystkim wywołanie 
refleksji dotyczącej naszej indywidualnej i zbio-
rowej Pamięci. Historie bohaterów opowia-
dań laureata literackiej nagrody Nobla za rok 
1978 – Icchoka Baszewisa Singera, którym dał 
życie w miasteczkach i miastach lubelszczyzny 
w symboliczny sposób przypominają setki i ty-
siące 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 świato-
wej. Mieli tutaj swoje domy, świątynie, cmen-
tarze. 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 na-
szego festiwalu. Niech będzie obecna podczas 
wszystkich festiwalowych wydarzeń. Temu też 
służy nasza gazeta.

Dobrej lektury i miłej zabawy
 

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Więzienie w Janowie Lubelskim około 1917 roku. 
Ze zbiorów p. Kamila Wybrańskiego.

fot. obok

Olśnienie przyszło nagle. Wiele lat temu. Wtedy książki Singera trzeba 
było zdobywać. Były jak opowiadania z innej planety. Odkrywały świat, 
który przestał istnieć. Na zrozumienie, że żyjemy w cieniu i nieświado-
mości tamtych lat potrzeba było sporo czasu.

Przez strony opowiadań Singera przewijają się doskonale znane nam nazwy miej-
scowości - Biłgoraj, Lublin, Kraśnik, Frampol, Krzeszów, Goraj i... Janów. To wszystko 
jest blisko, na miejscu, tutaj. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Przecież Singer pisał o Ja-
nowie wiele razy. Udało się znaleźć to w jego książkach. Przeczytajcie „Pożar” i „Żebrak 
tak powiedział” ze zbioru „Gimpel Głupek”, „W drodze do przytułku” ze zbioru „Zja-
wy”, „Opowieść o parze kłamców” z książki „Spinoza z ulicy Rynkowej”, „Czarownika”  
z „Namiętności” czy „Jentł, chłopiec z Jesziwy” z „Krótkiego Piątku”. Na podsta-
wie tego opowiadania powstał film, w którym główną rolę zagrała Barbra Stre-
isand. Janów można odnaleźć też w „Opowiadaniach” Singera „Naftali Gawędziarz 
i jego koń” i w zbiorze „Seans” – „Papuga” i „Broszka”. To dużo. A przede wszyst-
kim jest wyróżnieniem, ponieważ Isaak Bashewis Singer został uhonorowany lite-
racką Nagrodą Nobla. Noblista, Polak żydowskiego pochodzenia, pisał o mieście, 
w którym żyjemy. O Janowie czytały w jego opowiadaniach miliony ludzi na całym 
świecie. Dla nich to abstrakcyjne miejsce. Ale Janów istnieje. A Singer może być na-
szym atutem. Jest budynek carskiego więzienia wspaniale opisany w jednym z opo-
wiadań. Na jego podstawie można stworzyć miejską legendę o duchu grasującym  
w więziennych kazamatach. Jest teren kirkutu przy ul. Wojska Polskiego, na którym 
brakuje choćby wzmianki, że to żydowski cmentarz. Są uratowane fragmenty macew, 
z których można zrobić tam pamiątkową tablicę. Można też od podstawówki przez 
gimnazjum i szkołę średnią przekazać dzieciom i młodzieży, że kiedyś, w Janowie, żyli 
ludzie wyznający inną wiarę, ale mieli te same marzenia. Chcieli żyć i cieszyć się z każ-
dego dnia. Dlaczego tylko nieliczni wiedzą, że przy targowisku na ul. Wojska Polskiego 
są zbiorowe mogiły Żydów pomordowanych przez Niemców? Że przy ulicy Bialskiej był 
obóz dla Żydów? Z jakiego powodu Janów nie ma swojej Księgi Pamięci gmin żydow-
skich? Dlaczego uczniowie janowskich szkół nie wiedzą, że laureat literackiej nagrody 
Nobla pisał o ich mieście? 

Wiele lat temu Muzeum Regionalne w Janowie zorganizowało wystawę pt.: „Czas Pra-
wie zapomniany”. Pokazano charakterystyczne judaika ze zbiorów innych placówek w Pol-
sce i fotografie z cmentarzy żydowskich. O Janowie było niewiele. Dzisiaj o żydowskiej 
społeczności miasta wiemy dużo więcej. Czas to pokazać.

Czy Singer był w Janowie? Może tak, a może nie. Na pewno nie powinien być zapomnia-
ny lub pomijany. To Polak, którego uznano za wielkiego żydowskiego pisarza. Na jego opo-
wiadaniach można budować podstawowe wartości – tolerancję i poszanowanie innych.

Zbigniew J. Nita

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 
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ZAPOMNIANY NOBLISTA

(...) Kiedyś widziałam janowskie więzienie. Nie-
łatwo było stamtąd uciec. Miało żelazną bramę, 
czarną jak smoła, i otoczone było wysokimi mura-
mi. Byli tam też strażnicy. (...)

I.B. Singer „Czarownik”
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Fragment projektu odbudowy domu modlitwy w Janowie z 1922 r.  
ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie.
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Giersztenblit, Wajnberg, Lewinzon, Hirszman, Lanel, 
Broner, Diament, Cechsztejn, Adler, Kugiel… nazwiska ży-
dowskie ciągną się w rejestrze mieszkańców Janowa Lubel-
skiego z 1933 r. Naliczyłam ich ponad 800 na około 2250. 
Powoli jednak zaczęli opuszczać miasto. Dwadzieścia lat 
wcześniej stanowili połowę społeczności. Handlarze i poeci, 
właściciele sklepów i filozofowie, kupcy i mistycy, szklarze, 
blacharze, szewcy, krawcy, czapnicy… Co pozostało po na-
szych sąsiadach z przedwojennego Janowa? Czy pozostało 
dziedzictwo materialne? Czy przetrwała pamięć?

 
 
Nie ma śladu po synagodze i łaźni. Nie zachowały się na żadnych znanych 

mi fotografiach. W Archiwum Państwowym w Lublinie jest jedynie projekt od-
budowy domu modlitwy, który spłonął w pożarze miasta w 1922 roku. Zniknę-
ły nazwy ulic: Żydowska, Bóżnicza. Pierwszy cmentarz założony około 1660 r. 
przy obecnej ulicy 3 Maja został zdewastowany przez Niemców podczas II wojny 
światowej i obecnie jest częściowo zabudowany, natomiast drugi, przy ulicy Woj-
ska Polskiego, stał się dla mieszkańców Janowa rodzajem parku. Rzeczywiście, 
nieco przypomina park, w stylu angielskim, drzewa, krzewy, trawa, rosną dziko  
i bezładnie, zaniedbane, niepielęgnowane. Alejki wydeptane przez spacerujących. 
Miejsce po ognisku. Wszechobecne śmieci. Kto pamięta, że to cmentarz? Czy 
stosunek do miejsc świętych, do miejsc spoczynku, niezależnie od wyznania, nie-
zależnie od narodowości, nie świadczy o naszej kulturze? 

Kirkut założony został w tym miejscu około 1826 roku, po ukazie cara Aleksandra I, 
nakazującym lokowanie cmentarzy z dala od ludzkich osiedli. Służył ludności żydow-
skiej ponad 100 lat. W czasie II wojny światowej właśnie tutaj wielokrotnie przyganiano 
czy przywożono i rozstrzeliwano Żydów z Janowa i okolic. Wcześniej musieli wykopać 

dla siebie groby. Nie ocalała tu żadna ma-
cewa. Okazały się doskonałym materiałem 
budowlanym, więc Niemcy kazali  nimi 
wykładać drogi, place, budować szam-
ba. O zgrozo! Widziałam taki zbiornik. 
Na długo, nie, chyba na zawsze zostanie  
w pamięci ten przykry widok. W latach  
90. XX w. na kirkucie można było jesz-
cze natknąć się na kawałki macew. Dziś 
pozostały tylko resztki muru okalającego 
cmentarz. W Archiwum Austriackim za-
chowało się zdjęcie z 1914 lub 1915 roku, 
na którym doskonale widać janowski kirkut 
i stojące na nim macewy. Staramy się po-
zyskać fotografię do zbiorów muzealnych.

Jakiś czas temu na cmentarzu parafialnym w Janowie pojawiła się 
macewa. Stała oparta o cmentarny mur, odwrócona tyłem. Wykonana 
z jasnego kamienia. Jest w bardzo dobrym stanie. Ciekawe gdzie prze-
trwała wojnę? Ktoś wykonał miły gest przynosząc ją tutaj. Nie jest lekka. 
Wprawdzie złamana w połowie, ale bez trudu można odczytać napisy. 
Z pewnością pochodzi z grobu kobiety, o czym świadczy płaskorzeźba 
przedstawiająca złamaną świecę. To właśnie kobiety zapalały i błogosła-
wiły świece szabasowe. Złamana świeca symbolizuje przerwane życie. 
Macewą zaopiekowało się Muzeum Regionalne. Dołączyła do skrom-
nego grona judaików – pamiątek po janowskich Żydach. Oprócz zdjęć  
i dokumentów jest tutaj lampka chanukowa, kwarta do rytualnych ablu-
cji, kieliszki kiduszowe, świecznik oraz zabawka – kiwający się Żyd. Jest 
też Tora ale ta pozostała po Żydach wiedeńskich, którzy przez jakiś czas 
przebywali w Modliborzycach. Miałem nawet nauczycielkę gry na forte-
pianie: przez półtora roku lekcji muzyki udzielała mi prof. Konserwatorium 
Wiedeńskiego – Żydówka wysiedlona (wypędzona) z Wiednia w 1941 r. do 
Modliborzyc. Mieszkała u aptekarzy pp. Kubickich. Był tam dobry instru-
ment i tak sobie dorabiała na życie dopóki nie zginęła na stacji kolejowej  
w Zaklikowie, w październiku 1942 r. – wspominał śp. doktor Kossakowski 
z Modliborzyc.

Macewa z janowskiego cmentarza. 
Fot. J. Flis

W Izraelu żyje garstka Żydów 
– dawnych mieszkańców Janowa. 
Niektórzy wyjechali z rodzinami 
jeszcze przed Zagładą. Niektórzy 
przetrwali dzięki pomocy swoich 
sąsiadów. Posiadają bogaty zbiór 
zdjęć, na których utrwalono nasze 
miasto i jego mieszkańców. Posia-
dają też bezcenne wspomnienia, 
historie przekazane przez rodzi-
ców, dziadków. Z niecierpliwością 
czekamy na spotkanie.

- J. Flis
Lampka chanukowa ze zbiorów Muzeum 
Regionalnego w Janowie Lubelskim. 
Fot. J. Flis
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DZIEŃ I (23 lipca - poniedziałek)

17:30               OTWARCIE FESTIWALU:

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

Lubelskim w roli głównej
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz Ja-

nowski”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

Miejsce: janowski 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: janowski 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: 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: janowski Ośrodek 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 (24 lipca - wtorek)

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: Park obok janowskiego Ośrodka 
Kultury

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: Park przy fontannie

W razie niepogody program będzie reali-
zowany w Janowskim Ośrodku Kultury. 

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”


