
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. 

BIŁGORAJ, GAZETA FESTIWALOWA 28 - 29 LIPCA 20212021

Rynek biłgorajski. Autor nieznany. Reprodukcja pocz-
tówki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. 
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!  

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,

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

biłgorajski
(…) W miasteczku panował błogi spokój, 
jakiego nigdy przedtem nie zaznałem, pach-
niało świeżym mlekiem i dopiero co rozczynio-
nym ciastem. Wojny i nędza wydawały się być  
daleko stąd. Dom dziadka, stary, zbudowa-
ny z pobielonych bali, o dachu porośniętym 
mchem i z ławą pod oknami, znajdował się 
w pobliżu bóżnicy, mykwy i przytułku dla ubo-
gich. Ciotka poczęstowała nas ciastem z su-
szonymi śliwkami, które smakowało jakby je 
upieczono w raju (...) 

Marzyłem, aby móc tutaj zostać na zawsze 
(…)

I.B. Singer Dzień Przyjemności 
przeł. Monika Adamczyk-Garbowska



DZIEŃ I (28 LIPCA - środa)

17:00 - 20.00
„Singer contra Singer”

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

Miejsce: Plac przy Biłgorajskim  

                 centrum Kultury

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

Miejsce: Biłgorajskie centrum 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 (29 LIPCA - czwartek)

12.00  
„Opowiadania dla dzieci”

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

Miejsce: Biłgorajskie centrum Kultury

20.00
„Przyjaciele Sztukmistrza”

Spektakl plenerowy w wykonaniu artystów 
Fundacji Sztukmistrze

Miejsce: scena przy BcK

W razie niepogody program będzie reali-
zowany w Biłgorajskim 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.

P R O G R A M
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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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Biłgoraj został lokowany w 1578 r. na prawie miejskim magdeburskim, na 
mocy przywileju króla Stefana Batorego, jako prywatne miasto Adama Goraj-
skiego. Choć przywilej swobodnego osiedlania się Żydów w Biłgoraju został 
wydany dopiero w 1616 r., Żydzi mieszkali tu co najmniej od końca lat dzie-
więćdziesiątych XVI w. Na mocy tego przywileju, przy południowo-zachodnim 
narożu rynku, u wylotu traktu do Krzeszowa (późniejsza ul. Nadstawna), wy-
tyczono plac synagogalny, wokół którego powstała dzielnica żydowska. 

Pod koniec XIX w. pod zarządem gminy znajdowała się murowana syna-
goga, wzniesiona w 1875 r. po pożarze starej, drewnianej, dwa murowane bejt 
ha-midrasze z 1860 r., mykwa, szkoła typu Talmud-Tora, przytułek dla ubogich 
i trzy cmentarze. 

W 1909 r. Natan Kronenberg założył drukarnię hebrajską. W czasie I woj-
ny światowej zorganizowano amatorskie koło teatralne, powstała pierwsza 
prywatna biblioteka.

Z Biłgoraja pochodziła Batszewa Singer z domu Zylberman, mat-
ka Ester Kreitman, Izaaka Baszewisa i Izraela Jehoszuy Singerów. Jej oj-
ciec – Jakub Mordechaj Zylberman był rabinem w Biłgoraju. Batszewa wraz  
z Izaakiem i jego bratem w 1917 r. przeprowadziła się do Biłgoraja, jej dzieci 
wychowywały się w domu dziadka. 

W 1927 r. w wyborach do rady miejskiej mandaty radnych uzyskało 14 
przedstawicieli żydowskich, reprezentujących Agudę, Organizację Syjonistyczną, 
Mizrachi oraz ugrupowanie Bezpartyjni Żydzi. W Biłgoraju działało wiele che-
derów, świeckich szkół żydowskich i instytucji kulturalno-oświatowych, m.in. 
istniejąca od 1924 r. Biblioteka Stowarzyszenia Tarbut oraz Miejska Biblioteka 
Ludowa, powstała w 1936 r.

HOLOKAUST
We wrześniu 1939 r., w wyniku podpalenia miasta przez Niemców, znisz-

czona została znaczna część dzielnicy żydowskiej. Miasto zajęli Niemcy, następnie 
Rosjanie. Po ponownym wkroczeniu Niemców do Biłgoraja uciekło na wschód 
ok. 20% mieszkających w Biłgoraju Żydów. W czerwcu 1940 r. Niemcy utworzyli 
w Biłgoraju getto. W kwietniu 1941 r. z getta w Biłgoraju Niemcy przesiedlili do 
Goraja ok. 800 osób, zaś w kwietniu 1942 r. – ok. 220 osób  deportowali do Tar-
nogrodu. 8 sierpnia tego roku ok. 900 osób z biłgorajskiego getta deportowali 
do obozu zagłady w Bełżcu. 

Likwidacja getta rozpoczęła się 2 listopada 1942 r. Większość Żydów z Biłgo-
raja, wraz z Żydami z Krzeszowa, Józefowa Biłgorajskiego i Tarnogrodu, Niemcy 
przepędzili na stację kolejową w Zwierzyńcu, skąd dwa dni później deportowali 
ich do obozu zagłady w Bełżcu. 4 listopada Niemcy zamordowali wszystkich ży-
dowskich pacjentów Szpitala Powiatowego w Biłgoraju. W kolejnych miesiącach, 
na cmentarzu przy ul. Konopnickiej, rozstrzelali ok. 300 Żydów, którzy ukrywali 
się na terenie miasta i okolic. Ostatecznie getto zlikwidowano w styczniu 1943 r. 
Zamordowano wtedy ostatnich żydowskich robotników wraz z rodzinami.

JUdAiKA
synagoga (nieistniejąca, u zbiegu ulic Lubelskiej i Nadstawnej)
Zespół synagogalny składał się z murowanej bożnicy z 1875 r. (wzniesionej 
na miejscu poprzedniej drewnianej), trzech murowanych szkół modlitewnych  

Z dZiejów miasta…

z przełomu XIX i XX w., murowanej łaźni z mykwą, domu rabina, rzeźni z 1927 r.  
i przytułku. Zabudowa ta została zniszczona na początku wojny, jej resztki rozebrano,  
a teren zabudowano w latach 60. XX w. blokami mieszkalnymi.

Pierwszy cmentarz (ul. Lubelska) 
Najstarszy z biłgorajskich cmentarzy został założony w pobliżu starej synagogi, praw-
dopodobnie pod koniec XVI w., poza granicami miasta lokacyjnego. Nekropolia  
o powierzchni 0,2 ha, choć nieużytkowana, przetrwała do czasów II wojny światowej.   

Po wojnie jej teren został zabudowany. 

Drugi cmentarz (u zbiegu ulic Piłsudskiego i 3 Maja)
Powstał prawdopodobnie przed 1728 r., poza granicami miasta, na rogu dawnych ulic 
Morowej i Polnej. Znajdował się w odległości ok. 500 m na południe od rynku i miał 
powierzchnię ok. 0,4 ha. Ostatni znany pochówek odbył się na nim pod koniec XIX 
w. Został zniszczony wiosną 1941 r. przez Niemców. Po wojnie na jego terenie wybu-
dowano szkołę. 

trzeci cmentarz (ul. Konopnickiej) 
Został założony prawdopodobnie pod koniec XVIII w. Był usytuowany na niewiel-
kim wzniesieniu, na przedmieściu zwanym Piaski, w odległości ok. 1,5 km na po-
łudnie od rynku. Pod koniec lat trzydziestych XX w. znajdowało się na nim ok. 1000 
macew i ohel jednego z biłgorajskich rabinów. Nekropolia została całkowicie zde-
wastowana przez Niemców w czasie II wojny światowej. Na jej terenie odbywały 
się egzekucje ludności cywilnej. Po wojnie na cmentarz przeniesiono szczątki Ży-
dów zamordowanych i pochowanych w różnych częściach miasta. Cmentarz jako 
tzw. mienie opuszczone został rozparcelowany na kilka działek i zagospodarowany.  
W latach 1985–1986 z inicjatywy potomków biłgorajskich Żydów – rodziny Luderman, 
przy wsparciu władz i mieszkańców Biłgoraja, część nekropoli została uporządkowana 
i ogrodzona. Wzniesiono pomnik w formie lapidarium, z wmurowanymi fragmentami 
macew, odnalezionymi na terenie miasta. 

rekonstrukcja drewnianej synagogi z Wołpy (ul. Singera)
Została zbudowana w 2015 r. z inicjatywy Tadeusza Kuźmińskiego jako część parku 
turystyczno-kulturowego „Miasteczko kresowe na szlaku kultur”. Znajduje się w nim  

też m.in. replika domu rodzinnego dziadków I.B. Singera.

Opracowano na podstawie tekstu Marty Kubiszyn

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

Drewniany dom sitarza biłgorajskiego z 1810 roku, 2012, fot. Piotr Lasota.
Ze zbiorów Pracowni Ikonografii Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie.

biłgorajski


