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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

„Pompa na środku rynku, na przeciwko apteki”, oraz „Pompa (pomię-
dzy Joselem Blacharzem a Szlomke Felczerem)”. Ilustracje z pochodzą 
z Księgi Pamięci Bychawy

Dzieje Żydów bychawskich zostały opisane w różnych publikacjach naukowych, wśród najważniejszych 
należy wymienić: Bychawa, studium historyczno-urbanistyczne (Sygowski, 1984), Dzieje Bychawy (Szczygieł /
red./, 1994), Ks. Antoni Kwiatkowski... (Dębowczyk, 2006), Lokalna społeczność gminy Bychawskiej... (Kopru-
kowniak, 2011). Tematy „żydowskie” były również przedmiotem kilkunastu artykułów w lokalnej prasie. 
O Żydach pisali: Gromek, Maj, Sygowski, Winiarczyk (Gazeta Bychawska), Dębowczyk, Góra, Kościński,  
Kuwałek, Kuna, Mendykowski, Trzciński (Głos Ziemi Bychawskiej), Dębowczyk, Kuna, Panecki, Zamir 
(Głos Regionalistów). Z przedstawionych opisów i statystyk wyłania się obraz diaspory, która w ciągu 350 
lat z nielicznej grupki osadników urosła do znaczącej społeczności, stanowiącej większościowy odsetek 
mieszkańców miasta.

Pierwsze wzmianki o Żydach w Bychawie pochodzą z lat 1578-89. Podobnie jak miało to miejsce  
w innych miastach, bychawscy Żydzi zajmowali się dzierżawą karczm i przywilejów właściciela miasta 
(np. kopytkowego). Do końca XVI wieku liczba Starozakonnych zwiększała się i prawdopodobnie wtedy 
powstała pierwsza gmina wyznaniowa w mieście. Jednocześnie zauważalny był znaczący spadek ogólnej 
liczby ludności. Bychawa ucierpiała w wyniku wojen kozackich, „potopu szwedzkiego” i wojen tureckich 
– w kryzysowym momencie (w 1675r.) miasto było zamieszkane przez zaledwie 75 osób, w tym 17  
Żydów (23%). W XVIII wieku liczebność populacji miasta powoli wzrastała. Około 1717 roku pobudo-
wano drewnianą bożnicę, a przez kolejne dekady udział Starozakonnych oscylował około 1/3 wszystkich 
mieszkańców (198/601 os. w 1780 r. i 197/560 os. w 1799 r.). Znaczący wzrost populacji żydowskiej 
nastąpił za rządów hrabiego Karola Scipio del Campo, który preferował osadnictwo żydowskie. W roku 
1810 w Bychawie wybudowano murowaną synagogę – świadectwo rosnącego znaczenia i zamożności 
gminy żydowskiej. Liczba bychawskich Żydów przekroczyła liczbę chrześcijan pomiędzy rokiem 1820 
(389/811 os., tj. 49%) a 1830 (437/747 os., tj. 59%). W okresie „Kongresówki” liczba bychawian rosła, 
przekraczając tysiąc osób na początku lat 60–tych XIX w. Zwiększający się odsetek społeczności żydow-
skiej (639/984 os. w 1856 r. i 702/1034 os. w 1866 r.) pozwala wnioskować o jej większej prężności de-
mograficznej. Pożary miasta z 1869 i 1876 roku strawiły drewnianą zabudowę - ucierpiała też synagoga, 
a jej odbudowę zakończono dopiero w latach 1897-1899. W 1886 roku w Bychawie odnotowano 2112 
mieszkańców, z czego Mojżeszowych było 1579 osób (75%). Największy odsetek Żydów w populacji 
mieszkańców Bychawy (82%) zarejestrowano w roku 1900, kiedy to na 2800 bychawian było 2294 
wyznawców Judaizmu. W czasie I Wojny Światowej liczba Żydów zmalała bardziej niż chrześcijańska 
część populacji, a zmiany organizacyjno-administracyjne w 1921 roku (przyłączenie do miasta sąsiednich 
wsi) przełożyły się na zwiększenie liczby chrześcijańskich mieszkańców miasteczka, przez co odsetek 
Żydów spadł do 66% (1879/2848 os.). Istotne wydaje się poruszenie kwestii ruchów migracyjnych  
z pierwszych dekad XX wieku: odpływu ludności wiejskiej i drobnomieszczańskiej do większych miast, 
emigracji do krajów Europy Zachodniej i Ameryki, w końcu rozwijającego się ruchu syjonistycznego 
i migracji Żydów do Palestyny – wprawdzie w przypadku Bychawy nie były to zjawiska masowe, jednak 
dotyczyły w szczególności ludzi młodych i aktywnych. W 1933 roku, po kolejnych zmianach admini-
stracyjnych liczba mieszkańców Bychawy wzrosła do 3605 osób. Informacje o tym, że Żydzi stanowili 
w tym czasie 1/3 mieszkańców (czyli ok. 1200 os. – na podstawie: Zaporowski, Dzieje Bychawy, s. 144) 
wydają się jednak mało prawdopodobne, ponieważ już w 1938 r. liczba członków gminy żydowskiej wy-
nosiła 2459 osób (Zaporowski, tamże, s. 155). Informacje na temat losów Żydów w pierwszym okresie  
II Wojny Światowej są niepewne: w momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Bychawy w 1939 roku 
w mieście znajdowało się ok. 2000 Żydów. Nieznana liczba uciekła przed nazistami na tereny okupa-
cji sowieckiej. Na początku 1940 roku zatwierdzono powołanie bychawskiego Judenratu – jak podaje  
R. Kuwałek (1997) zachowały się nawet akta osobowe i zdjęcia niektórych członków Rady Żydowskiej. 
W latach 1940-41 do Bychawy przymusowo przesiedlano osoby pochodzenia żydowskiego z Łodzi, 
Krakowa i innych miast zachodnich generał-gubernartorstw. Istnieje przypuszczenie, że, ze względu na 
duże przemieszanie struktury własnościowej i zameldowania Polaków i Żydów, hitlerowcom nie udało 
się wytyczyć zamkniętego obszaru getta. W 1942 r. w bychawskim getcie znajdowało się ok. 2600 
Żydów. W ciągu 1942 roku przez Niedrzwicę i Bełżyce do obozu zagłady w Bełżcu wywieziono 1600 
mieszkańców. Pozostających w Bychawie Żydów wywieziono ostatecznie w 1943 roku. Nieliczni Żydzi 
którzy przetrwali zagładę, w ciągu kilku lat po wojnie wyjechali z Bychawy – przeważnie do Izraela.

Jakub Kuna

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 
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bychawski

O Żydach

(...) Brodaty młodzieniec skinął na Jentł, potem  
spytał, skąd przybywa i dokąd zmierza. Jentł  
wyznała mu, że szuka jakiejś spokojnej jesziwy.  
Młody człowiek poskubał brodę i rzekł:

- To jedź ze mną do Bychawy. (...)

I.B. Singer „Jentł, chłopiec z Jesziwy” 
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bychawski
Stary cmentarz żydowski, położony w sąsiedztwie synagogi na połu-

dniowym zboczu doliny Kosarzewki, został założony prawdopodobnie już 
w XVII wieku. Kirkut o powierzchni ok. 0,6 ha był ogrodzony, o czym 
świadczą rosyjskie mapy topograficzne z 1912 r. Cmentarz został zamknię-
ty do celów grzebalnych w 1926 roku, jednakże ostatni pochówek odno-
towano w roku 1941. Podczas II Wojny Światowej cmentarz został zdewa-
stowany: rozebrano ogrodzenie i znajdujący się tam drewniany budynek, 
a nagrobki posłużyły hitlerowskim okupantom do wybrukowania ulic  
i placów. Na podstawie wspomnień świadków wiadomo, że przez pewien 
okres po wojnie teren starego kirkutu był regularnie koszony i pielęgnowa-
ny. Niewielka cześć cmentarza została zabudowana na potrzeby piekarni 
GS, a w 1988 roku przez niższą część cmentarza przeprowadzono kanał 
drenujący, dokonując jej zniszczenia. 

Stary kirkut

Rynek, północna pierzeja od wschodu. Źródło: Archiwum Fotografii Ośrodka „Brama Grodzka 
- Teatr NN” 

Bychawska gmina żydowska rozpoczęła starania o pozyska-
nie terenu pod budowę nowego cmentarza w 1910 roku. Interes  
kahału był reprezentowany przez ówczesnego rabina Rachmila 
Grinbauma, pełniącego funkcję w latach 1894 – 1926.

Z zachowanych dokumentów archiwalnych wynika, że teren 
pod nowy kirkut zakupiono od Andrzeja Łobodzińskiego. Działkę 
przy drodze Bychawa-Gałęzów (o powierzchni 0,6 ha) nabyto za 
800 rubli – przekazanych na ten cel przez Szmula Erlicha. Mieszkań-
cy Grodzan i Kolonii Gałęzów protestowali przeciwko założeniu 
nowego kirkutu z obawy o zanieczyszczenie pobliskiej Gałęzówki, 
którą wykorzystywano jako źródło wody. Spór o kirkut trwał nie-
mal dwa lata i oparł się o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. By-
chawscy Żydzi w 1911 roku, stosując metodę faktów dokonanych, 
ogrodzili 1/5 terenu i rozpoczęli użytkowanie cmentarza. Ponow-
ny protest mieszkańców sąsiednich wsi został oddalony. Analiza 

materiałów kartograficznych dowiodła, że do 1937 roku zagospodarowany 
był jedynie niewielki fragment cmentarza (0,15 ha), położony w zachodniej 
części działki przy drodze polnej „za rzeźnią”. Nowy kirkut funkcjonował  
z pewnością do 1941 roku – co potwierdza zachowane zdjęcie niemieckich 
żołnierzy opartych o stojące macewy. Prawdopodobnie macewy nowego 
kirkutu podzieliły los płyt ze starego cmentarza. Po II Wojnie Światowej te-
ren cmentarza zamieniono na pole uprawne (ul. Partyzantów 76), a jego 
pierwotna funkcja została prawie zapomniana. 

Nowy kirkut

„Główna droga na łąkę” Ilustracja z Księgi Pamięci Bychawy

Dziś nie ma już Żydów w Bychawie. Niewiele zachowało się miejsc pa-
mięci i świadectw ich istnienia. Stary kirkut straszy zwałami śmieci i porasta 
młodnikiem. O nowym kirkucie wie mało kto. Przeciętny młody mieszka-
niec o historii własnego miasta wie tyle co nic, a słowo „Żyd” traktuje jak 
synonim złego i pogardliwy odpowiednik epitetu „burżuj” lub „krwiopijca”. 
Pomimo zaklasyfikowania miejscowej synagogi do najbardziej unikatowych  
w województwie, Polsko-Białorusko-Ukraiński projekt transgranicznego 
szlaku sztetli omija Bychawę szerokim łukiem. 

Jest jednak nadzieja. Jest kilka osób, które chcą rozmawiać o historii, 
które chcą pamiętać o bychawskich Żydach. Podejmowane są inicjatywy 
by przywrócić anonimowym „żydom” nazwiska i twarze, by ożywić pamięć  
o indywidualnych losach prawdziwych osób. Są też ludzie, którym zależy na 
tym, żeby deszcz nie padał na oryginalne freski, płyty nagrobne nie kruszały 
na podwórkach, a na kirkucie płonął chociaż jeden symboliczny znicz. Nie 
zapomnimy. 

Autorem wszystkich tekstów jest Jakub Kuna.
Pochodzą one z Głosu Regionalistów Nr 2 (102) 2015

DziSiaj



DZIEŃ I (24 lipca - wtorek)

17:30               OTWARCIE fESTIWALU:

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

w roli głównej,
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz  

Bychawski”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

MieJsce: synagoga  

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: synagoga  

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: synagoga  

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: synagoga  

2018

VIII MIędzynarodowy

FESTIwaL 
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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 (25 LIPCA - środa)

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 Bychawy

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: Przestrzeń przy BcK

W razie niepogody program będzie reali-
zowany w Bychawskim Centrum 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”
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