Wspó³czesne Siemiatycze s¹ miastem wielokulturowym, istniej¹ dwie parafie katolickie i dwie parafie prawos³awne;
w mieœcie mieszkaj¹ tak¿e Romowie z 2 grup etnicznych. Od dziecka mieszkañcy funkcjonuj¹ w obrêbie œwi¹t dwóch religii i tak
od 24 grudnia, przez Nowy Rok, prawos³awne Bo¿e Narodzenie 7 stycznia po wschodni Nowy Rok 13 stycznia
- w Siemiatyczach trwa okres œwi¹teczny.
Jednak "czegoœ" brak w naszym mieœcie... - id¹c ulicami Siemiatycz co ró¿ spotykamy pami¹tki po nieistniej¹cej
spo³ecznoœci wyznania moj¿eszowego: syna-goga, szko³a talmudyczna, drewniane domy, stare kamienice przy rynku, budynki
przemys³owe. W czwartkowy ranek udaj¹c siê na targowicê mijamy przy ulicy Polnej bramê ¿ydowskiego cmentarza.
Publikacja ta nie ma aspiracji dokumentu historycznego, chcemy jedynie przywróciæ œwiadomoœæ istnienia przez ponad
400 lat spo³ecznoœci ¿ydowskiej w Sie-miatyczach oraz sk³oniæ do odkrywania tego co po tej spo³ecznoœci zosta³o....
Zapraszamy do poznawania i propagowania wielokulturowego oblicza Siemiatycz.
Marcin Korniluk
Stowarzyszenie "Ruch na rzecz Ziemi"

Synagoga, kwiecien 1959 R.
fot z archiwum Antoniego Nowickiego

SYNAGOGA
Pierwsz¹ wzmiankê o ¯ydach w Siemiatyczach przytacza "Encyklopedia Judaica"
z 1582 roku, gdzie istnieje wzmianka o sprowadzeniu ¯ydów przez ówczesn¹ w³aœcicielkê
miasta Katarzynê Têczyñsk¹. W 1770 roku
Ksiê¿na Anna Jab³onowska, przebudowuj¹c
miasto sprofanowa³a cmentarz ¿ydowski. Aby
zadoœæuczyniæ ¯ydom wybudowa³a im obszern¹,
murowan¹ synagogê wed³ug projektu
prawdopodobnie Szymona Bogumi³a Zuga.
Synagoga ta, stoj¹ca do dzisiaj przy ul. Pa³acowej
zosta³a zbudowana w XVIII wieku, prawdo-

formê i by³a z kamienia. Aron Ha Kodesz
(miejsce przechowywania zwojów Tory) znajdowa³ siê na wschodniej œcianie, wykonany by³
z drewna - misternie rzeŸbiony. Na samym œrodku synagogi, w jej centralnym punkcie naprzeciw
Aron Ha Kodesz znajdowa³a siê Bima - ¿ydowska
kazalnica z której odczytywano teksty Tory.
W okresie miêdzywojennym na wyposa¿eniu synagogi znajdowa³y siê min: kamienna o wyszukanej formie umywalka - prezent ksiê¿nej
Jab³onowskiej, drewniana ozdobna kolumna ze
skrzynk¹ dla ofiar - dar barona Meiznera oraz
o³tarz proroka Eliasza do obrzêdu obrzezania.
Oprócz synagogi ¯ydzi mieli tak¿e
cztery bo¿nice, przy ulicy Weso³ej, Fabrycznej,
Drohiczyñskiej i Ma³opolskiej. W kaflarni Belkiesa jedno z pomieszczeñ by³o przeznaczone na
mod³y. W czasie II wojny w synagodze mieœci³ siê
magazyn; w latach powojennych synagoga równie¿ s³u¿y³a jako magazyn. W 1944 roku ju¿ po
zakoñczeniu dzia³añ wojennych, zniszczono cenne wyposa¿enie min. r¹bi¹c drewniane wyposa¿enie synagogi. W latach 1961-64 przeprowadzono generalny remont zamalowuj¹c min.
freski œcienne.
Ciekawostk¹ godn¹ odnotowania jest
fakt, ¿e w Londynie, nieopodal Hyde Parku
znajduje siê synagoga bliŸniaczo podobna do tej,
która stoi w Siemiatyczach.
15 czerwca 2005 mia³o miejsce uroczyste ods³oniêcie tablicy na budynku siemiatyckiej synagogi upamiêtniaj¹cej spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ Siemiatycz. W uroczystoœciach wziêli udzia³
przedstawiciele Fundacji Ochrony Dziedzictwa
¯ydowskiego, w³adze miasta Siemiatycze oraz zaproszeni goœcie, wœród których byli m.in. Rabin
Zelig Avrasin (Zastêpca Rabina Warszawy),

Synagoga, fot. Jankiel Tykocki
Wnêtrze synagogi, lata 60-te
fot. z archiwum Antoniego Nowickiego
podobnie po wielkim po¿arze miasta w 1797.
W roku 1824 synagoga zosta³a uszkodzona przez
po¿ar, natomiast w czasie bitwy siemiatyckiej
w 1863 roku jako jeden z niewielu budynków
ocala³a w po¿arze miasta.
Siemiatycka synagoga to budynek
dwukondygnacyjny na planie kwadratu, z sal¹
g³ówn¹ od wschodu, z wbudowanymi galeriami
z trzech stron oprócz wschodniej. G³ówne wejœcie do synagogi by³o przeznaczone dla mê¿czyzn;
kobiety do synagogi wchodzi³y od po³udniowej
strony nieistniej¹cymi ju¿ dwuspadowymi
schodami. Kobiety mod³om mê¿czyzn przys³uchiwa³y siê na piêtrze (tzw. babiniec).
Wewn¹trz synagoga by³a urz¹dzona
z wielkim, prawdziwie barokowym przepychem,
œciany mia³a pomalowane w motywy zwierzêce
i kwiatowe. Pod³oga mia³a wyszukan¹ ozdobn¹ ie
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Micha³ Sobelman (Ambasada Izraela w RP),
Pawe³ Bramson (Komisja Rabiniczna ds. cmentarzy), Miriam Gonczarska (Gmina Wyznaniowa
¯ydowska w Warszawie), a tak¿e licznie zgromadzeni mieszkañcy Siemiatycz.

Ludnoœæ ¿ydowska do 1939 r.
Wed³ug spisu ludnoœci z 1921 roku
wiarê rzymsko - katolick¹ wyznawa³o 25 procent
mieszkañców, prawos³awn¹ 9 procent, zaœ wyznania moj¿eszowego by³o 65 procent. Przynale¿noœæ do narodu polskiego zadeklarowa³o 33 procent, do ¿ydowskiego 61 procent i bia³oruskiego
5 procent mieszkañców Siemiatycz. W okresie
miêdzywojennym Siemiatycze by³y drugim, co do
wielkoœci miastem w ówczesnym powiecie bielskim. W 1931 roku liczy³y 6816 mieszkañców.
Tu¿ przed wybuchem II wojny
œwiatowej w Siemiatyczach mieszka³o 4303
¯ydów, na ogóln¹ liczbê ludnoœci 8138, co oznacza, ¿e co drugi siemiatyczanin by³ wyznania
moj¿eszowego.
Po zajêciu Siemiatycz przez Sowietów,
jesieni¹ 1939 roku by³o w mieœcie oko³o 7000
¯ydów, w tym ok. 3000 spoœród nich stanowili
uchodŸcy z zachodniej Polski z terenów zajêtych
przez wojska hitlerowskie. Latem 1940 czêœæ
uchodŸców wyemigrowa³a na tereny Zwi¹zku
Sowieckiego.
Siemiatycze, Kaczy Do³ek, widok z wie¿y koœcielnej, fot. Jankiel Tykocki

Robotnicy fabryki kafli, fot. Jankiel Tykocki

Getto w Siemiatyczach
Po wybuchu II wojny œwiatowej Siemiatycze zosta³y zajête 11 wrzeœnia 1939 roku
przez Niemców, którzy zebrali kaha³ ¿ydowski
- przedstawicieli ¯ydów. Zamknêli ich w synagodze i zagrozili, ¿e je¿eli jakiœ Niemiec zginie,
wszyscy ¯ydzi bêd¹ zniszczeni. Po tym zdarzeniu
wszystkich wypuszczono do domów. Kilka dni
póŸniej hitlerowcy wycofali siê z Siemiatycz za
Bug, a w³adzê w mieœcie przejê³a w³adza sowiecka, wywo¿¹c na Sybir ¿ydowskich kupców
i przemys³owców.
22 czerwca 1941 roku po ucieczce
sowietów na wschód, Siemiatycze zosta³y ponownie zajête przez wojska hitlerowskie.
1 sierpnia 1941 roku ¯ydzi zostali
zamkniêci w getcie, które znajdowa³o siê
w kwartale ulic: S³owiczyñskiej, Górnej, Wysokiej, Koszarowej (obecnie Koœciuszki) na Zamoœciu. Na obszarze tym skupiono oko³o 6000 osób
narodowoœci ¿ydowskiej nie tylko z Siemiatycz,
Okupacja niemiacka na obrazie Charytona.
¯ydzi pracuja przy rozbiórce ruin ratusza.
fot. Marcin Korniluk
ale tak¿e z Drohiczyna, Mielnika, Nurca, Grodziska i z okolicznych wsi. Pierwsza deportacja
¯ydów do Treblinki mia³a miejsce w 2 listopada
1942 r. Getto w Siemiatyczach istnia³o do 9
listopada (inne Ÿród³a podaj¹ datê 11 listopada)
1942 r.
Po pierwszej deportacji, ¯ydzi w ramach samoobrony planowali organizacjê po¿aru
w siemiatyckim getcie i masowe ucieczki. Szloma
P³otnicki z getta zosta³ wys³any poza obszar getta,
do okolicznych wsi w celu zdobycia broni. Realizacji planów osadzonych w getcie osób przeszkodzi³o przesuniêcie daty likwidacji getta na
wczeœniejsze dni listopada 1942 roku.
Miejscowa placówka AK, wiedz¹c
o zamiarze likwidacji getta, ostrzeg³a Judenrat
(Radê ¯ydowsk¹ której przewodzi³ Izrael
Rosenzweig), co w konsekwencji spowodowa³o
ucieczkê z getta ok. 300 ¯ydów, z tej grupy ok.
150 zastrzelono podczas ucieczki. Równie¿
miejscowa grupa AK w grudniu 1942 roku
wykolei³a poci¹g wioz¹cy ¯ydów do Treblinki
- jednak nikomu nie uda³o siê uciec z transportu.
Liczbê ukrywaj¹cych siê ¯ydów, uciekinierów
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z siemiatyckiego getta powiêkszy³a grupa, która
dokona³a brawurowej ucieczki, przerywaj¹c druty
z niemieckiego obozu zag³ady w Treblince.
Wiêkszoœæ wywiezionych do Treblinki ¯ydów
zginê³a. Nielicznym uda³o siê uciec z transportu,
byli to m.in. Lejzor Resznik, Ryfka Gruskin,
Irwing Morer. Z tych, którzy uciekli z getta
przetrwa³o okupacjê niemieck¹ kilkadziesi¹t
osób. Liczbê siemiatyckich ¯ydów którzy prze¿yli
Holocaust, a którzy powrócili do Siemiatycz
szacuje siê na oko³o 100 osób - nie zdecydowali
siê pozostaæ w mieœcie - rozjechali siê po ca³ym
œwiecie.

Getto, ostatni dramat
obraz Józefa Charytona, fot. Marcin Korniluk

Kl¹twa ¿ydowska
Sejm ¯ydów Korony ustali³ w 1723
roku podatki oraz sposób ich œci¹gania. Siemiatycka gmina ¿ydowska, podlegaj¹ca wówczas
gminie ¿ydowskiej w Tykocinie, odmówi³a p³acenia podatków - argumentuj¹c odmowê zbyt
wysokim ich naliczeniem. Sprawa ociera³a siê
o ¿ydowskie s¹dy, jednak siemiatyccy ¯ydzi nie
podporz¹dkowywali siê wyrokom. Zostali wiêc
ob³o¿eni kl¹tw¹, która w 1728 roku zosta³a
narzucona na siemiatyckich ¯ydów.

A treœæ kl¹twy by³a nastêpuj¹ca:
"Niechaj oni bêd¹ wyklêci i odosobnieni i oddzieleni od wszystkich gmin ¿ydowskich w Polsce. Niech ich chleb bêdzie chlebem
poganina, a ich wino nie ich winem. Dalej ni¿
cztery ³okcie nie ma nikt z nimi prowadziæ
handlu. Wszystkie d³ugi, które s¹ im przynale¿ne
niechaj niech bêd¹ wstrzymane, a wszystkie ich
weksle niechaj bêd¹ uniewa¿nione. Ta kl¹twa
bêdzie tak d³ugo wa¿na, a¿ nie przyjd¹ do na i nie
zap³ac¹. I oby oni zawsze ¿yli pod groŸb¹ tej
kl¹twy."

Getto po wywozce, luty 1943 r.
(ulica Koszarowa, obecnie T. Koœciuszki)
fot. z archiwum Antoniego Nowickiego

Skutkiem braku obaw przed kl¹twami
oraz nie respektowania przez gminê siemiatyck¹
wyroków s¹du ¿ydowskiego - siemiatyccy ¯ydzi
osi¹gnêli w 1730 roku autonomiê w³asnej gminy
i bezpoœredni¹ zale¿noœæ jedynie od Sejmu
¯ydów. Uwolnienie siê od zwierzchnoœci Tykocina pozwoli³o gminie w Siemiatyczach na znaczny rozwój, jak i podnios³o rangê i presti¿ gminy
siemiatyckiej wœród innych miast w Polsce.

Ratusz i rynek w Siemiatyczach, rok 1934, widok od strony koœcio³a, fot. Jankiel Tykocki
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Siemiatycki syjonizm
Syjonizm mia³ zawsze wœród siemiatyckich ¯ydów wielu zwolenników. Wychodz¹ce
w Warszawie na pocz¹tku XX wieku czasopismo
"¯ycie ¯ydowskie" (tygodnik spo³eczno - polityczny poœwiêcony sprawom ¿ydowskim i syjonizmowi) w numerze z 20 czerwca 1919 roku
zamieœci³o korespondencjê z Siemiatycz po
polsku autorstwa M. Kapliñskiego:
"Ruch syjonistyczny w naszem mieœcie
po usuniêciu siê okupantów zacz¹³ siê szybko
rozwijaæ. Stowarzyszenie liczy obecnie 200 cz³onków i jest prawie panuj¹c¹ organizacj¹ miejscow¹
tak pod wzglêdem liczbowym jak i kulturalnym.
Wielk¹ zas³ugê przy reorganizowaniu naszego
stowarzyszenia nale¿y przypisaæ panu Ajuszteinowi, który bawi¹c w naszym mieœcie, przemówieniami w duchu czysto syjonistycznym
przyczyni³ siê do rozpoczêcia energicznej akcji
zbierania na rzecz 'Funduszu Narodowego'.
Ponadto powsta³o u nas w okresie ewakuacji
w³adz okupacyjnych kilka partii ¿ydowskich, jak
to: Klub Robotniczy, Zwi¹zek Zawodowy Szewców, Strzecha Robotnicza, Zwi¹zek Zawodowy
Rzemieœlników, dwie organizacje m³odzie¿owe,
komitet podzia³u artyku³ów ¿ywnoœciowych
nadchodz¹cych z Ameryki. Tworz¹ go przedstawiciele wszystkich istniej¹cych w mieœcie stronnictw ¿ydowskich. Niedawno rozpoczêto przedwyborcz¹ akcjê do sejmu, w której bior¹ udzia³
jedynie syjoniœci".
Ruch syjonistyczny w Siemiatyczach
przerwa³a II wojna.

1 maja 1935 r., demonstracja, fot. Jankiel Tykocki

Szkolnictwo hebrajskie
W Siemiatyczach w okresie miêdzywojennym istnia³o kilka ¿ydowskich szkó³:
podstawowa yeshirea, Beit Tosef yeshirah
i Tiddish oraz Hebrajska Szko³a Powszechna
Kadimach.

Szko³a talmudyczna, fot. Marcin Korniluk

Cegie³ka na budowê hebrajskiej szko³y Kadimah, z archiwum Antoniego Nowickiego

Symbol (odcisk na kaflu) z kaflarni M. Kotlera, fot. Marcin Korniluk

¯ydowskie kaflarni pocz¹tki...
Hersz Belkes jedna z bardziej znanych
postaci okresu miêdzywojennego w Siemiatyczach, a zarazem bogaty siemiatycki w³aœciciel
fabryki kafli, brzozowych æwieków do butów i szewskich kopyt, a prócz tego w³aœciciel domu
i sk³adów w Warszawie. To w³aœnie on zapocz¹tkowa³ w Siemiatyczach przemys³ kaflarski. Hrabia Henryk Ciecierski w swych pamiêtnikach
przytacza, ¿e jeszcze w 1888 roku, Belkes zajmowa³ siê malowaniem i tapetowaniem oraz drobnymi przeróbkami. Sami ¯ydzi nazywali go
"mizernym ³apserdakiem, kapcanem". Zdarzy³o
mu siê raz oszukaæ ksiêdza prawos³awnego Hereminowicza poprzez dopisanie jednego 0 do
nale¿nego rachunku, co sprawi³o, i¿ zamiast 15
z³otych na kwicie by³a suma 150 z³otych. Za to
fa³szerstwo zosta³ skazany na wiêzienie. By³ to
prze³om w ¿yciu Belkesa... - wspó³wiêzieñ z celi
okaza³ siê kaflarzem, który tak dok³adnie wprowadzi³ go w tajniki zawodu, i¿ ten po odbyciu kary
rozpocz¹³ interes ¿ycia. By³a to fabryka kafli.
Glina pod Siemiatyczami okaza³a siê materia³em
idealnym.
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"Zacz¹³ od rêcznego wyrobu kafli z paroma tylko majstrami. Kafle rozchwytano prosto
z pieca. Rozwija³ szybko przedsiêbiorstwo, które
ros³o jak na dro¿d¿ach. Do³¹czy³ do niego
wkrótce fabryczkê ko³ków do butów, a wreszcie
i szewskich kopyt, i po latach kilku stanê³a
pokaŸna, pierwsza w Siemiatyczach fabryka
parowa." - pisa³ hrabia Ciecierski.

Budynki kaflarni Belkesa przy ulicy
Wysokiej przetrwa³y wojnê, czas Polski Ludowej,
jednak dopiero okres liberalnego kapitalizmu
prze³omu XX/XXI wieku, a dok³adniej obecny
w³aœciciel zabytku sprawi³, ¿e obiekt kaflarski
doprowadzony zosta³ do ruiny.
W latach 30-tych XX wieku w Siemiatyczach na szeœæ kaflarni - piêæ by³o w³asnoœci¹ ¯ydów.

¯ydowski handel

W latach 30-tych w Siemiatyczach by³y
cztery kawiarnie, z tego trzy znajduj¹ce siê na
Placu Pi³sudskiego (obecnie Plac Jana Paw³a II).
Nale¿a³y do: Rosenzweiga, Lewina i Mandelbauma; czwarta mieœci³a siê w Ratuszu i prowadzona by³a przez Zommenfelda.

W rêkach ¿ydowskich obywateli
Siemiatycz znajdowa³a siê wiêkszoœæ handlu i gastronomii - g³ównie w Ratuszu oraz kamienicach
i domach wokó³ rynku, a tak¿e przy ulicy
Grodzieñskiej.
Fabryka Sklejonych Fornierow
Braci Maliniak, fot. Jankiel Tykocki

Reklamy siemiatyckich firm i zakladow
w informatorze wojewodztwa bialostockiego
na rok 1936, z archiwum Antoniego Nowickiego
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ZNANE POSTACIE
Pielgrzym Gedaliah
Mieszka³ pod koniec XVII wieku
w Siemiatyczach i mo¿na go uznaæ za pierwszego
syjonistê, jak i twórcê idei syjonizmu. Gedaliah
by³ jednym z uczestników wyprawy mesjañskiej
do Jerozolimy. Wyprawa wyruszy³a w roku 1699
lub wczesn¹ wiosn¹ roku 1700 pod przywództwem Jehudy Chasida z Litwy. Grupa liczy³a 31
rodzin ¿ydów polskich, razem ponad 120 osób.
Cz³onkami wyprawy byli pierwsi polscy chasydzi,
nazywani przez przeciwników "nowymi chasydami" albo "sekt¹ nowych chasydów".
Pielgrzymka nie ruszy³a jednak bezpoœrednio do Ziemi Œwiêtej, ale rozpoczê³a marsz
przez Europê Œrodkow¹ i Zachodni¹. Wêdrowano przez Polskê i Œl¹sk, Morawy, Czechy,
Niemcy i przez Tyrol do Wenecji - sprawi³o to, ¿e
grupa osi¹gnê³a liczbê oko³o 1300 - 1500
uczestników.
Grupa charakteryzowa³a siê ascetycznymi regu³ami min. nie jadano poza szabatem
i œwiêtami, miêsa ani niczego, co pochodzi³o od
¿ywych zwierz¹t, a ich codzienne po¿ywienie
sk³ada³o siê tylko z chleba i oliwy. Codziennie
k¹pali siê w zimnej wodzie, nie k³adli siê do ³ó¿ek
i spali na ziemi. Wierzyli, ¿e gdy przybêd¹ do
Jerozolimy objawi im siê Mesjasz i wszyscy,
którzy siê nawróc¹ zostan¹ zbawieni.
Roztrzelanie
szkic Józefa Charytona, fot. Marcin Korniluk

Handel przy ratuszu na obrazie Józefa Charytona, fot. Marcin Korniluk

Sam zaœ Gedaliah z Siemiatycz w ksi¹¿eczce Sza'alu szalom Jeruszalaim "Modlitwa
o pokój w Jerozolimie" wydanej w 1716 w Berlinie stawia³ podwaliny przysz³ego pañstwa Izrael.
Zrobi³ to wiêc znacznie wczeœniej ni¿, powszechnie uznawany za pocz¹tek narodzin syjonizmu,
I Kongres w Bazylei w 1897 r.
Gedaliah by³ wiêc jednym z pierwszym ¯ydów, którym uda³o siê powróciæ do
Jerozolimy...

Chaim Siemiatycki
(1908-1943)
W drodze liczba pielgrzymów zmniejszy³a siê, g³ównie na skutek chorób i zgonów
(niektóre Ÿród³a podaj¹, ¿e z 1500 osób zmar³o
500 pielgrzymów). Wed³ug innych danych do
Jerozolimy przyby³y zaledwie 182 osoby. Grupa
przyby³a do Jerozolimy 14 paŸdziernika 1700
roku. Nie by³o jej jednak dane, ani spe³nienie
objawieñ, ani spe³nienie mesjañskiego pos³annictwa, gdy¿ przywódca Jehuda Chasid zmar³ kilka
dni po przybyciu do Jerozolimy.

i Nowym Jorku, wyda³ dwa zbiory wierszy
- Ojsgestrekte hent (Wyci¹gniête rêce, Warszawa
1935) i Tropns toj (Krople rosy, Warszawa
1938). W 1939 ¿ydowski PEN-Club w Polsce
przyzna³ mu nagrodê literack¹ im. I. L. Pereca.
Ten poeta ¿ydowski, pisz¹cy w jêzyku jidysz pisa³
pod pseudonimami Chaim Tiktiner, Chaim T.
W latach 1939-1941 przebywa³ w Bia³ymstoku,

Ostatnia droga
szkic Józefa Charytona, fot. Marcin Korniluk

Nigdy nie by³ zwi¹zany z Siemiatyczami, nie mo¿na nawet potwierdziæ, ¿e kiedykolwiek goœci³ w Siemiatyczach - jednak jego
nazwisko zobowi¹zuje by o nim wspomnieæ.
Urodzi³ siê w Tykocinie. Odebra³ tradycyjne
wykszta³cenie ¿ydowskie w chederze. Od 1929
mieszka³ w Wilnie, utrzymuj¹c siê z prac dorywczych. W tym¿e roku debiutowa³ jako poeta
w dzienniku "Hajnt". Publikowa³ wiersze, opowiadania i artyku³y o tematyce literackiej
w pismach ¿ydowskich ukazuj¹cych siê w Polsce
gdzie pracowa³ jako robotnik i nie zajmowa³ siê
literatur¹. Zgin¹³ rozstrzelany przez Niemców we
wrzeœniu 1943 w Ponarach pod Wilnem.
By³ uwa¿any za "wybitnego liryka o du¿ej wra¿liwoœci na przyrodê i atmosferê codziennoœci, wyró¿nia³ siê g³êbok¹ religijnoœci¹"
(Chone Shmeruk, w artykule w Polskim S³owniku Biograficznym). W polskim przek³adzie
wiersze Siemiatyckiego ukaza³y siê w Antologii
Poezji ¯ydowskiej (1868-1968) (Londyn 1980,
red. Z. Szeps) i Antologii Poezji ¯ydowskiej
(Warszawa 1983, red. S. £astik i A. S³ucki).

Papier firmowy rabina Gersztejna - z archiuwm Antoniego Nowickiego

Na podstawie: Chone Shmeruk, Chaim Siemiatycki, w: Polski S³ownik Biograficzny,
tom XXXVI, 1995-1996

Chaim Baruch Gerstein
Tak nazywa³ siê ostatni rabin siemiatyckiej synagogi. By³ liderem ogólnopolskiej
partii syjonistycznej Mizrachi. Zgin¹³ w niemieckim obozie zag³ady w Treblince.
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Siemiatycka ksiêga pamiêci
"Kehillat Semiatycze" (angielskie
t³umaczenie nosi tytu³ "The community of Semiatich") to ksi¹¿ka, która zosta³a wydana w Tel
Avivie w roku 1965. Treœæ ksiêgi - bêd¹cej
swoist¹ kronik¹ - stanowi¹ fakty historyczne
o ¿ydowskiej spo³ecznoœci Siemiatycz oraz relacje
spisane przez siemiatyckich ¯ydów, tych którzy
prze¿yli wojnê.
Wersja internetowa ksi¹¿ki dostêpna jest na
stornie:
www.jewishgen.org/yizkor/Siemiatycze/Siemiat
ycze.html

Na wiosennym spacerze
obraz Józefa Charytona,
fot. Marcin Korniluk

Kirkut - cmentarz
Stary cmentarz ¿ydowski w Siemiatyczach znajdowa³ siê w okolicach ulicy Pa³acowej.
Powsta³ w XVII wieku. Zosta³ zlikwidowany ok.
1758 roku. Nowy cmentarz w Siemiatyczach
znajduje siê przy obecnej targowicy miejskiej na
ul. Polnej. Dzisiaj na terenie cmentarza roœnie
las. Od strony pó³nocnej i wschodniej zachowa³
siê oryginalny mur. Zachowa³a siê te¿ brama
z czerwonej ceg³y - jedna z ciekawszych w tej czêœci
kraju.
Tu¿ za bram¹ znajduje siê masowa
mogi³a 70 ¯ydów pomordowanych na terenie
cmentarza w latach 1941-1943. Nagrobków
- macew - na cmentarzu praktycznie nie ma, te
które pozosta³y, zosta³y wmurowane wokó³ symbolicznej p³yty.

Jankiel Tykocki
Siemiatycki fotograf. Wykona³ dziesi¹tki zdjêæ przedwojennych budynków i wydarzeñ,
uwieczni³ wiele postaci z lat miêdzywojennych.
Niektóre zdjêcia zosta³y wydane w formie pocztówek w okresie miêdzywojennym. Wiêkszoœæ
fotografii Jankiela Tykockiego zaginê³a w czasie
wojny.

Cz³onkowie Stowarzyszenia "Ruch na
rzecz Ziemi" odnajduj¹ cmentarne macewy
i zwracaj¹ je na cmentarz.

O samym Tykockim wiadomo niewiele. Przyby³ do Siemiatycz z pocz¹tkiem XX wieku
i otworzy³ w mieœcie zak³ad fotograficzny. Jego
rodzina zginê³a 23 czerwca 1941 r. spalona przez
Niemców w pierwszych godzinach po zajêciu Siemiatycz. Jankiel Tykocki rozstrzelany zosta³
w Dziadkowicach - data, ani okolicznoœci jego
œmierci nie s¹ znane.
Mimo, i¿ jako fotograf utrwali³ przedwojenne Siemiatycze i mieszkañców miasta,
fotografia ukazuj¹ca jego samego nie zachowa³a
siê.

Stra¿ po¿arna na Rynku, fot. Jankiel Tykocki

Majówka za miastem, fot. Jankiel Tykocki

S¹d Pokoju w Siemiatyczach
fot. Jankiel Tykocki
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Józef Charyton
- portrecista umar³ych ¯ydów
Siemiatycki malarz - samouk ¿y³ w latach 1910-1975. Urodzi³ siê w Krupicach pod
Siemiatyczami, pochowany zosta³ na cmentarzu
w Siemiatyczach. Nigdy nie skoñczy³ ¿adnej uczelni plastycznej. Jedynie przez pó³ roku by³ wolnym s³uchaczem na przedwojennej Akademii
Sztuk Piêknych w Krakowie. Przez ca³e ¿ycie
zwi¹zany by³ ze wschodnimi terenami Polski
(Siemiatycze i okolice oraz Wysokie Litewskie
- obecna Bia³oruœ). Nie by³ ¯ydem - jak twierdz¹
niektórzy, ani nie mia³ korzeni ¿ydowskich, by³
Polakiem, katolikiem. W okresie miêdzywojennym Charyton razem z ojcem nieraz odwiedza³
targ na siemiatyckim rynku, okoliczne miasteczka
i wsie. Fotograficzna wrêcz pamiêæ i du¿a wra¿liwoœæ pozwoli³y na zapamiêtanie wielu postaci
i zdarzeñ.

Procesja Bo¿ego Cia³a w Siemiatyczach na fotografii Jankiela Tykockiego

Autoportret Józefa Charytona,
fot. Marcin Korniluk
W czasie II wojny, dom w Wysokim
Litewskim w którym mieszka³ Charyton s¹siadowa³ z gettem. Za tym murem mia³ wielu znajomych i przyjació³. By³ œwiadkiem masowych
Turyœci z kraju i zagranicy ogladaj¹
obrazy Charytona, fot. Marcin Korniluk

egzekucji i deportacji. Widzia³ z okna na w³asne
oczy, jaki los cz³owiek mo¿e zgotowaæ drugiemu
cz³owiekowi. Dwukrotnie przeby³ drogê z pochodem wiedzionym na stracenie, wierz¹c do koñca
w cud. Z relacji mieszkañców Wysokiego Litewskiego brat Józefa Charytona by³ policjantem
w s³u¿bie hitlerowców i dopuszcza³ siê zbrodni na
¯ydach w getcie.
Charyton postanowi³, ¿e jeœli uda mu
siê prze¿yæ, musi zachowaæ œwiadectwo prawdy
o Holokauœcie. Po wojnie, jak twierdzi³, ¯ydzi
nawiedzali go w snach, zacz¹³ wiêc od 1958 roku
malowaæ ich twarze i postacie. Sam wspomina³ to
tak:
"Malujê ich twarze. Muszê siê spieszyæ
bo jedna twarz nie trwa d³ugo. Przychodzi i odchodzi. Wiec zwil¿am karton przygotowujê tusz
i bryzgam tuszem na papier... Stru¿ki farby,
wê¿yki i kleksy czerni umykaj¹ spod pêdzla - jest
to jakby pogoñ za umykaj¹cym cieniem tego
widzianego niegdyœ cz³owieka... Goniê pêdzlem
zarys twarzy, nosa, oczu... Chwytam w kilku
sekundach ca³y portret. Nie zd¹¿y farba wyschn¹æ
a ja ju¿ dopêdzam nastêpnego. Jest to ogromnie
wyczerpuj¹cy wysi³ek."
Pod wra¿eniem eksterminacji ¯ydów
Józef Charyton stworzy³ obrazy i cykle akwarel
oraz rysunków poœwiêconych nieistniej¹cej ju¿
spo³ecznoœci ¿ydowskiej. G³ównie by³y to portrety - ,,G³owy ¿ydowskie" oraz cykle poœwiecone
martyrologii ¯ydów i sceny rodzajowe.
Stowarzyszenie "Ruch na rzecz Ziemi"
szacuje, ¿e tych obrazów powsta³o oko³o 500.
Charyton nie przywi¹zywa³ siê do swych obrazów. Wystarczy³o, by ktoœ wyrazi³ minimalne
zainteresowanie obrazem lub pochwali³ go jako
malarza - otrzymywa³ w zamian obraz za darmo
lub kupowa³ go za grosze. Dziœ obrazy Józefa
Charytona s¹ rozproszone po ca³ym kraju i za
granic¹.
Informacje o Józefie Charytonie oraz
jego "obrazy pamiêci" mo¿na obejrzeæ w internetowej galerii www.nawschodzie.pl utworzonej
przez siemiatyckie Stowarzyszenie "Ruch na rzecz
Ziemi".
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G³owa m³odego ¯yda
obraz Józefa Charytona - 1966 r.
fot. Marcin Korniluk
Poranna modlitwa
obraz Józefa Charytona, fot. Marcin Korniluk

STOWARZYSZENIE "RUCH NA RZECZ ZIEMI"
Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³eczno - Ekologicznych "Ruch na rzecz Ziemi" jest niezale¿n¹
spo³eczn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹ dzia³aj¹c¹ od 1998 roku. W centrum zainteresowania
stowarzyszenia znajduj¹ siê przede wszystkim szeroko rozumiana ekologia i jej aspekt spo³eczny,
sprawy wsi i jej mieszkañców, ochrona miejsc przyrodniczo cennych, miêdzykulturowoœæ
i wielokulturowoœæ pogranicza wschodniego, bioregionalizm, historia i tradycja regionu, spo³ecznoœæ
lokalna, a tak¿e wieloaspektowa edukacja spo³eczeñstwa. Prowadzimy kampanie, organizujemy
wk³ady, warsztaty, koncerty, wydajemy publikacje. W ramach dzia³añ edukacyjnych organizujemy
ró¿nego rodzaju wyk³ady, wystawy fotograficzne i spotkania poœwiêcone ró¿norodnym problemom
ekologicznym. Wydaliœmy kilkadziesi¹t ulotek i broszur edukacyjno - informacyjnych. Cz³onkowie
naszego stowarzyszenia s¹ autorami wielu artyku³ów na temat edukacji ekologii i ochrony przyrody
zamieszczanych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej.
Wydajemy biuletyn edukacyjno-informacyjny "Terra Est". Na ³amach tego pisma prezentujemy dzia³ania naszej organizacji, przedstawiamy najbardziej istotne problemy ekologiczne naszego
regionu, zachêcamy do "ekologicznych" zmian w dotychczasowym stylu ¿ycia oraz do podjêcia w³asnych
dzia³añ w obronie gin¹cej przyrody.

Realizowane projekty:
1. Obrazy Pamiêci - poszukiwania oraz inwentaryzacja materia³ów i pami¹tek zwi¹zanych
z podlaskimi ¯ydami oraz popularyzacja wspólnej historii i tradycji polsko - ¿ydowskich.
2. Agroturystyka - 3 szkolenia agroturystyczne dla mieszkañców wsi podlaskiej oraz wizyta
studyjna w regionie Lombardii we W³oszech.
3. Gin¹ce zawody - dzia³ania maj¹ce na celu dokumentacjê, zachowanie i popularyzacjê
gin¹cych zawodów i kunsztów.
4. Dopóki s¹... - akcja, której celem jest dokumentacja fotograficzna starych drewnianych
domów wiejskich oraz drewnianych budynków przemys³owych
5. Bug bez granic - stowarzyszenie prowadzi dzia³ania inwentaryzacyjne, projektowe oraz
ochronne, których celem jest zachowanie cennych obszarów przyrodniczych doliny Bugu.

Cz³onkostwo w Stowarzyszeniu:
Cz³onkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne, roczna sk³adka cz³onkowska wynosi 36 z³
(3 z³ miesiêcznie), op³aty cz³onkowskiej dokonaæ mo¿na poprzez wp³atê na konto Stowarzyszenia: Bank
Spó³dzielczy w Siemiatyczach: 63 8092 0001 0003 4786 3000 0010

