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odkrywamy 
kirkut 

w knyszynie
Cmentarz żydowski w Knyszynie to 
nekropolia wyjątkowa, nie tylko w skali 
ogólnopolskiej. Leży na XVI-wiecznych 
groblach sadzawek Zygmunta Augusta. 
Sadzawki te, cenny element komponowania 
przestrzeni według renesansowej estetyki, 
są jedyną pozostałością knyszyńskiej 
rezydencji ostatniego króla z dynastii Jagiel-
lonów. Umiejscowienie wokół nich kirkutu 
paradoksalnie ocaliło je przed rozoraniem         
i rozparcelowaniem. Jednocześnie położe-
nie cmentarza właśnie na groblach, poza 
miastem, zapobiegło jego dewastacji. Dwa 
zabytkowe elementy ocaliły się nawzajem 
tworząc miejsce niezwykle cenne z punktu 
widzenia historii i architektury krajobrazu. 

Na przestrzeni wieków Knyszyn był 
prawdziwym tyglem kultur i narodowości: 
mieszkali tu Polacy, Rusini, potem Rosjanie, 
Niemcy, Żydzi, a nawet Tatarzy. Od kilku lat 
Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne im. 
Zygmunta Augusta próbuje ocalić od 
zapomnienia wielonarodową historię miasta. 
W 2012 r. na cmentarzu żydowskim zamon-
towano tablicę informacyjną oraz oznaczono 
miejsce zbiorowej mogiły z czasów Holocau-
stu. Stanął na niej również symboliczny głaz 
z pamiątkową tablicą. W 2014 r. staraniem 
Towarzystwa utworzono oznakowany, wygo-
dny ciąg pieszy prowadzący na cmentarz,     
a członkowie i sympatycy stowarzyszenia 
przez kilkanaście dni społecznie porządko-
wali kirkut. Postanowiono, że prace takie 
będą prowadzone systematycznie.

Od kilku lat, co roku na kirkucie w 
Knyszynie spotyka się młodzież z Polski        
i Izraela. Odmalowywane są wówczas 
inskrypcje na nagrobkach i prowadzone 
drobne prace porządkowe.
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Knyszyn jest położony 30 km od Białegostoku    
i 16 km od Tykocina / Knyszyn is located 30 km 
from Białystok and 16 km from Tykocin

Na kirkucie wycięto krzaki oraz ustawiono 
wywrócone macewy
On the kirkut bushes were cut and macewas were 
picked up

 Discover 
kirkut in Knyszyn

A long time ago in Knyszyn lived Polish, 
German, Russian and Jews.

In 2014 the members and 
sympathizers of Regional Society tidied the 
Jewish cemetery. Thanks to Regional 
Society the road to the cemetery and two 
information boards were made. 

Jewish cemetery in Knyszyn is located 
near former court of Zygmunt August — the 
king of Poland and Lithuania. Two ancient 
elements saved themselves, created the 
unusual, historical and picturesque place. 

 Zygmunt 
August Knyszyn Regional Socjety tried to 
save the memory of multinational history of 
the town. 

For several years on the kirkut met the 
youth from Poland and Izrael. They read 
names on the tombs and tidy the place.
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knyszyn
Początki osady Knyszyn (do 1569 r. leżał w 
granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego) 
sięgają XIV w., ale prawdziwy rozwój miej-
scowości przypadł na XVI stulecie, gdy Miko-
łaj Radziwiłł przeprwadził tu akcję osadniczą.

W 1528 r. Knyszyn wszedł w posiadanie 
Zygmunta II Augusta i wtedy też zaczął się 
złoty wiek miasta. Znajdował się tu dwór 
królewski, po nadaniu w 1568 r. praw 
miejskich postawiono ratusz, łaźnie, 
budynek wagi. Monarcha zmarł w Knyszynie 
7 lipca 1572 r. Został pochowany na Wawelu, 
ale jego serce, według przekazów, znajduje 
się w zamurowanych kryptach tutejszego 
kościoła.

W XVII i XVIII w. Knyszyn znacznie 
podupadł. Najpierw wyniszczyły go wojny 
potopu szwedzkiego, potem wojny północne. 
Do tego doszła zaraza, która w latach     
1709-1711 pochłonęła niemal całą tutejszą 
ludność. Po tym wydano wiele przychylnych 
Żydom decyzji i m.in. dzięki ich osadnictwu 
miasto ponownie zaczęło ożywać.

Od 1795 r. Knyszyn znajdował się pod 
zaborem pruskim, a po zawarciu traktatu      
w Tylży w 1807 r. wszedł pod panowanie 
rosyjskie. Wiek XIX to czas ponownego pro-
sperity. Działało tu wiele zakładów, przede 
wszystkim włókienniczych. Tuż przed I wojną 
światową miasto liczyło 4500 mieszkańców.

W czasie I wojny światowej Knyszyn 
został zniszczony w 25%. Po odzyskaniu 
niepodległości wybudowano w nim szkołę 
powszechną, nowy ratusz, powstały 
synagogi. W trakcie II wojny światowej 
Knyszyn został zniszczony w około 80%,      
a niemal cała mniejszość żydowska zginęła 
w Holocauście. Na terenie miasta działał 
obóz karny, który stał się miejscem kaźni 
okolicznych mieszkańców. 

Po II wojnie światowej znaczenie 
Knyszyna zmalało z uwagi na utworzenie 
powiatu w Mońkach. Obecnie gmina zajmuje 

2prawie 130 km , w tym znaczna część to lasy 
Puszczy Knyszyńskiej. Liczy około 4900 
mieszkańców, z czego 2800 osób zamie-
szkuje miasto.

Kościół św. Jana Apostoła i Ewangelisty fun-
dacji Jana Zamoyskiego (XVI w.), ul. Kościelna

 (16  century)Saint John the Evangelist Church th

Dom mieszczański, obecnie muzeum z izbą 
regionalną (XVIII w.), ul. Kościelna

thThe bourgeois house, now museum (18  century)

Niemiecka manufaktura tkacka (pocz. XIX  w.), 
ul. Białostocka
The manufacture th(the beginning of 19  century)

Lamus plebański (pocz. XIX  w.), ul. Kościelna
thThe parish store (the beginning of 19  century)

Knyszyn is one of the oldest towns in 
Podlaskie Province. In 1568 the king of 

Poland and Lithuania Zygmunt August gave 
Knyszyn the status of town. Here he had a court, a 
horse stud and ponds. He died in Knyszyn on 7th 
of July 1572. He was buried on the Wawel Castle 
in Cracow but his heart stayed in Knyszyn. The 
years of the reign of the king were golden ages in 
history of Knyszyn. 

In 17th and 18th centuries the town started 
to fall down because of wars and stagnation. 

During partiation of Poland Knyszyn were both 
under domination of Prusy and Russian Empire. 

Unfortunately, after the years of develop-
ment of the town came wars time. During the II 
World War Knyszyn was destroyed in about 80 
percent. After the war the town was reconstructed. 

2Nowadays Knyszyn community has 130 km , the 
big part of it are forests. Knyszyn has a population 
of about 4900 people. In the town of Knyszyn lived 
2800 people.

WAŻNIEJSZE ZABYTKI
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Spolecznosc zydowska
Historia społeczności żydowskiej w Knyszy-
nie sięga czasów Zygmunta Augusta. Istnieją 
teorie, że jej przedstawiciele mogli pełnić 
jakieś funkcje przy wielonarodowym dworze 
króla. Był to również okres, gdy starozakonni 
zaczęli pojawiać się w wielu miastach 
podlaskich.

Pierwsza zapisana wzmianka o 
Żydach w Knyszynie pochodzi z 1605 r.       
W połowie XVII w. mieszkało tu kilka rodzin 
żydowskich. Nie przeszkadzał im dokument 
z 1672 r. de non tolerandis Iudeis, zabra-
niający ludności wyznania mojżeszowego 
zamieszkiwać teren miasta. By ominąć 
zakaz, zaczęli osiedlać się na tzw. 
Ogrodnikach — dawnej królewszczyźnie, 
czyli terenach wyjętych spod prawa 
miejskiego. Właśnie w okolicach dzisiejszej 
ul. Szkolnej powstała swoista dzielnica 
żydowska (szulhof). Z czasem to właśnie tam 
wybudowano mykwę (łaźnię rytualną), 
cheder (szkołę), synagogę i dom rabina. 
Rzeźnia rytualna mieściła się na końcu       
ul. Starodwornej.

Przywilej de non tolerandis Iudeis przestał 
obowiązywać na początku XVIII w. i pobyt 
Żydów w mieście uznano za legalny bez 
względu na miejsce ich zamieszkania. W 
1729 r. zniesiono też tzw. kozubalec, czyli 
opłatę za korzystanie z dróg biegnących 
przez miasto obok kościoła. Trafiała ona na 
cele kościelne. Kozubalec zamieniono na 
stały podatek oraz daninę w naturze.

Żydzi z Knyszyna początkowo należeli 
do gminy wyznaniowej w Tykocinie. Z 
czasem zaczęły się jednak pojawiać zatargi 
pomiędzy obiema społecznościami. Zape-

ROZWÓJ W XVIII W. wne wpływ miał na to obowiązek opłat, jakie 
należało wysyłać kahałowi nad Narwią. Na 
początku XVIII w. knyszynianie próbowali się 
uniezależnić i około 1705 r. (z tego roku po-
chodzi pierwsza wzmianka o bożnicy) ostate-
cznie powołali własną gminę. W 1726 r. Sejm 
Żydów Korony wydał specjalny dekret        
ws. rebelii knyszyńskich Żydów przeciwko 
kahałowi tykocińskiemu. Rozstrzygnął, że 
starozakonni mieszkańcy Knyszyna uzyskali 
dokument stwierdzający ich autonomię 
nieprawnie i nakazał ponownie pod-
porządkować się Tykocinowi. Nie odniosło to 
żadnego skutku, bo samodzielna gmina 
działała z powodzeniem. Pod koniec XVIII w. 
w Knyszynie mieszkało już ponad 200 Żydów 
i stanowili już prawie 20% mieszkańców 
miasteczka.

Na przestrzeni wieków Żydzi zajmowali się 
głównie rzemiosłem, handlem i szynkar-
stwem. Wyjątkowo intensywny rozwój 
społeczności żydowskiej nastąpił w XIX w. 
Wtedy prowadzono w mieście wiele zakła-
dów włókienniczych, dobrze prosperujących 
na całej Białostocczyźnie. Ich właścicielami 
byli Szloma Ochrymowski, Abram Mejer, 
Lejba Grobman, Garsz Rozenblum, 
Tanchiel, Lejba Ajzenberg i in.

PRZEDSIĘBIORCZE 
STULECIE 

, , .
/

Żyd z Knyszyna (Choroszucha?)
Jew from Knyszyn (Choroszucha?)

Rodzina Epsztajnów: Gołda Zahawa, Icko 
Fajwel, Miriam, Szmerko; l. 30. XX w.
Epsztajn family: 
Miriam, Szmerko; 

Gołda Zahawa, Icko Fajwel, 
1930s4



WSPÓŁISTNIENIE
Mimo zarządzeń zaborców, najpierw 
pruskiego, potem rosyjskiego, nakazujących 
asymilację Żydów, stanowili oni odrębną 
społeczność. Wyróżniali się zwyczajami 
religijnymi, mieli własne organizacje. 
Niemniej brali czynny udział w życiu miasta, 
zasiadali w samorządzie, włączali się w 
aktywność ochotniczej straży pożarnej. 
Knyszynianie wyznania mojżeszowego 
uczestniczyli m.in. w wojnie polsko-
bolszewickiej w 1920 r. Poległym postawiono 
pomnik na rynku, a znalazły się na nim 
nazwiska Mendla Rozentala, Mośka 
Szustera i Mendla Suraskiego.

W okresie międzywojennym Żydzi 
stanowili 34% knyszynian. Zamieszkiwali 
niemal wszystkie posesje wokół rynku, ich 
domy znajdowały się również przy ulicach 
Białostockiej, Goniądzkiej, Grodzieńskiej        
i Tykockiej. Wykonywali w mieście dziesiątki 
profesji: trudnili się handlem, ale też mieli 
swoich lekarzy, fotografów, introligatorów, 
kowali, krawców, stolarzy. Prowadzili pie-
karnie, piwiarnie. 

Co ciekawe, od niektórych żydowskich 
nazwisk wzięły się miejscowe nazwy. Wzgó-
rze na końcu ul. Grodzieńskiej nazywane jest 
Brenerką, bo właśnie tam przez lata znajdo-
wał się wiatrak Jankiela Brenera. Z Knyszy-
nem związani byli znany malarz i reżyser 
Israel Beker oraz prof. Mosze Mishkinski — 
syn i wnuk tutejszych rabinów. 

W Knyszynie na przestrzeni dziejów 
społeczności polska i żydowska żyły we wza-
jemnym poszanowaniu i akceptacji. Historię 
polsko-żydowskiego miasteczka zakończyła    
II wojna światowa. 

Wielu Żydów działało m.in. w knyszyńskiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej
Many Jews were active members of Knyszyn 
Fire Brigade

Rodzina Cieślów. Bobka Cieśla 
przed II wojną światową była 
właścicielką jednego ze sklepów 
przy Rynku
Cieśla family

The history of the Jews of Knyszyn begins during 
the Renaissance with their arrival in the town 
alongside the multicultural court of King 
Sigismund Augustus. From that time on they took 
part in shaping Knyszyn's history, contributing to 
the town's demographic, cultural and, above all, 
economic development. 

The beginning of the 18th century saw the 
establishment of an independent kehilla. Prior to 
that, Knyszyn's Jews had come under the 
authority of the community in Tykocin. The 
Knyszyn community had cheder, a mikveh (ritual 
bath), a ritual slaughterhouse and synagogues.

Prior to the outbreak of World War II 
Knyszyn was home to about 1500 Jews (a third of 
the population), running shops, taverns, bakeries, 
mills or tileries. 

The Chrystian and Jewish societies in 
Knyszyn lived peacefully and respected each 
other for four centuries.

Jewish society

Y Nieistniejące obiekty: 1 – Bożnica Bejsa Jaszur; 2 – Mykwa; 
3 – Cheder; 4 – Bożnica Orach Chaim; 5 – Rzeźnia żydowska
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holocaust
W 1941 r. Niemcy zajęli Knyszyn i tu również 
zaczęli prześladowania Żydów. Do pomocy 
„starszym braciom w wierze” nawoływał 
często w swoich kazaniach knyszyński 
ksiądz Franciszek Bryx. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że kilka miesięcy wcześniej to 
Żydzi pisali petycje i wstawiali się u 
sowieckiego okupanta za tutejszym wikarym 
Edwardem Jungiem, który został posądzony 
o szpiegostwo na rzecz Niemiec. 

Samuel Suraski wspomina, że w lipcu 
1941 r. Utworzono getto dla Żydów, ale 
polska inteligencja — doktor Nowakowski, 
aptekarz Rzeźnicki, miejscowy ksiądz (Bryx) 
— interweniowała u władz i rozporządzenie 
odwołano. Żydzi nadal mieszkali w swoich 
wcześniejszych miejscach. Dzięki zdecydo-
wanej postawie wymienionych osób w 1941 r. 
nie doszło do pogromu ludności żydowskiej.

2 listopada 1942 r. to najtragiczniejsza 
data dla Knyszyna — tego dnia ubyła 1/3 
mieszkańców miasta. 

1 listopada zjechało do Knyszyna około 
300 Niemców. Wielu Żydów, przeczuwając 
najgorsze, zaczęło uciekać. Jednocześnie 
wydano rozkaz, by następnego dnia, o godz. 
8.00 rano wszyscy Żydzi stawili się na Rynku. 
Po sprawdzeniu ze spisem mieszkańców, 

Dokument Czesława Dworzańczyka z czasów 
okupacji niemieckiej. Ukrywał on Samuela 
Suraskiego oraz czworo jego rodzeństwa
Czesław Dworzańczyk's document from 
German occupation times. He hid Samuel 
Suraski and four his siblings

przed południem wywieziono do obozu przej-
ściowego w koszarach 42. Pułku Piechoty w 
Białymstoku. Stamtąd trafili do obozu zagła-
dy w Treblince. 74 osób, które próbowały 
sprzeciwić się wywózce z Knyszyna, Niemcy 
zabili w mieście. Mieszkańcy pogrzebali 
sąsiadów w zbiorowej mogile na kirkucie.

Holocaust przeżyło około 50 knyszy-
nian wyznania mojżeszowego. Dokładnie 
znane są historie ocaleń co najmniej 
kilkunastu osób. Wielu z nich udało się to 
dzięki ludności chrześcijańskiej. Pomimo 
zagrożenia karą śmierci, pomagali w ukry-
waniu się w mieszkaniach, specjalnych 
kryjówkach, w szpitalu. Niektórzy zaoferowali 
pomoc w wydostaniu się z miasta. 

Knyszyn może pochwalić się medalami 
Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 
przyznanymi mieszkańcom: Czesławowi 
Dworzańczykowi oraz Amelii i Antoniemu 
Sokólskim. 

1942 r. Polacy i Żydzi pracują w majątku 
Knyszyn zarządzanym przez Niemców
1942. Polish and Jews worked together in 
Knyszyn farmyard governed by Germans

The history of Polish-Jewish town finished 
on the second of 2th November 1942. That 

day the most of Jews were taken to Treblinka 
where they were murdered by Nazis. 

Those, who strongly disagreed with it, 
Germans killed in the town. The bodies of seventy-
four are buried in a common grave on the Jewish 

thcemetery. In 2012, during the 70  anniversary, the 
symbolic stone with the board from 1964 was put 
near the grave. First, the board was hung on the 
wall of the town hall.

During the second world war, thanks to local 
intelligentsia — the priest Franciszek Bryx, the 
pharmacerists Marian Rzeźnicki and the doctor 
Edward Nowakowski, the ghetto in the town 
wasn't created.

Some people from Knyszyn hid Jews and 
saved them from holocaust. Three of them, 
Czesław Dworzańczyk, Amelia and Antoni 
Sokólski got the title 'Rightous Among the 
Nations'. The Holocaust survived about fifty Jews 
from Knyszyn. Their descendants live in Israel, in 
the United States or in South America.
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wcześniejsza spłonęła w pożarze. Była 
malowana, mój ojciec wspominał, że 
sprowadzono malarzy z Warszawy. 

Synagoga Bejsa Jaszur została zni-
szczona przez Niemców podczas ostatniej 
wojny. 

The oldest synagogue in Knyszyn 
was built in 18th century. It burnt during the 
fire. 

At the beginning of 20th two new 
synagogues were built. First — Bejsa Jaszur 
on Berek Joselewicz Street (present Szkolna 
Street) — was wooden and beautifully 
painted inside. Is was destroyed during the 
Second World War. 

The second synagogue — Orach 
Chaim on Grodzieńska Street — was built of 
yellow bricks. It was used as a store by 
Germans and taken down in 1980s.

Synagogues

Pierwszą synagogę zbudowano w Knyszynie 
przy ul. Tykockiej już w XVIII w. Spłonęła ona 
w pożarze miasta w 1915 r. 

Pod koniec XIX w. knyszyńscy Żydzi 
zaczęli myśleć o postawieniu bardziej 
okazałej świątyni. W latach 1898-1900 
powstał projekt neoklasycystycznej budowli 
— z dwuspadowym dachem, dużymi oknami, 
z fasadą zdobioną pilastrami oraz gwiazdą 
Dawida i tablicami Mojżeszowymi u szczytu. 
Wszystko wskazuje na to, że projektu nie 
zrealizowano, a w latach 20. XX w. 
wybudowano świątynię czerpiącą z ducha 
modernizmu i modnej wówczas architektury 
przemysłowej. 

Bożnica Orach Chaim (Droga Życia)  
powstała na początku ul. Grodzieńskiej, na 
zapleczu Rynku. Reprezentowała typ 
synagogi dziewięciopolowej z czterema 
słupami ograniczającymi bimę (mównicę)      
i podtrzymującymi sklepienie. Jej grube mury 
powstały z cegły wypalanej na żółto, 
urozmaicały je dekoracyjnie układane lizeny   
i gzymsy. Na ścianie wschodniej ozdobny 
występ oznaczał miejsce Aron Ha Kodesz — 
szafy, w której przechowywano Torę.

Charakteru budynkowi nadawały duże 
okna. Oświetlały one jednokondygnacyjną 
salę główną synagogi. Część zachodnia 
budowli, z babińcami (przestrzenią modlite-
wną dla kobiet), miała dwie kondygnacje. 
Główne wejście do świątyni znajdowało się 
od ul. Grodzieńskiej, mniejsze — od strony 
południowej — prowadziło na babińce. Całą 
budowlę pokrywał czteropołaciowy dach      
z ceramicznej dachówki.

W 1943 r. hitlerowcy zajęli synagogę     
i po zamurowaniu okien przerobili na maga-
zyn. Funkcję tę obiekt pełnił jeszcze po 
wojnie. Były plany stworzenia w nim ośrodka 
kultury, ale nie zrealizowano ich. Budynek 
całkowicie rozebrano pod koniec lat 80. XX w.

Natomiast po pożarze pierwszej 
świątyni, na obecnej ul. Szkolnej (ówczesnej 
Berka Joselewicza — żydowskiego bohatera 
insurekcji kościuszkowskiej) wybudowano 
synagogę Bejsa Jaszur. Urodzony w 
Knyszynie Ernesto (Cwi) Surazski tak ją 
wspomina: 
Wielka synagoga była po tej samej stronie, 
co kościół, ale na drugiej stronie ulicy. 
Tykocińskiej, idąc w kierunku rzeki, po prawej 
stronie. Została wykonana z drewna, była 
bardzo dobrze urządzona w środku. Mój 
dziadek, Cwi Ersz Jasinowski, był jednym z 
ofiarodawców na rzecz jej budowy. 
Pamiętam opowieści, że synagoga została 
zbudowana po I wojnie światowej ponieważ 

Synagogi

Synagoga Orach Chaim. Projekt z lat 1898-       
-1900 (na podst. T. Wiśniewski, „Bóżnice 
Białostocczyzny”) i stan w latach 70. XX w. 
The Orach Chaim synagogue. The project from 
1898-1900 and the building in 1970s.
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dwor
Knyszyn, m.in. z uwagi na bliskość ostępów 
leśnych, był ulubionym miejscem lubującego 
się w polowaniach Zygmunta Augusta. Król, 
podczas ponad 20 pobytów, spędził tu 
łącznie 500 dni. Miasto, pomimo swojej 
kameralności, było też miejscem, w którym 
rozgrywały się ważne sprawy państwowe. 
Monarcha przygotowywał się tu do sejmów, 
sprawował sądy, rozdawał urzędy oraz 
podpisywał ustawy (w tym leśną i morską). 
Tu też, 7 lipca 1572 r., dokonał żywota.

Dwór w Knyszynie wybudował około 
1510 r., Mikołaj Radziwiłł. To właśnie w nim 
początkowo zatrzymywał się Zygmunt 
August. W latach 1553-1554 posiadłość 
została rozbudowana według renesansowej 
estetyki i funkcjonalności przez starostę 
Piotra Chwalczewskiego. 

Kompleks dworski rozciągał się wzdłuż 
ul. Białostockiej (niegdyś Dworskiej). Część 
rezydencjonalna znajdowała się po jej 
północnej stronie, a po południowej stały 
duże stajnie. Założenie tworzyło kilkanaście 
murowano-drewnianych obiektów, otoczo-
nych ogrodem. Najważniejszymi z nich były 
domy króla. Zostały one generalnie 
przebudowane w latach 1567-1570 przez 
królewskiego architekta Joba Bretfusa. Bliżej 
rzeki Jaskranki leżały budynki służące 

aprowizacji dworca: kuchnie, browar, 
piekarnia i łaźnia. Nieopodal znajdowało się   
5 sadzawek. Wpuszczano do nich ryby ze 
stawu w Czechowiźnie, tak by zawsze 
świeże mogły trafiać na królewski stół. Za 
rezydencją, po spiętrzeniu rzeki, powstał 
staw zalewowy, za nim były kolejne sadzawki 
i zwierzyniec.

Jedną z najważniejszych dekoracji 
dworu była kolekcja arrasów, które dziś 
eksponowane są na Wawelu. W Knyszynie 
znajdowała się też część licznego księgo-
zbioru ostatniego Jagiellona.
  Po śmierci monarchy w rezydencji przemie-

szkiwał m.in. starosta 
Jan Zamoyski. Pó-
źniejsi użytkownicy 
starostwa korzystali z 
fowarku w dzisiejszym 
Knyszynie Zamku.       
W konsekwencji w II 
poł. XVII w. założenie 
królewskie było już    
w ruinie. Ostatnie jego 
pozostałości zlikwi-
dowano pod koniec  
XVIII w., gdy tereny 
wokół rozparcelowa-
no na działki dla nie-
mieckich osadników. 

rynek
the marketplace

Dzisiejsza ul. Białostocka
stajnie
stables

dom króla  
the king’s house

ogród
the garden

sad
the orchard

kuchnie
piekarnie
browar
łaźnia

sadzawki
ponds

Groble zajęte przez 
kirkut. Dziś jedyna 
pozostałość 
założenia dworskiego 
Zygmunta Augusta
Dykes. Jewish 
cemetery

młyn
most
tartak

Gościniec królewski

rz
eka J

askra
nka

Założenie dworskie w Knyszynie, 1564 r. (Na podst. prof. J. Maroszka)
The royal court, 1564

,

The Court
The court of the king Zygmunt August 
started in place of today's school and it 
stretched for the Jaskranka River. The court 
consisted of few big buildings  the most 
important was the king's house. There was a 
road through court buildings. Between the 

road and the buildings there was a garden 
with ponds.

In 17th century all buildings of the 
Zygmunt August court got into the ruin. The 
seat of foremans goods were established in 
todays Knyszyn Zamek.

Pomnik Zygmunta Augusta na Rynku
Zygmunt August monument on Rynek
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sadzawki Krolewskie
Do dziś w Knyszynie przetrwał tylko jeden 
element sporego kompleksu dworskiego 
króla Zygmunta Augusta. Są to sadzawki, na 
groblach których w XVIII w. założono 
cmentarz żydowski. 

Budowę sadzawek rozpoczęto w    
1558 r., gdy starosta knyszyński Piotr 
Chwalczewski odebrał mieszczanom 
knyszyńskim wygon dla bydła. Za budynkami 
dworskimi powstał duży staw zalewowy na 
rzece Jaskrance, a za nim 20 sadzawek. 
Zbiorniki były fachowo wykonane: odylowa-
ne, z systemem wietrzników, rynien i czopów. 
Hodowano w nich ryby na królewski stół, 
pełniły też funkcję estetyczną — tworzyły 
krajobraz widoczny z domu monarchy. 

W XVII w. zabudowania i całe założenie 
dworca Zygmunta Augusta popadło w ruinę. 
Sadzawki opuszczone i zaniedbane nie 
przynosiły zarządzającym nimi starostom 
żadnego pożytku.

W tej chwili uważny obserwator może 
jeszcze dostrzec na łąkach po północnej 
stronie Gościńca różnice w wysokościach 
terenu w miejscu dawnych sadzawek.           
Z 20 zbiorników najlepiej do naszych czasów 
zachowały się te najdalej wysunięte na 
wschód, których groble usiane są żydo-
wskimi nagrobkami. 

Aby podziwiać sadzawki najlepiej 
przyjść na kirkut wiosną. Stoi w nich wtedy 
jeszcze woda po zimie, jednocześnie 
roślinność je okalająca nie jest jeszcze bujna. 
Macewy stojące tuż nad wodą tworzą 
niespotykany, urokliwy widok. Latem niestety 
sadzawki wysychają.

The building of twenty dykes near the king 
Zygmunt August court was started in 1558. 
The works were supervisered by the Knyszyn 
foreman Piotr Chwalczewski. In the ponds 
the fish to king's table were breeding. They 
were also the beauty element of landscape.

thIn 17  century the dykes and ponds 
thweren't used. It changed in the half of 18  

century, when the Knyszyn Jewish Society 
started to bury the dead people in that place. 
Nowadays there are only two from twenties 
ponds. They are in the east part of the 
cemetery. The graves are on the dykes.

Today to admire the ponds, you should 
came here during the early spring, when 
they are full of water of melting snow.

royal ponds

,
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Plan cmentarza 
zydowskiego w Knyszynie
Map of Jewish cemetery in Knyszyn
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Dzieje kirkutu 
w Knyszynie

W XVI-XVII w. niewielka jeszcze społeczność 
żydowska w Knyszynie należała do gminy 
wyznaniowej w Tykocinie i tam chowała 
swoich zmarłych. Kahał powstał w miaste-
czku dopiero około 1705 r. i prawdopodobnie 
zaraz potem starozakonni zaczęli dokony-
wać pochówków na terenie zniszczonego już 
założenia dworskiego. Początkowo robiono 
to bez oficjalnego przyzwolenia — być może 
traktowano królewszczyznę jako grunty 
„niczyje”.

Zgodę na tę praktykę kahał otrzymał    
w 1786 r. Jego tekst zachował się w wypisach 
z księgi zarządu cmentarnego chewra 
kadisza gminy żydowskiej w Knyszynie: 
Zebrani mieszkańcy Knyszyna Żydzi wspól-
nością aby ogrodzili mogiłki swoje i myśli 
przedsięwzięcia swego żądać pozwala 
Zwierzchność Dworska przychylając się do 
tej prośby, tak mieysca, jak z dawna było i te 
ogrodzenie i tymże grzebania się dozwala. 
Dnia 14 Apryla 1786 r. Kopecki — 
Gubernator.

W rok później Żydzi otrzymali wręcz 
nakaz chowania zmarłych w Knyszynie:
Ponieważ mieszkańcy knyszyńscy Żydzi z 
dawna na sadzawkach dworskich Knyszyna 
mogiłki miane z dozwolenia dnia 14 Apryla 
1786 r. około tychże mogiłek parkanem 
dobrym ogrodzenie ponowili, przez co 
wygodne miejsce do grzebania zmarłych 
swoich uczynili, ażeby odtąd żaden z Kny-
szyńskiego Państwa, bądź i Miasta czyli 
wprost mieszkaniec nie ważył się szukać 
innego mieysca po cudzych państwach z 
opłaceniem wyznaczającym Zwierzchność 
Dworska Knyszyńska odtąd nie zabrania, ale 
owszem, ażeby tu każdy należący, jako           
i z mniejszym kosztem grzebał, a przez to       
i mieysce i siebie nie uszkadzał, nakazuję. 
Dnia 30 grudnia 1787 r. Kopecki.

Gdy wszystkie wolne miejsca na gro-
blach zostały zajęte lub wcześniej wykupio-
ne, zaczęto myśleć o nowym kirkucie. 
Początkowo miał się znajdować na Górze 
Królowej Bony, lecz katolicy uprzedzili 
ludność żydowską i ustawili tam w 1925 r. 
krzyż. Ostatecznie zaczęto chować staro-
zakonnych nieopodal starego cmentarza 
(najstarszy nagrobek na nowej części 
pochodzi z 1933 r.). Do 1939 r. zapełniano też 
wcześniej „zarezerwowane” place na 
cmentarzu starym.

Cmentarz przestał być użytkowany w 
1942 r. Po wojnie stanął tam już tylko jeden 
nagrobek. W ostatnim czasie oznaczono 
miejsce zbiorowej mogiły z 1942 r.

Żydzi cmentarze nazywają najczęściej bet 
chaim (dom życia) lub bet kwarot (dom 
grobów). W Polsce na ich określenie po-
wszechnie przyjęte jest wywodzące się z 
języka niemieckiego słowo kirkut.

Pędzący wędrowny tryb życia biblijni 
Izraelczycy chowali swoich pobratymców    
w miejscach ich śmierci. By oznaczyć groby, 
a także aby zabezpieczyć ciało przed dzikimi 
zwierzętami, na mogile stawiano duże 
kamienie lub przysypywano ją stosem 
mniejszych. Dokonywano też pochówków   
w jaskiniach. Z czasem zaczęto zakładać 
cmentarze. We wczesnym średniowieczu 
wykształciła się forma popularnej do dziś 
macewy — pionowego nagrobka.

W judaizmie istotna jest zasada 
nienaruszalności grobu. Szczątki ludzkie 
mają bowiem oczekiwać na nadejście 
Mesjasza. Dlatego cmentarzy żydowskich 
nie można rozkopywać, ani likwidować. 
Przez szacunek dla zmarłych, nie wolno tam  
spożywać jedzenia, pić, wnosić Tory, 
wypasać zwierząt czy zbierać siana. Nie 
powinno się traktować cmentarza jako skrótu 
drogi. Jednocześnie Żydzi nie mieli zwyczaju 
zbyt częstego odwiedzania swoich zmarłych.

Cmentarze są miejscem świętym, ale 
jednocześnie rytualnie nieczystym, stąd przy 
wyjściu z nich znajdowała się studnia, przy 
której należało obmyć ręce. 

Kirkuty to nie tylko miejsce spoczynku 
wyznawców judaizmu. Zakopywano tam 
również wyposażenie synagog, na przykład 
zniszczone zwoje Tory. 

cmentarze 
zydowskie

The Jewish cemetery in Knyszyn is one of the 
tholdest in Podlasie. From the 16  Knyszyn 

Jews belonged to Tykocin Jewish 
community and they buried the deceased in 
Tykocin. In the half of 18th century Knyszyn 
Jews established the kahal. Then they 
started to bury the deceased on the dykes. In 
1786 Jews received permission to bury the 
dead at that place. 

In 1930s, when there weren't empty 
places on the dykes, Jewish started to look 
for another place to establish the cemetery. 
The new one was created about twenty 
metres from the ponds.

History of 
the cemetery

.
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zalozenie
cmentarne

Nekropolia knyszyńskich Żydów pod 
względem wielkości — po kirkutach w 
Białymstoku, Krynkach i Sokółce — jest 
największą na Podlasiu. Zajmuje 2,8 ha, z 
czego połowę stanowią usiane macewami 
groble i nowy cmentarz, drugą połowę — 
zagłębienia po sadzawkach. Teren history-
czny, objęty zainteresowaniem konserwator-
skim, sięga zaś 3,5 ha.

Kirkut dziś nie jest ogrodzony, ale należy 
przypuszczać, że przed II wojną światową 
otaczał go płot.

Droga dojazdowa do cmentarza biegła 
prostopadle do Gościńca, w miejscu gdzie 
jest i obecnie. Najstarsi knyszynianie 
wspominali, że przestano jej używać po tym, 
jak dokonano na niej pochówku samobójcy. 
Od tego czasu na kirkut chodzono już 
nieistniejącą drogą prostopadłą do traktu 
Knyszyn— Wodziłówka.

Przed II wojną światową przy drogach 
dojazdowych do cmentarza istniał domek 
stróża, najpierw w części południowo-           
-wschodniej, potem północnej. Dziś nie 
wiadomo, czy nieopodal stał również dom 
oczyszczenia, czy też znajdował się on w 
mieście. Zwyczajowego obmycia rąk być 
może dokonywano w strumyku. 

Na knyszyńskim kirkucie nigdy nie 
wytyczono alejek, gdyż ich funkcję pełniły 
same groble. Zmarłych chowano wzdłuż 
nich, jednak bez wyraźnie zaznaczonego 
porządku chronologicznego. Skupiska naj-
starszych macew znajdują się po zachodniej 
części cmentarza, jednak miejsca te były 
później sukcesywnie zagospodarowywane 
kolejnymi mogiłami, w wyniku czego obok 
nagrobków najstarszych znajdują się 
również nagrobki o kilkadziesiąt lat młodsze.

Całe założenie pokrywa cenny drzewo-
stan, m.in. lipy, dęby, sosny i świerki. Wiek 
niektórych  z nich sięga około 170 lat.

Pogrzeb 
zydowski

Dawne żydowskie zwyczaje pogrzebowe 
nakazywały, by po stwierdzeniu zgonu 
rodzina ułożyła zmarłego na podłodze, noga-
mi w kierunku wyjścia, zapaliła dwie świece   
u wezgłowia, przykryła nieboszczyka białym 
płótnem i wyszła z domu.

Po ciało przybywało chewra kadisza 
(bractwo pogrzebowe), które przewoziło je 
do beit tahara (domu oczyszczenia, zwykle 
znajdującego się przy cmentarzu). Tam 
dokonywano rytualnych ablucji.

Po wyniesieniu zmarłego z domu, 
przewracało się krzesła, wylewało wodę z 
naczyń, zasłaniało lustra. Potem przystępo-
wano do kopania grobu i szycia tahrichim — 
prostego stroju pogrzebowego z najtańsze-
go, białego płótna. Przed pogrzebem 
odprawiano zwyczajowe modlitwy. Prosta 
trumna (przed XIX w. pochówków dokonywa-
no również bez nich) była opuszczana        
do grobu, który zasypywali uczestnicy 
uroczystości. Nagrobek stawiano zmarłemu 
zwykle w pierwszą rocznicę śmierci.

The local Jewish cemetery — next to the 
cemeteries in Białystok, Krynki and Sokółka 
— is the largest Jewish necropolis in 
Podlasie, while its unusual location gives 
the graveyard a unique character. 

The cemetery is divided into two parts: 
ththe old one established in the 18  and the 

new one from 1930s — put beyond the dykes 
of royal ponds. On the old part of the 
cemetery there are about 680 graves. The 
oldest graves are put on the dykes on the 
west. The oldest tombstone identified dates 
back to 1806. On the new part of the 
cemetery there are nearly 30 graves. All are 
traditionally faced to the east.

All cemetery is covered by valuable 
trees like oaks, pines, limes and spruces. 
Some of them are about 170 years old.

\the cemetery

.

.
/
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stan zachowania
Knyszyński jest najlepiej zachowanym 
cmentarzem żydowskim Białostocczyzny. 
Nigdy nie został zdewastowany, nie było na 
nim brutalnych aktów wandalizmu. Niestety 
nie ominęły go kradzieże — „zniknęły” 
macewy najcenniejsze, ze szlachetnych 
materiałów: granitu, marmuru czy piasko-
wca. Na cmentarzu są puste betonowe 
przypory, które znajdowały się przy 
najbardziej okazałych tablicach oraz kilka 
skupisk cegieł, być może po ohelach.

Na cmentarzu starym pozostało do dziś 
620 macew i 66 przypór (zwykle betonowych 
wylewek), na nowym: 12 macew (kilka          
z przyporami) i 16 przypór. Na starym cmen-
tarzu granice kilkunastu mogił wyznaczają 
starannie ułożone kamienie-otoczaki. 
Najstarszy ze zidentyfikowanych grobów 
pochodzi z 1806 r.

Nagrobki zwrócone są tradycyjnie na 
wschód. Zdecydowana większość to proste 
macewy aszkenazyjskie z popularnego 
zlepieńca. 

Kilkanaście macew należy zaliczyć do 
cennych przykładów sztuki kamieniarskiej. 
Szczególnie wartościowe są te wykonane      
z piaskowca i granitu. Są też macewy wyró-
żniające się rozmiarem. Na odnotowanie 
zasługują także te o oryginalnym kształcie. 
Oprócz najwcześniejszych, niemal nie obro-
bionych kamieni, znajdują się tu szlifowane 
głazy zakończone półkoliście, stożkowato, 
ściętymi łukami, o cechach mauretańskich 
czy o niespotykanych wcięciach po bokach. 

Uwagę przykuwają stelle wykonane 
szczególnie misternie, na przykład z wyko-
rzystaniem techniki wypukłej inskrypcji. Na 
kilkudziesięciu kamieniarze wykonali 
symboliczne rysunki: od prymitywnych 
kwiatów i otoków, przez tablice Mojżeszowe   
i gwiazdy Dawida, po bardziej wyszukane: 
wieniec, błogosławiące dłonie, złamane 
drzewo, ptak czy lew. Na części macew 
można dostrzec pozostałości farby, zwykle 
czarnej, którą wyróżniano napisy. 

Kilkanaście nagrobków wymaga prac 
naprawczych: ustawienia bądź przytwierdze-
nia do podstawy.

Zwykle stelle opisuje skrócona inskrypcja 
hebrajska (jest tylko jeden nagrobek, 
najmłodszy, z napisem polsko-hebrajskim) 
według schematu: 

MACEWY

INSKRYPCJE

„T[u] S[poczywa] / narzeczona Mariasza / 
córka Abrahama /  Badszymczuski  
[zmarła]2[dnia] miesiąca Adar [luty-marzec] 
roku 5699 [1928] T.N.S.B.H [Niechaj jej 
dusza będzie miała udział w życiu 
przyszłym]”.

Artyzm kilku macew wyraża się także 
przez oryginalność inskrypcji, jak chociażby 
na nagrobku Arie z 1880 r. Najczęściej jednak 
umieszczano na nich utarte sformułowania i 
cytaty biblijne, np. „mąż doskonały i prawy”, 
„niewiasta poważana i cnotliwa”.

1946 r. Kamienna skrzynia z uchami stoi do 
dziś, ale po dużej macewie nie ma śladu

Today, the only trace remaining of the five 
centuries of Jewish presence is the 
cemetery.It was the best preserved kirkut in 
the region, it was never ravaged, its borders 
and its plan are intacted. Unfortunately, the 
tombs made of the most valuable material 
like marble were stolen .

Most tombs are simply macewas made 
of popular stone. There are also granite, 
sand stone or concrete tombs. Some tombs 
are made of different elements like mill's 
stone, stairs steps or querns.

Several graves have elaborate letters 
or symbols — they're valuable examples of 
stone art. They're really worth seeing. You 
should also see the tombs of cadyk, several 
rabbies and Lewita and Kohen families.

the cemetery
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spacer po cmentarzu

znajdują się jednak w większości mogiły 
kobiet. Często oznaczano je symbolem 
świecznika — zapalanie i błogosławienie 
świateł szabatu było jedną z najważniejszych 
powinności i przywilejów żydowskiej kobiety. 
(fot. też na str. 13)

 Nagrobek Sary Pesze Orlańskiej to 

chyba najpiękniejszy z zachowanych. Składa 
się z granitowego cokołu, na którym znajduje 
się data śmierci (1917 r.) oraz dużej macewy, 
z kunsztownym, zróżnicowanym literni-
ctwem, a u jej szczytu wyrzeźbiono wieniec.

 Macewy najstarsze to 

zwykle surowe, nieoszlifowane 
głazy. Te z XX w. są już często 
polerowane, mają betonowe 
przypory oznaczające całą 
mogiłę i mające za zadanie pod-
trzymywać ważącą nawet 
kilkaset kilogramów macewę. 
Spacerując przez kirkut warto 
zatrzymać się przy nagrobku 
Abrama Łoszowskiego z   

4.

5.

Proponujemy spacer trasą, na 
której znajduje się kilkadziesiąt 
interesujących grobów. Ich poło-
żenie zaznaczone jest na planie 
na stronach 10-11. W opisie trasy 
wyróżniono nazwiska i daty 
odczytane z nagrobków.

Mężczyźni na terenie kirkutu 
powinni nosić nakrycie głowy. 
Okażą w ten sposób szacunek 
zmarłym i nie urażą religijnych 
Żydów.

We're inviting you to follow the 
route of about thirty interesting 
graves. You can find their 
position on the map, pages 10-11. 
In description on the route there 
are names and dates from the 
tombs.

1.

2.

2a.

3.

 Tuż przed wejściem na 

cmentarz znajduje się grób

 

 Z uwagi na swą formę co 

najmniej kilkadziesiąt nagro-
bków zasługuje na szczególną 
uwagę. Wśród nich jest ten      
o cechach mauretańskich. 
Spoczywa tu Sorech, syn Cwi 
(1923 r.) 

 Na cmentarzu znajdzie 

się kilka macew, które wykona-
no z kamiennych elementów „z 
odzysku”. Są macewy z kamie-
nia młyńskiego, żaren i kilka ze 
stopni schodów.

 Na tutejszym kirkucie nie 

wydzielono, jak to często miało 
miejsce, oddzielnych kwater 
dla mężczyzn i kobiet. Tutaj 

 
Zapasnera,  który został  
zapamiętany przez knyszynian 
przede wszystkim jako kwaś-
nik, czyli producent oranżady. 
Popełnił on samobójstwo, 
dlatego jego mogiła znajduje 
się poza granicą kirkutu. Po 
jego pogrzebie w tym miejscu, 
pobożni Żydzi zaczęli chodzić 
na cmentarz inną drogą.

3.

1.

3.

5.

2a.

2.

4.
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6.

7.

8.

9.

10.

10a.

11a.

11.

12.

13.

16

1930 r. Inskrypcję na nim, tak 
jak na wielu innych odmalowała 
przyjeżdżająca co roku do 
Knyszyna młodzież z Izraela.

 Ładna macewa ze szlifowa-

nego zlepieńca na grobie Etel, 
córki Zachara, Goniądzkiej 
(1893 r.)

 Symbol przechylonego 

dzbana wieńczący prostą 
macewę, to znak, że spoczywa 
tu członek rodu Lewitów, 
którego przedstawiciele pełnili 
funkcje ofiarnicze w świątyni. 
Tu jesteśmy przy grobie z 1924 
roku Zalmana Arie, syna Cwi.

 To jedna z najładniejszych 

części cmentarza. Grobla 
biegnie wzdłuż malowniczego 
strumyka, a nad nim stoi kilka 
sporych macew. Warto zwrócić 
uwagę m.in. na tę opartą           
o wiekowe drzewo Hilela 
Pitkowskiego z 1931 r.

 Błogosławiące dłonie — 

znak, że zmarły pochodzi z 
rodu kapłańskiego (przysługi-
wało mu m.in. pierwszeństwo 
czytania Tory w synagodze) — 
pojawiają się na knyszyńskim 
cmentarzu co najmniej kilkana-
ście razy. Tu są na dużej, 
ustawionej na cokole, niestety 
złamanej macewie Szlomo 
Mordchaja z 1928 r.

 Jedno z bardziej chara-

kterystycznych miejsc na kirku-
cie — grupa większych macew 
nad strumykiem. Spoczywają 
tu: Izaak Zuskowicz (1927 r.), 
Szlomo Michael Sztejn    
(1930 r.), nauczyciel, rabin (?)  
Nehemiasz  syn  Arona      
(1916 r.) — na jego nagrobku

6.

7.

8.

9.

10.

widać złote i czarne napisy 
oraz Elimelech syn Nachuma 
(1928 r.)

 Tu spoczywa Abram 

Dawid syn Borucha Kotinka 
(1849 r.). Macewę zdobi, 
popularny na nagrobkach 
żydowskich, prosty symbol 
tablic Mojżeszowych. 

 Wyróżnia się macewa z 

oryginalnymi czarnymi i złotymi 
literami Szmula Cwi, syna 
Abrahama Jakow z 1916 r. 
Przy niej warto zauważyć, że 
nawet w XX w. na nagrobkach 
nie wypisywano nazwiska. W 
społeczeństwie żydowskim 
ważne było natomiast imię ojca 
i to ono zawsze pojawia się na 
stellach. Bardzo często, jak     
w tym przypadku, zapisywano 
imiona podwójne: pierwsze 
hebrajskie, biblijne, a drugie, 
codzienne, zwykle z jdisz. 

 Tu spoczywa Jechijel 

Zalmen syn Szmuela (1933 r.)

 Łącznie na innych kirku-

tach Białostoccyzny, jest ich 
może kilka, a w Knyszynie co 
najmniej kilkanaście. To nagro-
bki podwójne stawiane na 
grobach bliskich sobie osób, 
które zmarły w podobnym 
czasie. Spotkać je można na 
najstarszej części cmentarza, 
pochodzą z I poł. XIX w. We 
wskazanym miejscu stoi stella 
Chaima i Sary z 1828 r. z 
prostym ornamentem. 

 Ten fragment grobli to 

szczególne miejsce. Chowano 
tu rabinów, bądź inne osoby 
pełniące ważne funkcje w 
społeczności starozakonnych. 
Tak jak na innych kirkutach, 
tego typu skupiska pochówków 
były sytuowane przy wejściu 
(najstarsza droga na cmentarz 
znajdowała się właśnie z tej 
strony), by umożliwić kapła-
nom, którym wzbronione było 
stykanie się ze zmarłymi i gro-
bami, kontakt duchowy z rabi-
nami czy cadykami, do których 
wznoszono modły. Tutaj  
spoczął rabin Zew Wolf Katz    
i jego syn Arie Lew (1831 r.)

10a.

11.

11a.

12.

13.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

22a.

17

13a.

14.

15.

16.

17.

18.

 Nieobrobiony głaz stoi 

na mogile, w której spoczęli w 
1825 r. Chana córka Chaima 
Neitig i młodzieniec (fot. str. 9)

 Charakterystyczny grób 

Cipory, córki rabina Ichoka.

 To nagrobek z najbar-

dziej rozbudowanym epita-
fium. Nie bez przyczyny — 
oznacza bowiem grób z 1863 r. 
cadyka Icchoka Heifeca, 
autora „Nowych dróg”. Na

nagrobku świętego męża 
napisano o nim m.in. „Chwała 
naszej gminy (...) bogobojny, 
sławny wiedzą Tory, nad którą 
siedział dniami i nocami, święty 
wszystkimi nocami, wierny i 
uczciwy (...)”.

 Obok znajduje się grób 

rabina Chaima Arie Wein-
steina z 1925 r. (zmarł mając 
56 lat). Zróżnicowane epita-
fium wieńczy najpopular-
niejszy symbol judaizmu — 
gwiazda Dawida.

 Po zachodniej stronie 

znajduje się najstarsza część 
cmentarza. Co prawda była 
ona na bieżąco uzupełniana 
młodszymi pochówkami, ale 
właśnie tu znajdziemy najstar-
sze stelle. Spośród zidentyfiko-
wanych najwcześniejsza 
pochodzi z 1806 r. To macewa 
na podwójnym grobie Peti i 
Michy Szołema.

 Właściwie z pojedyn-

czymi wyjątkami nagrobki z 
XIX w. to proste, prymitywne 

głazy. Takie stawiano nawet na 
grobach ważnych osobistości, 
jak tu, gdzie spoczął rabin 
Symcha, syn rabina Abraha-
ma (1887 r.)

 Duża macewa z czerwo-

nego zlepieńca, po której widać 
upływ czasu, stoi na podwój-
nym grobie Perl, córki Dawida    
i Arie Lejba, syna Jakowa z 
1825 r. 

 Na knyszyńskim kirkucie 

odnaleźć można kilka macew 
betonowych. Uwagę zwraca ta 
na grobie Ester Epsztejn z 
1928 r. w kształcie, dziś może-
my nazwać, puzzla. Miejsce,    
w którym stoi to jedno z tych, 
gdzie doskonale widać zarysy 
sadzawek królewskich. 

 Jedna z największych, 

zachowanych do dziś macew 
stoi na grobie Arie (1880 r.). 
Wyryte na jego nagrobku 
epitafium, na tle powszechnie 
stosowanych utartych zwrotów 
i cytatów biblijnych wyróżnia się 
poetyką. Co ciekawe, napis w 
łuku głosi, że tu został pocho-
wany w tajemnicy, a na mace-
wie pozostawiono miejsce 
może na jego nazwisko bądź 
imię ojca. Napis brzmi: 
„

19.

20.

21.

22.

22a.

O la Boga dzień kary i nieszczęścia 
/ Nasze głowy boleją i dusze pełne 
goryczy / Dzisiaj zgasły nasze oczy / 
Nad tym boleje nasze serce / Czyje 
serce nie wyleje się jak woda / w 
dniu kiedy jego dusza wzniosła się 
do nieba / Ze stratą naszej sławy 
upadliśmy na ziemię / płacz i żałoba 
napełniły nas / Spadła nasza główna 
ostoja / nasz uczciwy i cnotliwy 
ojciec opuścił nas / Nasz pełen 
miłości i rozumu nauczyciel / 
Głodnych nakarmił swoim chlebem / 
Nagich ubrał szatami / Jego słowa 
ludziom dogadzały”.

 Przy jednym z bardziej 

okazałych nagrobków zacho-
wało się wykonane z kamien-
nych słupków ogrodzenie. To 
mogiła Sary, córki Icchoka 
Goniądzkiej z 1880 r.

 Granice mogił często 

zaznaczano ciasno ułożonymi, 
niczym nie spojonymi kamie-
niami.



28.

25a.

22b.

23.

24.

25.

26.

27.
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25b.

22b.

23.

24.

25.

25a.

 Tu spoczywa Szlomo 

Naf ta l i  Her tz  Hakohen       
(1895 r.). W rytej inskrypcji na 
dużym głazie nadal widać 
oryginalne pozostałości białej    
i czarnej farby.

 Na chwilę warto przysta-

nąć przy grobie rabina Isera, 
syna Cwi z 1895 r. Oznacza go  
prosta macewa ze szlifowa-
nego zlepieńca przy betonowej 
przyporze.

 Choć niewielkich rozmia-

rów, z uwagi na materiał (pia-
skowiec), a także symbolikę 
(złamana gałąź drzewa życia    
i rysunek ptaka) na uwagę 
zasługuje nagrobek Abraha-
ma syna Arie z 1913 r.

 Na kirkucie odnaleziono 

kilka fragmentów wyjątkowo 
misternych macew. Wśród nich 
ta z precyzyjną płaskorzeźbą 
lwa, girlandami i starannymi 
napisami. Stała na grobie 
kohena (może rabina) Oszen-
bacha.

 Duża macewa z gwia-

zdą Dawida i przyporą. Tu spo-
czywa Meier Aron Brunsztejn 
(1911 r.).

25b.

26.

27.

 Granitowa macewa z 

inskrypcją akcentującą imię i 
nazwisko zmarłej oraz gwiazdą 
Dawida stoi na grobie Goldy 
Lizańskiej (1931 r.).

 Grób Arona Jasiono-

wskiego z 1934 r. jest jednym  
z najmłodszych na starej części 
kirkutu w Knyszynie. Zwraca    
w nim uwagę trójkątne zwień-
czenie macewy oraz płasko-
rzeźbione nazwisko zmarłego.

 Nagrobki na nowej części 

cmentarza, choć nadal to prze-
ważnie półkoliście zakończone 
stelle, to wszystkie są już 
szlifowane, liternictwo jest na 
nich staranniejsze, często        
z wypukłościami. Na nowym 
cmentarzu znajdują się groby 
m. in. :  Jeszuły Łapszyc     
(1937 r.), Matiahu Jakowa 
Mańkowskiego (1935 r.),

Pesze Zeł (1934 r.), Jehudit Kriwlańskiej 
(1936 r.), Lariego Rozenbluma (1935 r.) czy 
Chenocha Junowicza (1937 r.).

 Najmłodszy z nagro-

bków, inny od pozostałych, ale 
zgodny ze stylistyką, jaka 
panowała po wojnie na cmen-
tarzach żydowskich w Polsce, 
stoi w miejscu spoczynku Simy 
i Perli Brzezińskich oraz Malki 
Czeslar. Kobiety zginęły w 
swoim domu w czasie bombar-
dowania Knyszyna w 1941 r. 
Pomnik z lastryko z żelazną 
tablicą prawdopodobnie w 
latach 70. XX w. postawił ich 
ocalały z Holocaustu krewny.

28.
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Szlomo i Dincha Cywan z synem Mejerem, 
Knyszyn 1990 r.
Cywan family

28a. Choć wykonana z 

czerwonego zlepieńca, elegan-
cko wygląda macewa na grobie 
Lariego Rozenbluma, syna 
Cwi (1935 r.). Na polerowanej 
płycie reliefem wypukłym 
zaakcentowano gwiazdę 
Dawida oraz imię i nazwisko 
zmarłego. Niestety, na cmen-
tarzu nowym prawie połowa      
z istniejących betonowych 
przypór została „ogołocona” z 
macew.

28a.

29.

30.
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29.

30.

 Spacer po kirkucie kończy przystanek 

przy zbiorowej mogile. 2 listopada 1942 r. 
hitlerowcy dokonali zagłady knyszyńskiej 
społeczności żydowskiej. 74 osoby zabite     
w mieście pochowano w zbiorowej mogile.   
W 2012 r., w 70. rocznicę tych wydarzeń, 
ustawiono na niej symboliczny kamień          
z tablicą z 1964 r., która znajdowała się na 
budynku magistratu.

 Miejsce, w którym szczególnie trzeba 

uczcić pamięć nieżyjących knyszyńskich 
Żydów leży daleko poza podlaskim 
miasteczkiem. W hitlerowskim obozie 
zagłady w Treblince zginęli prawie wszyscy...
Przed II wojną światową w Knyszynie żyło 
około 1400 Żydów.



Stowarzyszenie Królewski Gościniec Podlasia
ul. Białostocka 23 
16-002 Dobrzyniewo Duże 
telefon, fax: 85 71 97 811
www.krolewskigosciniecpodlasia.pl
krolewskigosciniecpodlasia@wp.pl

Operacja „Odkrywamy kirkut w Knyszynie” zrealizowana w 2014 r. przez Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne 
im. Zygmunta Augusta, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 i Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
w Warszawie oraz przy wsparciu Gminy Knyszyn.

W ramach projektu wykonano niniejszy folder, ciąg pieszy prowadzący na kirkut, tablicę informacyjną 
oraz publikację internetową, zaś członkowie i sympatycy Knyszyńskiego Towarzystwa Regionalnego 

nieodpłatnie uprzątnęli cmentarz żydowski.

 

 

Cmentarz zydowski w Knyszynie
Ewelina Sadowska-Dubicka

Zdjęcia: 
Tłumaczenie na język angielski: Agnieszka Bagińska
Korekta: Krystyna Urbanowicz
Skład graficzny: Ewelina Sadowska-Dubicka

Ewelina Sadowska-Dubicka, Krzysztof Bagiński

Lokalna Grupa Działania funkcjonująca jako stowarzyszenie „Królewski Gościniec Podlasia” została założona 
w 2006 r. Działa na terenie gmin Dorzyniewo Duże, Krypno, Knyszyn i Jasinówka, obejmując spójny obszar       

2o powierzchni 499 km , leżący w centrum województwa podlaskiego, zamieszkały przez blisko 20.000 
mieszkańców. Znajduje się tu 76 miejscowości, w tym jedno miasto — Knyszyn. Strategia LGD jest realizowana 
dzięki pozyskiwaniu środków w ramach inicjatywy LEADER+ Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013.
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