
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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Rynek w Józefowie Biłgorajskim. Reprint pocztówki z 1906 r. 
Autor nieznany. Ze zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka 
„Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

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!  

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,

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

APEL Zwracamy się z apelem do wszystkich, którzy dysponują materiałami archiwalnymi dotyczącymi 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

józefowski
(...) Reb Mosze Ber wędrował dalej pieszo i dlatego dotarł 

do miasteczka dopiero późną nocą. Zaszedł do domu 

nauki, ale nie wpuścili go do środka włóczędzy, którzy 

tam spali. Usiadł więc na schodach i znużony złożył gło-

wę na kolanach. Jesienna noc była bezchmurna i zimna. 

Gwiazdy świeciły słabym światłem na tle ciemnożółtej po-

światy. Stado kóz obgryzało cicho i zapamiętale drewno 

ułożone na zimę na dziedzińcu bóżnicy. Sowa zawodziła 

kobiecym głosem, jak gdyby użalała się na ciągłą nie-

dolę; to przycichała, to znowu biadoliła, bez końca. O 

świcie pojawili się ludzie z drewnianymi latarniami, żeby 

odprawić slich, poprowadzili starca do środka, posadzili 

przy piecu i przykryli starymi tałesami, które trzymano w 

skrzyni. Później tego ranka przynieśli mu parę nabijanych 

ćwiekami wojskowych butów z surowej skóry. Choć buty 

okropnie uwierały, przyjął ten dar, ponieważ zależało mu 

na tym, żeby znaleźć się w Józefowie na Jom Kipur, które 

przypadało następnego dnia. (...)

I. B. Singer „Starzec”



DZIEŃ I (26 LIPCA - poniedziałek)

17:00 - 20.00
„Singer contra Singer”

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

Miejsce: Rynek

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

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury
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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 (27 LIPCA - wtorek)

12.00  
„Opowiadania dla dzieci”

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

Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury

20.00
„Przyjaciele Sztukmistrza”

Spektakl plenerowy w wykonaniu artystów 
Fundacji Sztukmistrze

Miejsce: Rynek

W razie niepogody program będzie re-
alizowany w Miejskim Ośrodku Kultury  
w Józefowie.

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.

P R O G R A M
F E S T I W A L U
JÓZEFÓW
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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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Miasto Józefów założył w 1725 r. Tomasz Józef  Za-

moyski. Jako jedno z miast Ordynacji Zamoyskich, pełniło 

funkcję lokalnego ośrodka administracyjnego, handlowego 

i rzemieślniczego. Pierwsi Żydzi pojawili się w Józefowie 

wraz z lokacją miasta. Wkrótce powstała samodzielna gmi-

na. Żydzi mieszkali w obrębie rynku oraz przy ul. Sitarskiej. 

W kwartale na południe od rynku, prawdopodobnie po-

między 1734, a 1744 r. wybudowano pierwszą, drewnianą 

synagogę, zaś na południe od miasta założono cmentarz. 

Gmina szybko rozwijała się pod względem demograficz-

nym. Żydzi zajmowali się handlem drewnem, rzemiosłem 

(krawiectwo, szewstwo, czapnictwo), produkcją i sprzeda-

żą alkoholu. Na terenie miejscowego kamieniołomu pro-

wadzili liczne warsztaty kamieniarskie. W 1823 r. Becalel 

Waks i jego syn Jeszajahu założyli drukarnię, działającą  

co najmniej do 1860 r., wydającą książki hebrajskie, pisma i 

druki urzędowe. W 1865 r. powstała kolejna drukarnia, za-

łożona przez braci Barucha i Szlomo Zecerów oraz Jechaz-

kela Renera, która funkcjonowała co najmniej do 1890 r. 

Józefów stał się w ten sposób jednym z najprężniej dzia-

łających ośrodków drukarstwa w całej guberni lubelskiej,  

a ponad połowa tutejszych Żydów pracowała przy pro-

dukcji i sprzedaży książek. Drukowane w Józefowie książki 

przeznaczane były na potrzeby krajowe i rynki zagraniczne 

(Rosja, Rumunia, Mołdawia i Turcja). W drugiej połowie 

XIX w. wielu zwolenników wśród miejscowych Żydów 

zdobył ruch chasydzki. 

Po I wojnie światowej sytuacja ekonomiczna Żydów  

w Józefowie była trudna i pogarszała się wraz z postępu-

jącym światowym kryzysem ekonomicznym. Większość 

Żydów utrzymywała się z drobnego handlu i rzemiosła, 

z dzierżawy sadów i rolnictwa. Największym poparciem 

społecznym cieszyły się Poalej Syjon i Mizrachi. Były tu 

też komórki Bundu i Agudy. Pod koniec lat dwudziestych 

powstała organizacja młodzieżowa He-Chaluc (Pionier). 

Przy gminie działała Talmud-Tora i jesziwa, w której 

studiowało ok. 50 chłopców. Było też kilka chederów. 

Mizrachi prowadziła szkołę sieci „Jawne” (od 1926),  

a Aguda szkołę dla dziewcząt Bejt Jaakow (od 1928).

 

Z dZiejów miasta…

józefowski
Rynek w Józefowie Biłgorajskim. Reprint pocztówki z 1906 r. Autor 
nieznany. Ze zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

HOLOKAUST
We wrześniu 1939 r., wraz z wycofującą się Armią Czerwoną, z Józefowa na wschód 

wyjechało kilkuset Żydów. W marcu 1941 r. Niemcy utworzyli w Józefowie getto, w którym 

oprócz miejscowych, znaleźli się Żydzi z wielu okolicznych miejscowości, ok. 600 Żydów 

deportowanych z powiatu konińskiego i Kazimierza Dolnego. Latem 1942 r. w getcie znaj-

dowało się ok. 1800 Żydów. W maju 1942 r. grupa gestapowców z Biłgoraja zastrzeliła 

na ulicach Józefowa ok. 120 Żydów. 13 lipca 1942 r kilkuset młodych mężczyzn z getta  

w Józefowie trafiło do obozów pracy w Lublinie, pozostałe 1500 osób (głównie kobiet, 

dzieci i starców), rozstrzelano w masowej egzekucji na Winiarczykowej Górze. Wydarze-

nia te upamiętnia kamienny pomnik znajdujący się na skraju lasu, przy szosie prowadzącej  

z Józefowa do Biłgoraja. Na początku listopada 1942 r., pozostałych Żydów z Józefowa 

Niemcy dołączyli do jednego z transportów Żydów ze Zwierzyńca i wysłali wszystkich  

do obozu zagłady w Bełżcu. 

JUdAiKA
synagoga (u zbiegu ulic Krótkiej i Górniczej)
Pierwsza drewniana synagoga powstała pomiędzy 1734 a 1744 r. w południowo-zachod-

niej części miasta, tuż za pierzeją rynku. Obecny budynek pochodzi z lat siedemdziesiątych  

XIX w. Synagoga została częściowo zniszczona w czasie I wojny światowej i w znacznym stop-

niu zdewastowana podczas II wojny światowej. W latach 1985–1991 budynek został odnowio-

ny i nieco rozbudowany z przeznaczeniem na siedzibę biblioteki publicznej. 

cmentarz (poza miastem, przy kamieniołomach)
Został założony zapewne tuż po lokacji Józefowa (1725), na południe od centrum, poza granicami 

miasta. Znajduje się na zboczu stromego wzniesienia, przy drodze wiodącej w kierunku kamienioło-

mów. Jest jednym z najlepiej zachowanych cmentarzy żydowskich na Lubelszczyźnie. Na powierzchni 

ok. 1 ha zachowało się kilkaset macew, z których najstarsza pochodzi z 1737 r. 

Opracowano na podstawie tekstu Marty Kubiszyn

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


