kraśnicki

2018 KRAŚNIK, GAZETA FESTIWALOWA

To dwudniowe, kulturalne święto...
Już po raz szósty w Kraśniku zagości Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”, który dla jego
mieszkańców ma renomowaną markę oraz jest jedną z kulturalnych wizytówek miasta. Co roku,
w okresie wakacji, okolice kraśnickich synagog, rynku oraz Centrum Kultury i Promocji stanowią epicentrum wydarzeń festiwalowych. Przez dwa dni przestrzeń miejską wypełniają koncerty, spektakle,
projekcje filmowe, warsztaty oraz spacery śladami historii. To dwudniowe, kulturalne święto, w którym
każdy znajdzie coś interesującego. Festiwal Śladami Singera to również okazja do przypomnienia historii
miasta, którego dzieje nierozerwalnie związane są ze społecznością żydowską. Odegrała ona istotną
rolę w jego życiu kulturalnym, umysłowym oraz ekonomicznym.
Nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę,
iż w dwudziestoleciu międzywojennym w Kraśniku
ponad połowę mieszkańców miasta stanowili Żydzi.
Na przedwojennych uliczkach codziennym widokiem byli spacerujący Żydzi, bawiące się dzieci żydowskie, czy wszechobecne na rynku i przyległych
uliczkach żydowskie kramy i sklepiki. Tworzyły one
istną mozaikę kulturalno-społeczną miasta. Kraśnickie szkoły zdominowane były przez uczniów pochodzenia żydowskiego. Szczególnie w szkołach podstawowych, w których nauka była obowiązkowa były
klasy, gdzie dzieci żydowskie stanowiły ponad 60
% uczniów. Odsetek ten zmniejszał się w szkołach
gimnazjalnych oraz liceum, do których uczęszczała
młodzież żydowska chcąca uzyskać wszechstronne
wykształcenie. Taką szkołą było, założone w 1918
roku kraśnickie Gimnazjum Koedukacyjne, którego tradycje kontynuuje I Liceum Ogólnokształcące
im. Tadeusza Kościuszki. Według niepełnych danych
przez jej mury w latach 1925 -1939 przewinęło się
34 uczniów pochodzenia żydowskiego. Wielu z nich
zginęło podczas II wojny światowej. Nieliczni, którzy przeżyli Holocaust wyjechali z miasta. Podczas
opracowywania z okazji 100 – lecia I LO im. Tadeusza Kościuszki monografii szkoły natrafiłem na
wiele wspomnień żydowskich uczniów i absolwentów szkoły. Wśród nich szczególną uwagę zwróciły wspomnienia absolwentki szkoły z roku 1929
– Małki Perelsohn. Jej losy stanowią dobitny przykład jak wytrwałość, wola kształcenia oraz chęć
przeżycia mogą być realizowane w trudnych,
wojennych warunkach.
Małka Perelsohn urodziła się w 1910 roku
w Kraśniku. Jej ojciec Szloma miał w mieście wapniarnię, czyli piec do wypalania wapna. Oprócz niej
oraz ojca w rodzinie Perelsohnów była: matka Grina,
z domu Karpel, bracia: Mojżesz i Aron oraz siostra
Zofia. Po zdaniu w 1929 roku matury Małka postanowiła pójść na studia. Wybrała sobie farmację na
Uniwersytecie Warszawskim. Kierunek nauki oraz
miejsce studiów zawdzięcza dobrze zdanej maturze
oraz zamożności ojca, który mógł utrzymać córkę
w stolicy. Niestety okazało się to niewystarczające.
Jak sama pisze we wspomnieniach: […] Po maturze

postanowiłam iść na studia. Wybrałam sobie farmację
w Warszawie jako kierunek, który mnie bardzo interesował. Ale jako Żydówka nie zostałam wówczas przyjęta
na studia. Obowiązywał wówczas tzw. numerus clausus.
Oznaczało to, że na niektóre kierunki nie przyjmowano
wówczas Żydów lub przyjmowano w bardzo ograniczonej liczbie […]. Nie zrażona tym Małka postanowiła
podjąć studia za granicą. Dzięki wsparciu przebywającej w Strasburgu rodziny w 1929 roku wyjechała do
Francji. Tam podjęła studia na wymorzonym kierunku
– farmacji na Uniwersytecie w Strasburgu. Jednocześnie,
aby pokryć koszty studiowania oraz utrzymania podjęła pracę w jednej z tamtejszych fabryk. Po ukończeniu
studiów wyjechała do Paryża, gdzie rozpoczęła pracę
w aptece. Tam też poznała przyszłego męża Feliksa Gutermana, z którym w październiku 1939 roku wzięła
ślub. Po klęsce Francji w 1940 roku, oboje z mężem
zaangażowali się w działalność we francuskim ruchu
oporu. Feliks jako grafik wydawał ulotki, które następnie Marta kolportowała wśród Francuzów. W wyniku
donosu w 1942 roku aresztowano jej męża, którego
wywieziono do Auschwitz, gdzie został zamordowany.
Po aresztowaniu Feliksa Marta Perelsohn-Guterman
wraz z dwuletnią córeczką Danielą musiała się ukrywać. Nie zaprzestała jednak działalności konspiracyjnej,
kolportując ulotki o nazwie Jaccuse, czyli oskarżam.
W styczniu 1943 roku została aresztowana i umieszczona w obozie w Drancy, skąd 2 sierpnia 1943 roku
trafiła do KL Auschwitz. Ze względu na fakt, iż z wykształcenia była farmaceutką trafiła do Bloku 10 – tzw.
bloku eksperymentalnego, w którym hitlerowcy dokonywali nieludzkich eksperymentów na więźniach.
Oprócz tego pracowała w Instytucie Higieny SS w Rajsku, gdzie prowadzono badania nad skutkami podawania preparatów medycznych. Po ewakuacji Auschwitz
trafiła do obozów w Ravensbruck oraz Neustadt- Glewe w Meklemburgii. Tam też 2 maja 1945 roku została
wyzwolona przez Anglików. Po uwolnieniu Marta udała
się do Paryża, gdzie odnalazła swoją pięcioletnią córeczkę Danielę. Tak to wzruszające spotkanie po ponad dwóch latach rozłąki opisała matka: […] Dziecko
przebywało w domu dziecka w Montrevil pod Paryżem.
Moja córka miała wówczas 5 lat i nie poznała mnie. Popatrzyła i bardzo poważnie powiedziała, że nie jestem
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jej matką, bo moja mama była bardzo ładna i miała
piękne włosy. Mogę ci pokazać jej fotografię. To poznawanie mnie przez własne dziecko trwało może
dwa miesiące […].
W 1946 roku Małka Perelsohn wzięła ślub z dyplomatą oraz znajomym z Paryża - Wiktorem Malikiem. Wspólnie z córką Danielą w tym też roku wrócili do Polski, osiedlając się w Warszawie. Z licznej
rodziny Perelsohnów przeżyła tylko Marta oraz jej
siostra Zofia, która została przez Rosjan deportowana do Kazachstanu. Po wojnie wróciła do Kraśnika,
wyszła za mąż za kraśniczanina Maxa Zylberberga.
Po wydarzeniach 1968 roku wyjechali wspólnie do
Paryża. Ojciec Marty – Szloma zmarł jeszcze przed
wybuchem wojny, brat Mojżesz został zamordowany na Majdanku. Starszy brat Aron przebywał w tzw.
obozie pracy w Annopolu, gdzie został zdradzony
podczas próby ucieczki i wraz z kolegami rozstrzelany. Matka Marty – Grina ukrywała się w Kraśniku
- u państwa Stefana i Poli Furmańskich, którzy przed
wojną pracowali w wapniarni ojca Marty. Niestety
pomimo pomocy ze strony polskiej rodziny Furmańskich Grina Perelsohn na wieść o śmierci jej dwóch
synów oraz braku wiadomości o losach córek opuściła kryjówkę i dała się zabrać wraz z transportem
Żydów do obozu, z którego już nie wróciła. Tak
przedstawiały się losy jednej z kraśnickich Żydówek
Marty oraz jej rodziny. Podobne losy spotkały zapewne setki innych żydowskich rodzin z Kraśnika.
Analizując losy Marty Perelsohn można nawiązać do twórczości I. B. Singera, który w opowiadaniu Cejtł i Rejcł poruszył problem szczęścia
na ziemi i życia po śmierci. Pokazał jak trudne do
zniesienia może być życie, a niektóre wydarzenia
mogą mieć miejsce, mimo że wydają się być czymś
niemożliwym. Szczególnie słowa te są aktualne
w aspekcie okrucieństw Holokaustu oraz losów
wielu rodzin żydowskich. Bo jak stwierdził Singer:
jeśli coś jest przeznaczone, musi się stać, a diabeł,
gdy chce, może sprawić, że dwie góry się zejdą.

Mariusz Bieniek
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Oparłam się o ścianę w zimnej synagodze,
W której tego wieczoru gościł Bóg ukryty;
Rzadko do niej zagląda, chociaż ma po drodze,
Zresztą trudno się dziwić – wciąż taki przybity...

Nieistniejące już domy w Kraśniku - lata 40. Foto z serwisu
fotopolska.eu
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Zdjęta żalem patrzyłam na duszę katedry,
Zdruzgotaną, ściśniętą w ciele magazynu;
Miotała się pół wieku, wzywając Sanhedryn,
Żłobiąc szramy nabiegłe krwią z ultramaryny.
Rozmyślałam o Tobie – czy by Cię wzruszyły
W skrzynce Arki Przymierza zawieszone listy
I napisanych w jidysz losów trajektoria;
Czy zgadłbyś, które trwają, a które już były?
I czy byś mnie przytulił, jedną za te wszystkie,
Których szczęście spaliła ta trzecia – historia?

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

Synagoga w Kraśniku.
Fot. Grzegorz Żak

Edyta Bodys

Jak w trzy miesiące olśniło ignoranta
Antysemityzm? Polski antysemityzm? Eee, no skąd... Że niby Polacy nie lubią Żydów? Nie
każdy musi lubić każdego... Że w jakimś absurdalnym stopniu, obsesyjnie, kompulsywnie? Ale za
co, dlaczego, po co? W głowie z w miarę poukładanymi klepkami nie mieści się, że można nie
znosić, nienawidzić, szkalować, myślą, mową i uczynkiem krzywdzić kogoś dlatego, że jest... Żydem. Jeden rzeczownik: Żyd. Nie seria przymiotników: taki to a taki, niedobry, niefajny, niemiły...
Przecież może być: mądry, uczynny, wesoły. Ale nie: Żyd. Kropka. Be. Nie byłam w stanie tego
pojąć. Pewnie też nie chciałam. Rodzice byli rozsądni, otwarci, życzliwi światu. Bliscy znajomi nigdy
żadnymi jadami nie pluli. Z ukochaną przyjaciółką temat antysemityzmu omówiłyśmy w liceum.
Raz na całe życie. Myślałam, że to oczywiste, że wszyscy tak mają, albo przynajmniej większość.
Żyłam w mydlanej bańce, co jakiś czas obserwując, jak po jej powierzchni suną barwne smugi.
Czysto jest, miło, kolorowo. Dwudziesty pierwszy wiek! Mamy fart, bo znamy historię zbrodni
poprzedniego stulecia i nas one nie dotyczą; nie powtórzą się, bo wiemy, rozumiemy, kojarzymy...
Nagle tąpnięcie. Warsztaty z Mikołajem Grynbergiem w Bramie Grodzkiej. Marzec, pierwsze
spotkanie, wstępne rozmowy. Na horyzoncie pojawia się polski antysemityzm. Nie dowierzam,
że na skrzynce mailowej pisarza, psychologa, fotografa, który robi świetną robotę dla ludzkości
(brzmi patetyczne, ale tak, to jest praca na rzecz ludzkości) regularnie pojawiają się obelgi, złorzeczenia, groźby... Myślę: zapytam, komu jak komu, jemu zaufam. „Czy polski antysemityzm naprawdę jest tak ogromny? Większy niż np. belgijski?” „Tak”– odpowiada z głębokim przekonaniem
i jeszcze głębszym smutkiem Grynberg. Moje oczy się otwierają. Zaczynam widzieć i słyszeć więcej. Do Kraśnika przyjeżdża Lubelska Federacja Bardów z najnowszą płytą „Bardziej”. Jan Kondrak
w piosence swojego autorstwa śpiewa o „Kowalskim jako takim”, który „na żarty pożera Żydów
na portalu, a tak na poważnie czuje się ofiarą, bo nie trawi ich szmalu”. Kurczę, Federacji też od
lat wierzę. Oczy otwierają się szerzej. Na kraśnickim rynku, po którym być może przechadzał się
Singer, wchodzę ze znajomymi do jednego ze sklepików. Elegancka właścicielka kramu narzeka,
że kamienice na naszej niby starówce takie zaniedbane, paskudne, odrapane... „To wina tych j....
Żydów! Nie pozwalają nic z nimi zrobić!” – automatycznie wyrzuca z siebie przybyła przed chwilą klientka. Oczy mam jak pięć złotych. „Mamo, miałaś żydowskie koleżanki w szkole?” – pytam
u mojego źródła. „Nie. Ale pamiętam, że na rynku sklepik z ciastkami i waflami miał Żyd, zawsze
częstował dzieci, które się tam pałętały, taki serdeczny był. I pamiętam jeszcze, chociaż nie wiem,
czy tak naprawdę było, ale mówili, że...” – tu następuje historia tak straszliwa i haniebna, że nie jestem w stanie jej powtórzyć. Dzisiaj wiem, że nieodosobniona... „Dzięki Bogu za rodzinę Ulmów”
– odpowiadam w rozpaczliwej próbie udowodnienia sobie i światu, że jednak nie jesteśmy
bestiami. „Tak” – ciężko wzdycha Mama.
Refleks szachisty nie uchronił mnie przed dobijającą się do oczu prawdą, w maju przebudzenie jest już całkowite i dotkliwe. Czas mamy nieżyczliwy, polityka przerzuca karty: marzec’ 68, ustawa IPN, stosunki polsko – izraelskie... A mnie tak po ludzku boli, wstydzę się
i boję, bo – mimo że mam tendencję do chowania się w pancernych skorupach mydlanych baniek
– wiem, że gdy rozum śpi, budzą się demony...

Edyta Bodys
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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 (25 LIPCA - środa)

DZIEŃ II (26 LIPCA - czwartek)

17:30

16.00 – 17.00

Otwarcie festiwalu:

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

„Szukajcie Przyjaciół Sztukmistrza”

Miejsce: Rynek w Kraśniku

Miejsce: Centrum Kraśnika

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.

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.

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: Rynek w Kraśniku

W razie niepogody program będzie realizowany w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
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: Rynek w Kraśniku

FILM „Karski i władcy ludzkości”

20.30 „Karski i władcy ludzkości”
Raffaele Riggio

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: Rynek w Kraśniku

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

„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.

