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Z radością oddaję w Wasze ręce najnowszy numer fe-
stiwalowej 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 dwudniowe-
go festiwalu znajdziecie na rozkładówce gazety. Musicie to 
wszystko zobaczyć. Innym ważnym celem naszego festiwalu 
jest także, a może przede wszystkim wywołanie refleksji do-
tyczącej naszej indywidualnej i zbiorowej Pamięci. Historie 
bohaterów opowiadań laureata literackiej nagrody Nobla 
za rok 1978 – Icchoka Baszewisa Singera, którym dał ży-
cie w miasteczkach i miastach lubelszczyzny w symboliczny 
sposób przypominają setki i tysiące przedwojennych miesz-
kańców – polskich Żydów, od pokoleń zamieszkujących tę 
ziemię, przeżywających na niej, jak wszyscy inni swoje czasa-
mi radosne, a czasami smutne życie. Tego życia pozbawio-
no 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, któ-
ry możemy im ofiarować jest nasza Pamięć. Proszę o nią 
razem z twórcami naszego festiwalu. Niech będzie obecna 
podczas wszystkich festiwalowych wydarzeń. Temu też słu-
ży nasza gazeta.

Dobrej lektury i miłej zabawy
 

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Rabinówka w Kocku, czasy współczesne.
Fot. Dominika Trykacz. 

O Tym jAK ChAnA POZnAłA jOnCZAKA

W pewnym mieście w Kongresówce 
kochał sie chłop w żydówce.
Cztery lata do niej chodził.
Nikt mu w tym nie przeszkodził.

(Autorem wiersza jest Władysław Pożarowszczyk)

Ten krótki wierszyk odnosi się do znanej w Kocku historii skomplikowanej miłości 
Chany – kockiej żydówki i katolika Antoniego Jonczaka. Zanim los złączył ze sobą tych 
dwoje ludzi Chana pozostawała w związku małżeńskim ze Szlomą, żydowskim handla-
rzem. W ich domu często pojawiał się Jonczak prosty rolnik, wdowiec z dwójką dora-
stających dzieci. Traf  chciał, że między Chaną i Antonim pojawiło się uczucie. Było ono 
na tyle silne, że Chana postanowiła opuścić męża, porzucić swoje wyznanie i związać się 
z Antonim przechodząc na wiarę katolicką. Ślubu udzielił im ks. Władysław Pogonowski. 
Chana od tego momentu nosiła imię Helena. Dla społeczności żydowskiej postępowanie 
Chany było niezrozumiałe. Żydzi nie chcieli zaakceptować tego, że Chana wychodzi za 
mąż za katolika. Mimo, iż ślub wywołał wielkie poruszenie to, jak możemy przeczytać  
w ostatnim wersie wierszyka - nikt im w zawarciu tego małżeństwa nie przeszkodził. 

Przed wojną Helena i Antoni Jonczakowie mieszkali w Pożarowie. Były mąż Chany  
próbował odzyskać żonę. Ale bez powodzenia. W czasie wojny Chana żyła w ukryciu. 
Przeżyła. Po  zakończeniu wojny zamieszkała z Antonim w Kocku. Ich szczęście nie trwało 
jednak długo. Jonczak zachorował i wkrótce zmarł.

Chana po stracie męża załamała się. Została zupełnie sama. W Kocku nie było już 
Żydów. Miała trudną sytuację materialną, szukała pomocy u innych. Po śmierci Antonie-
go przez pewien czas starała się chodzić do kościoła, ale z czasem zaczęła wracać do 
judaizmu, aż w końcu całkowicie porzuciła wiarę katolicką. Chana pod koniec życia miała 
poważne problemy z sercem, które doprowadziły do jej śmierci 11 lutego 1959 roku. 
Miała wtedy 69 lat.

We wspomnieniach mieszkanki Kocka - pani Leonardy Kazaneckiej, Chana była do-
brą gospodynią i żoną. Podobno nigdy nie żałowała rozwodu ze Szlomą i małżeństwa  
z Antonim. Nie chciała jednak rozmawiać o przedwojennym żydowskim życiu. Trudno się 
dziwić, wszak wychodząc za mąż za katolika od tego życia uciekła. Być może wynikało to 
też z jakichś osobistych przeżyć, doświadczeń, które nie są nam znane. 

Chany nigdy nie poznamy do końca, ale ta niezwykła historia inspiruje do kolejnych 
poszukiwań. Jej największym walorem jest jej autentyczność i fakt, że wydarzyła się tutaj, 
w Kocku.Warto szukać takich świadectw historii. To także nasze dziedzictwo. Dotyczy 
przecież ludzi, którzy byli tu przed nami i chodzili tymi samymi ulicami, którymi teraz my 
chodzimy.

Dominika Trykacz

Śladami Singera
Drodzy uczestnicy 

VIII międzynarodowego Festiwalu

kocki
(...) Były uczeń jeszywy, młodzieniec 
o imieniu Berl Josełs - Berł syn Josła, 
zwany też Berkiem Joselewiczem, 
uczestniczył u boku bohatera narodo-
wego Tadeusza Kościuszki w walce  
o wyzwolenie Polski. Berek Joselewicz 
stał się ze studenta jeszywy polskim 
pułkownikiem i uważa się go za jedną  
z najwybitniejszych postaci w polskiej 
historii. (...)

I. B. Singer „Pułkownik Berek 
Joselewicz” 
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Cmentarz żydowski współcześnie. Fot. Sylwia Dmowska.
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Współczesny Kock pozostaje miejscem, w którym na każdym rogu ulicy 
dostrzec można ślady historii. Stare drewniane domy, charakterystyczna, pię-
trząca się wieżyczka rabinówki, podwórka, na których czas stanął w miejscu, 
piękne zabytki - kościół parafialny, pałac księżnej Anny Jabłonowskiej. Wszyst-
kie one tworzą historię naszego miasta. Ale historię miasta tworzą też ludzie  
- najstarsi mieszkańcy Kocka, którzy pamiętają dawne czasy i chętnie dzielą 
się swoimi wspomnieniami. Bez ich opowieści nie moglibyśmy budować na-
szej lokalnej tożsamości. 

Tym, którzy odwiedzają Kock podczas kolejnej edycji festiwalu „Śladami 
Singera” proponuję długi spacer. Zachęcam do tego, aby w Kocku się zgubić 
i przy okazji tej wędrówki zabłądzić w dwa nowe miejsca, w których można 
być jeszcze bliżej historii. Pierwsze z nich to nowo powstałe multimedialne 
Muzeum Historii Kocka mieszczące się przy ul. Marcina Stępnia 6, które opo-
wiada o historii naszego miasta od pradziejów po współczesność. Przestrzeń 
muzealna podzielona jest na osiem sal. W jednej z nich zwiedzający mogą 
poczuć się jak w prawdziwym przedwojennym żydowskim miasteczku. Moż-
na zajrzeć przez okienko do domu kockiego cadyka, podejrzeć jak żydowska 
rodzina rozpoczyna szabasową kolację, czy też wstąpić do sklepu żelaznego.

Drugie miejsce to Muzeum Parafialne mieszczące się w podziemiach Ko-
ścioła Wniebowzięcia NMP poświęcone trzem religiom, które funkcjonowały 
obok siebie na kockich ziemiach – judaizmowi, wyznaniu rzymsko-katolickie-
mu i kalwińskiemu. Zbiory muzeum to przede wszystkim pamiątki związane 
z kultem religijnym.

Oba te muzea są wehikułem czasu, symbolem naszej tożsamości  
i pamiątką po dawnym, nieistniejącym już świecie. Mam nadzieję, że wszyscy 
ci, którzy tam „zabłądzą”, odbędą prawdziwą podróż w czasie. Serdecznie 
zapraszam. 

Dominika Trykacz

Bliżej historii

CmEnTARZ ŻyDOWSKI 
Obecna lokalizacja cmentarza żydowskiego jest najprawdopodob-

niej związana ze zmianą urbanistyczną Kocka przeprowadzoną po 1774 r. 
przez ówczesną właścicielkę – księżną Annę Jabłonowską. Najstarsze za-
chowane nagrobki pochodzą z XIX w. i są wykonane z polnych głazów  
– najdawniejszy z 1819 r. W 1859 r. na cmentarzu tym pochowano słyn-
nego cadyka Menachema Mendla Morgensterna, nad którego grobem po-
stawiono ohel (hebr. namiot), który widoczny jest na fotografii z 1940 r. 
Spoczęli tu także jego następcy: synowie Beniamin i Dawid, wnuk Jaakow 
Jehoszua z Pilawy oraz zięć Dow Zeew Kohen Rappaport. W czasie II woj-
ny światowej na cmentarzu w Kocku chowano także Żydów deportowa-
nych z Suwalszczyzny. Nekropolia była też miejscem egzekucji dokonywa-
nych na kilkunastoosobowych grupach wyznawców judaizmu. Cmentarz 
został ostatecznie zdewastowany przez Niemców w 1941 roku. Znaczna 
część nagrobków miała zostać wywieziona do Radzynia Podlaskiego, gdzie 
zostały użyte do utwardzenia ulic, część posłużyła do budowy lotniska  
w Maryninie. Niektóre przewieziono na teren kockiego zespołu pała-
cowego, gdzie utwardzono nimi nawierzchnię dziedzińca. Po 1945 r. na 
cmentarzu stała jeszcze część macew w pierwotnym układzie rzędowym. 
Większość ocalałych nagrobków z piaskowca zniknęła jednak po wojnie. 
Rozebrano wtedy też ohel. W 1958 r. władze miasta postanowiły zalesić 
teren cmentarza. Został on zaorany i obsadzony drzewami – w ramach 
czynu społecznego. Cmentarz został oficjalnie zamknięty do celów grze-
balnych w 1959 r. W 1987 r. ogrodzono teren cmentarza i wybudowa-
no tam w miejscu ohelu betonowy prostopadłościan, a w 1990 r. wmu-
rowano w jego ścianę pięć betonowych tablic z tekstami inskrypcjami, 
które znajdowały się na nagrobkach członków dynastii Morgensternów.  
Od 1991 r. na cmentarz zaczęły powracać macewy piaskowcowe. 

SynAGOGA 
Pierwsza synagoga w Kocku powstała zapewne w czasie, kiedy wykształciła 

się tu gmina żydowska, czyli w 1. poł. XVII w. Nie wiadomo gdzie była usytu-
owana. Być może w tym samym miejscu, gdzie stała ta, którą znamy z przed-
wojennych zdjęć. Synagoga przedstawiona na fotografii to zapewne ta sama, 
która została odbudowana na miejscu poprzedniej, która spłonęła przed 1899 r.  
Kocka przedwojenna synagoga łączyła pod swoim dachem funkcje modlitew-
ne (bożnica i dom modlitwy) oraz pomieszczenia gminy żydowskiej. Dzienną 
frekwencję w synagodze w latach 1920-1921 szacowano na 300 osób. Część 
funduszy wniesiona do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kocku w latach  
1919-1921 była przeznaczona na budowę nowego budynku synagogalnego  
w Gminie Wyznaniowej w Kocku (do której należały też Serokomla i Ada-
mów). Synagoga bywała także miejscem schronienia – np. po pożarze, który 
wybuchł w Kocku 4 września 1927 roku zamieszkało  w niej tymczasowo ok. 
30 rodzin. Niemcy spalili synagogę w listopadzie 1939 r. Ludność żydowska  
została zmuszona do rozebrania pozostałości budynku, a cegieł użyto do ułoże-
nia drogi dojazdowej do pałacu i tamtejszego dziedzińca.

Sylwia Dmowska



DZIEŃ I (26 LIPCA - czwartek)

17:30               OTWARCIE fESTIWALU:

- prezentacja twórczości Icchoka Baszewisa Singera
- wspólne czytanie opowiadania noblisty „Pułkownik 

Berek Joselewicz”
- prezentacja gazety festiwalowej „Sztukmistrz Kocki”
- wernisaż jednodniowej wystawy „Było miasto… 

Podróże przez zapomniany kontynent”

Miejsce: Plac Anny jabłonowskiej (w przypadku 
niepogody Dom Kultury ul. Apteczna 4) 

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: Plac Anny jabłonowskiej (w przypadku 
niepogody Dom Kultury ul. Apteczna 4) 

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: ii piętro budynku Biblioteki, przy  
ul. Marcina stępnia 6  

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: ii piętro budynku Biblioteki, przy  
ul. Marcina stępnia 6  
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FESTIwaL 
ŚLadaMI 
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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 (27 lipca - piątek)

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 Kocka

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: Plac Anny jabłonowskiej

W razie niepogody program będzie reali-
zowany w hali widowiskowo sportowej 
przy ul. Marcina Stępnia.

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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