
W tym trudnym dla nas wszystkich cza-

sie przygotowaliśmy program i realizuje-

my 11. edycję festiwalu „Śladami Singera”.  

W ubiegłym roku, ze względu na okolicz-

ności swoją obecność ograniczyliśmy tylko 

do internetu. Dzisiaj wracamy do tradycyjnego spotkania, a właściwie szeregu spotkań. 

Spotkań ze Sztuką, która inspirując się losami bohaterów opowiadań Noblisty przywo-

łuje Pamięć o Świecie, którego dzisiaj już nie ma. 
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Zabudowa parceli południowej pierzei rynku w Bychawie. 
Widok od ulicy Ks. P. Ściegiennego. Autor nieznany, 1953 r. 
Ze zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

bychawski

Swoją przygodę z festiwalem „Śladami Singe-

ra” rozpoczęliśmy w 2011 roku odwiedzając: Ty-

szowce, Józefów, Szczebrzeszyn, Biłgoraj i Lublin. 

W 2012 roku dołączyła do nas Bychawa, w 2013 

– Kraśnik, w 2014 – Krasnobród, w 2015 – Kock, 

w 2016 – Piaski, w 2017 – Janów Lubelski, w 2018 

– Chełm, w 2019 – Goraj, w 2020 – Łęczna, w te-

gorocznej edycji – Lubartów. Dzięki determinacji 

organizatorów i naszych partnerów stworzyliśmy 

unikalny festiwal, rozpoznawany w kraju i za gra-

nicą. Festiwal, który może dziać się tylko tu, na Lu-

belszczyźnie. Bo temu regionowi Singer poświęcił 

większość opowiadań, opisując w nich historie 

swoich bohaterów. Ale losy żydowskich bohate-

rów literackich skłaniają też do refleksji nad losa-

mi żydowskich mieszkańców, którzy od pokoleń 

byli naszymi sąsiadami. Niewielu już ich pamięta, 

niewiele śladów pozostało, zaledwie pojedyncze 

synagogi, nagrobki, czasami cmentarze...

jedno z najstarszych w kraju (za trzy lata bę-
dziemy obchodzić rocznicę 550 lat!), to ziemia 
gościnna i przyjazna, łącząca w harmonijny 
sposób tradycje, religie i kulturę różnych na-
rodów. Wśród nich byli Żydzi, cieszący się du-
żymi swobodami w złotej epoce Odrodzenia 
i późniejszych wiekach, którzy trwale wpisali 
się w historię naszego regionu. Jestem przeko-
nany, że warto i trzeba przypominać chlubne 
karty tej historii. Cieszę się, że Województwo 
Lubelskie może być partnerem XI Festiwalu 
Śladami Singera. Festiwal zawita do 13 miast 
regionu, dając ich mieszkańcom i wakacyjnym 
gościom możliwość wspólnej zabawy, ale tak-
że poznania – w atrakcyjnej formule - naszej 
wspólnej wielokulturowej i wieloreligijnej 
przeszłości.

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego

Szanowni PańStwo,
udało się!  

APEL
Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy 
dysponują materiałami archiwalnymi dotyczący-
mi lokalnej historii: fotografiami, dokumentami, 
mapami, aby udostępnili je nam. Nagramy relacje 
Świadków Historii. W ten sposób poszerzymy 
archiwum i podzielimy się naszą wspólną wiedzą. 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie,  
20 – 112 Lublin, ul. Grodzka 21

KONTAKT:  www.teatrnn.pl  teatrnn@tnn.lublin.pl 
tel. 815325867

Relacje świadków zbierane przez lata w ramach 

programu Historia Mówiona, realizowanego przez 

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lubli-

nie, uzupełniane pozyskanymi fotografiami, mapa-

mi, dokumentami pozwalają odbudować ten świat  

w naszej wyobraźni. Temu też służy ten festiwal. 

Czytajcie program i bierzcie w nim aktywny udział. 

Życząc wielu pozytywnych emocji wszystkim 

uczestnikom pozostaję z wyrazami szacunku. 

W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim, 

którzy przyczynili się do realizacji tegorocznej edy-

cji: Urzędom Miast, Ośrodkom Kultury, Urzędowi 

Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego, 

Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. 

Szczególne podziękowania kieruję do Fundacji 

Sztukmistrze za przygotowanie spektaklu.

Witold Dąbrowski – dyrektor festiwalu

Województwo 
Lubelskie,

Rabin w Bychawie, prowadzący jesziwę jest 

geniuszem. Potraf i zadać dziesięć pytań i dać 

na nie wszystkie jedną odpowiedź… Tamtej-

sza jesziwa jest mała, liczy zaledwie trzydzie-

stu studentów, a mieszkańcy miasteczka dają 

im wszystkim pokoje. Nikt nie chodzi głod-

ny, a gospodynie cerują skarpetki studentów  

i piorą ich ubrania.  

I.B. Singer „Jentł, chłopiec z Jesziwy” 

wybitny pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla (1978), urodził się 14 lipca 1904 roku. Był synem 

rabina. Większość swoich utworów napisał w języku jidysz. Wydał kilkanaście powieści i zbiorów 

opowiadań, część w oryginale, większość w przekładach na język angielski. W obszernym dorobku 

szczególne miejsce zajmują opowiadania utrzymane w tonie ludowej baśni, gdzie rzeczywistość mie-

sza się z fantazją, bluźnierstwo z głęboką wiarą, tradycja z nowoczesnością, makabra z humorem, 

dobro ze złem, a ludzie żyją w niezwykłym świecie rządzonym pozornie przez siły nadprzyrodzone. 

Duża część jego twórczości jest związana ze wspomnieniami z Polski, którą opuścił przed wybuchem 

II wojny światowej. Odtwarzał zaginiony żydowski świat z czasów przedwojennych. Akcje wielu 

swoich opowiadań umieścił w małych miasteczkach Lubelszczyzny. Zmarł 24 lipca 1991 roku.

Izaak Baszewis Singer



P R O G R A M
F E S T I W A L U
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DZIEŃ I (19 LIPCA - poniedziałek)

17:00 - 20.00
„Singer contra Singer”

Plenerowa instalacja artystyczna „Singer contra  
Singer”, połączona z promocją Gazety Festiwa-
lowej „Sztukmistrz Bychawski”. 
Elementem instalacji jest projekcja filmu doku-
mentalnego pt. „Warszawa - pejzaż z Singerem”.

Miejsce: Przestrzeń przy BcK 

20:00 - 21.00
Spektakl literacko-muzyczny: 
„Opowieści z Nocy” 

Miejsce: BcK 

SYLW
ETK

I TW
ó

rcóW
 SpEK

TaK
Lu

 „P
r

z
y

ja
c

ie
l

e
 s

z
t

u
K

M
ist

r
z

a
” 

artur Perskawiec

Posiada certyfikat instruktora samoobrony 
oraz akrobatyki sportowej. Przez 11 lat tre-
nował Judo, a od ponad 6 lat uczęszcza na 
kursy oraz szkolenia żonglerskie, taneczne, 
akrobatyczne oraz ogólnosprawnościowe. 
„W swojej pracy najbardziej lubię możli-
wość ciągłego rozwijania się oraz wielość 
możliwych rozwiązań podczas tworzenia 
numerów czy nauczania innych”.

DZIEŃ II (20 LIPCA - wtorek)

12.00  
„Opowiadania dla dzieci”

Projekcja telewizyjnej adaptacji spektaklu te-
atralnego „Opowiadania dla dzieci”

Miejsce: BcK

20.00
„Przyjaciele Sztukmistrza”

Spektakl plenerowy w wykonaniu artystów 
Fundacji Sztukmistrze

Miejsce: Przestrzeń przy BcK

W razie niepogody program będzie realizo-
wany w Bychawskim Centrum Kultury. 

Na wszystkie wydarzenia 

WstĘP WOlNy

Daniel chlibiuk
  
Ulubione dziedziny: akrobatyka na cyr 
wheel, akrobatyka partnerska duo i trio, 
żonglerka, handstand. „W swojej pracy 
najbardziej lubię jak podczas występów 
dzięki sztuce cyrkowej możemy po-
ruszyć widzów i przekazać coś, co dla 
nas jest ważne. Poza tym bardzo lubię 
trenować więc jest to idealny zawód dla 
mnie”.

Magdalena Kisiała

Ukończyła Państwową Szkołę Cyrkową. 
Spełnia się zarówno trenersko jak i arty-
stycznie biorąc udział w wielu projektach 
cyrkowych. Jej pasją jest akrobatyka po-
wietrzna i partnerska, z dużą przyjem-
nością szkoli się w obu specjalizacjach,  
a zdobytą wiedzą dzieli się ze swoimi kur-
santami. „W pracy z dziećmi i młodzieżą 
najbardziej lubię obserwować ich rozwój, 
nie tylko umiejętności ale również sposób 
w jaki ze sobą współpracują i jak tworzą się 
między nimi więzi”.

Marek Żmuda  

Aktor, animator, osobowość sceniczna, 
czasem także technik, kierowca, malarz, 
akrobata – po prostu człowiek-orkiestra. 
Bestia sceniczna, która nie wyobraża so-
bie życia bez publiczności. Nic więc dziw-
nego, że przez życie prowadzi go motto: 
One Life – One Performance.

jakub szwed 

artysta, pedagog, menedżer i reżyser two-
rzący w nurcie cyrku współczesnego. Jest 
twórcą i wykonawcą wielu spektakli cyrku 
współczesnego, m.in. Gradient (2019), FIRE 
PARTY! (2019), Classic Meets Circus (2019), 
Jemioła & Szwed (2018), Szafa Show (2014) 
oraz laureatem programu Teatr Polska Insty-
tutu Teatralnego ze spektaklem Spektrum 
(2018).

arkadiusz ziętek  

Twórca teatralny urodzony w Lublinie współ-
pracujący z wieloma instytucjami kultury  
w Polsce i w Niemczech. Był wieloletnim 
kierownikiem artystycznym w berlińskim  
Interkunst e. V. W swoich międzynarodowych 
produkcjach łączy różne dyscypliny scenicz-
ne zapraszając aktorów, muzyków, tance-
rzy, artystów cyrkowych. Jako reżyser, sce-
narzysta, trener, organizator, skupia się na 
interaktywności, spontaniczności i zmianie 
społecznej.
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Produkcja z archiwum TVP. Siedmioodcinkowy film dokumentalny  
z 1999 roku, którego autorzy (reżyseria i scenariusz): Adam Kinaszewski 
i Henryka Dobosz, poprzez postać Singera pragną pokazać losy Żydów 
na naszych ziemiach, odkryć niezwykłość związków polsko-żydowskich, 
bogactwo współistnienia obu narodów, a także istotę wzajemnych uprze-
dzeń i konfliktów. 
Czas trwania: 191 minut.

„WarszaWa - PejzaŻ z siNgereM”

Relacje świadków Zagłady zestawione z wierszem urodzonego w Lubli-
nie, poety Jakova Glatsztejna „Lublinie, moje święte żydowskie miasto”, 
prezentowane z wykonywaną na żywo oryginalną muzyką, tworzą kame-
ralny, surowy spektakl pełen emocji związanych z trudną Pamięcią. Po 
spektaklu spotkanie i rozmowa z jego wykonawcami. 
Występują: Witold Dąbrowski (lektor), robert Brzozowski (kontrabas), 
Marian Pędzisz (altówka).
Reżyseria: tomasz Pietrasiewicz

sPeKtaKl „OPOWieści z NOcy”

Fot.: Joanna Zętar, 2015 r.

Produkcja z archiwum TVP. Telewizyjna adaptacja spektaklu zrealizowa-
nego w Teatrze Narodowym w Warszawie w 2009 roku, w reż. Pio-
tra Cieplaka. Osiem opowiadań, które przenoszą nas z Nowego Jorku  
w czas biblijny, a potem do mitycznego Chełma, aż wreszcie w sen  
Menasze, i tworzą świat, w którym możliwe są zabawa, czułość i cud. 
Postać profesora Szlemiela, zwierzęta z Arki Noego, dzieci, przed któ-
rymi otwiera się Niebo z Drabiną Jakubową, głupcy z Chełma, Ucel  
i jego córka Nędza oraz wiele innych postaci, w ślad za Singerem, mówią  
do dzieci ich językiem o najważniejszych sprawach.
Czas trwania: część i – 60 minut, część ii – 57 minut.  

„OPOWiaDaNia Dla Dzieci”

Spektakl cyrkowo-teatralny inspirowany prozą 
Izaaka Baszewisa Singera,  przygotowany specjal-
nie na tegoroczną edycję festiwalu. Zagrany pół 
żartem pół serio, tak jak zwykł pisać Noblista.  
W cyrkowej konwencji snuta jest literacka opo-
wieść o bohaterach Singerowskich opowiadań,  
a także o tym, co nagle i bezpowrotnie zniknęło  
w „Wielkiej Katastrofie”. Ale ludzkie słabości, roz-
terki, radości, nadzieje, są wciąż takie same. 
Nieprzypadkowa jest oprawa muzyczna widowiska. 
Lou Reed, Amy Winehouse, Ramones, Leonard 
Cohen, Lenny Kravitz, Bob Dylan to muzycy, którzy 
mając świadomość swoich korzeni inspirowali się 
dziedzictwem żydowskim lub buntowali przeciwko 
niemu. Wymienionych muzyków, Jaszę Mazura i ar-
tystów spektaklu, łączy fakt bycia „sztukmistrzem”, 
ze wszystkimi dobrodziejstwami i przekleństwami 
tego zawodu.
Reżyseria: arkadiusz ziętek i zespół. 

„Przyjaciele sztuKMistrza”

jeDeN WąsKi MOst

Cały, cały świat jeden wąski most, jeden wąski most jeden wąski most.
Cały, cały świat jeden wąski most, jeden wąski most.
Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać, by się nie bać wcale.
Ale ważne, ważne jest to, by się nie bać wcale. Rabin Nachman z Bracławia
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Bychawa jest wzmiankowana w tekstach źródłowych od 1325 r.  

W 1537 r. na mocy przywileju króla Zygmunta Starego, w miejscu osa-

dy lokowano miasto na prawie magdeburskim.

Pierwsi Żydzi pojawili się w Bychawie w XVI w. Drewnianą synago-

gę znajdującą się na wschód od rynku zbudowano w latach osiemdzie-

siątych lub dziewięćdziesiątych XVI w. Pod koniec XVI w. w niewielkiej 

odległości od synagogi wytyczono pierwszy cmentarz, utworzono też 

samodzielną gminę. Społeczność żydowska wymordowana w czasie 

najazdu wojsk Chmielnickiego (1648–1649), odrodziła się w XVIII w.  

W aktach z początku XVIII w. występują m.in. Aron Zysklewicz, chirurg 

z Bychawy oraz właściciel gospody Wulf  Moszkowicz. W latach 

osiemdziesiątych tego stulecia Żydzi odgrywali już dużą rolę w życiu 

ekonomicznym i społecznym ośrodka. W 1785 r. w pięcioosobowej 

ławie sądowej Bychawy zasiadało dwóch Żydów.

Wiek XIX przyniósł szybki rozwój gminy pod względem ekono-

micznym i demograficznym. Około 1810 r. wzniesiono murowane bu-

dynki zespołu synagogalnego, które spłonęły w połowie lat siedemdzie-

siątych. Odbudowano je pod koniec XIX w. Było tu kilka prywatnych 

bejt ha-midraszy i chasydzkich sztibli. Wielu zwolenników wśród tutej-

szych Żydów miała dynastia cadyków założona w połowie XIX w. przez 

Nechemię Jechiela Rabinowicza – syna słynnego cadyka Jakuba Izaaka 

zwanego Świętym Żydem z Przysuchy. W 1911 r. dzięki staraniom ra-

bina Rachmila Grinbauma, gmina uzyskała zgodę na założenie nowego 

cmentarza przy drodze wiodącej z Bychawy do Gałęzowa. Następcą 

Grinbauma był  od 1918 r. Jankiel Icek Rabinowicz.  

W okresie miedzywojennym żydowskie domy i sklepy stały przy 

rynku i ulicach: Końskiej, Kościelnej, Stolarskiej i Bożniczej, a przy uli-

cach: Turobińskiej, Wołowej, Rudnik, Lubelskiej i Stolarskiej mieszkali 

Żydzi i chrześcijanie. Intensywnie rozwijało się żydowskie życie spo-

łeczno-polityczne i kulturalne. W 1917 r. powstała komórka Orga-

nizacji Syjonistycznej, w 1919 r. – oddział Agudy. Dużym poparciem 

cieszył się lewicowy Bund. Wśród instytucji kulturalno-oświatowych 

były m.in.: Żydowskie Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. J. L. Pe-

reca, Żydowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne „Tarbut”  

i szkoły, m.in. szkoła religijna dla dziewcząt Bejt Jaakow. Prężnie działało 

założone w 1931 r. stowarzyszenie Gemilut Chesed, wspierające ubo-

gich mieszkańców Bychawy bezprocentowymi pożyczkami. W 1935 r. 

wśród 30 członków Rady Gromadzkiej Bychawy, było 12 Żydów. Pod 

zarządem miejscowej gminy znajdowały się: murowana synagoga, bejt 

ha-midrasz, mykwa, rzeźnia rytualna, drewniany przytułek dla star-

ców i kalek oraz dwa cmentarze (w tym jeden wyłączony z użytku).

Z dZiejów miasta…

Bychawa, woj. lubelskie. Synagoga. Autor: Mazur, K. 1983 r.
Ze zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

HOLOKAUST
W 1940 r. Niemcy wydali decyzję o utworzeniu w Bychawie getta. Oprócz 

tutejszych Żydów przesiedlili do niego Żydów z okolicznych miejscowości 

oraz grupę Żydów krakowskich deportowanych tu w grudniu 1940 r., w lutym  

i marcu 1941 r.

11 października 1942 r. Niemcy zlikwidowali getto, ok. 2100 Żydów  

z Bychawy przesiedlili do getta w Bełżycach, skąd wraz z miejscowymi Ży-

dami wywieźli wszystkich do obozu zagłady w Sobiborze. W maju 1943 r. 

zlikwidowali bychawski obóz pracy dla Żydów. Część zatrudnionych w nim 

osób przenieśli do obozu w Budzyniu, część do obozu koncentracyjnego na 

Majdanek. W latach 1941–1943 na terenie Bychawy Niemcy przeprowadzili 

egzekucje, w których zginęło łącznie kilkudziesięciu Żydów.

JUdAiKA
synagoga (ul. Kościuszki 5),  ok. 1810 r.
We wnętrzu zachowała się murowana bima, pozostałości inskrypcji hebrajskich oraz 

polichromii z motywami zwierzęcymi i instrumentami muzycznymi z XIX i XX w.

stary cmentarz (ul. Kościuszki 7)
W niewielkiej odległości od synagogi, na zboczu przy rzece Kosarzewce, znajduje się 

założony w XVI w. cmentarz żydowski, znajdują się na nim fragmenty kilku macew.

Nowy cmentarz (ul. Partyzantów 76)
Nowy cmentarz wytyczono na południe od miasta, prawdopodobnie  

ok. 1911 r.,  zajmował powierzchnię ok. 6 ha. Podobnie jak stary cmentarz został 

zdewastowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Nie zachowały się  

na nim żadne macewy.

Opracowano na podstawie tekstu Marty Kubiszyn 

z przewodnika „Śladami Żydów. Lubelszczyzna”, Lublin 2011.


