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Let us pause for breath at this point to once again thank our great artist, 
Zdzisław Nitka, for allowing us to use his paintings for this work. 

In accordance with my request, he briefly introduces himself and writes 
something about himself and his relationship with Krynki. 

Zatrzymajmy się w tym miejscu na chwilę, aby jeszcze raz podziękować 
naszemu wielkiemu artyście, Zdzisławowi Nitce, za zgodę na 

wykorzystanie jego obrazów w tej pracy. Zgodnie z moją prośbą, 
przedstawia się on krótko i pisze o sobie i swoich związkach z Krynkami. 

 
 

 
Drawing courtesy of Zdzislaw Nitka 



Zdzisław Nitka 

 
„I am happy to be here with them, to light a candle on one of the graves for the peace of their souls“ 

   
Malarzem zostałem już w dzieciństwie, w chwili jakiegoś impulsu,  
podczas oglądania reprodukcji obrazu „Autoportret z obciętym 
uchem” Vincenta van Gogha. Czuję się więc uczniem i 
kontynuatorem wielkich ekspresjonistów.  
 
Od kilku lat w mojej sztuce ważne miejsce zajmuje temat Holokaustu 
– nie tylko w sztuce, ale również w osobistej biografii. Stało tak się za 
sprawą zwiedzania w 2012 roku Muzeum Męczeństwa Yad Vashem 
w Jerozolimie, a szczególnie sali upamiętniającej śmierć miliona 
żydowskich dzieci w czasie drugiej wojny światowej. Wówczas 
doświadczyłem głębokiej więzi z zamordowanymi dziećmi i ich 
rodzinami;  
niewyobrażalną tragedię narodu żydowskiego. Zadane sobie wtedy 
pytanie „Czy istnieją jakiekolwiek wartości po Holokauście?”, 
towarzyszy mi nieustannie.  
 
Zatem jestem z Nimi – odwiedzam miasteczka gdzie żyli i miejsca Ich 
kaźni, obozy śmierci.  
Z nostalgią patrzę na zniszczone synagogi i zapomniane cmentarze, 
ukryte w wysokich trawach.  
Krynki przyjechałem zobaczyć razem z żoną w 2020 roku, będąc na 
Podlasiu i oglądając byłe żydowskie sztetle – Puńsk, Sejny, Krasnopol, 
Augustów, Jedwabne.  
 

I became a painter in childhood, in a moment of some impulse, while 
looking at a reproduction of Vincent van Gogh's "Self-Portrait with 
Cut Off Ear". So I feel like a disciple and continuator of the great 
expressionists.             
  
For several years now, the subject of the Holocaust has occupied an 
important place in my art - not only in art, but also in my personal 
biography. This happened as a result of visiting the Yad Vashem 
Martyrdom Museum in Jerusalem in 2012, especially the room 
commemorating the death of one million Jewish children during 
World War II. At that time, I experienced a deep bond with the 
murdered children and their families; 
the unimaginable tragedy of the Jewish people. The question I then 
asked myself, "Are there any values after the Holocaust?", 
accompanies me constantly.  
 
So I am with them - I visit the towns where they lived and the places 
of their execution, the death camps. 
With nostalgia I look at destroyed synagogues and forgotten 
cemeteries hidden in tall grass. 
I came to Krynki with my wife in 2020, being in Podlasie 
and seeing the former Jewish shtetls - Puńsk, Sejny, Krasnopol, 
Augustów, Jedwabne. 
 
 



Przed wojną Żydzi stanowili 90 procent wszystkich mieszkańców 
Krynek. Istniało tutaj bogate życie religijne z trzema synagogami, a 
czasie drugiej wojny światowej, podczas likwidacji getta, Żydzi stawili  
czynny opór wobec swoich prześladowców, zabijając dwunastu 
Niemców. Miasteczko zapamiętałem jakby bez mieszkańców; może 
upalne popołudnie odstraszało wszystkich przed wychodzeniem na 
zewnątrz?  
 
W centrum Krynek dostrzegłem rozległą przestrzeń, plac zarośnięty 
trawą i krzakami, jest to miejsce po Wielkiej Synagodze, którą 
dwukrotnie unicestwiano – w 1944 roku przez nazistów i w 1971 
przez władzę ludową. W pobliskiej uliczce przy Czystej znajduje się 
dostojna nawet dziś, pomimo stanu dewastacji, ceglana bożnica 
chasydów słonimskich. Obchodzę ją i fotografuję; wzdłuż ściany 
zauważam leżące kamienie, które odpadły z niszczejącej budowli, 
zabieram jedną z sobą, jako ważną pamiątkę po Żydach kryneckich.  
Ujadające psy zza każdej posesji wokół synagogi, każą nam opuścić to 
miejsce. W takiej chwili doznaję głębokiej melancholii. Jedziemy 
jeszcze na cmentarz, na Zaułku Gumiennym. W ciszy kamiennych 
macew wracam do stanu duchowej równowagi. Cieszę się, że mogę 
być tutaj z Nimi, zapalić świeczkę na jednym z grobów za spokój Ich 
duszy.  
 
Zdzisław Nitka - urodzony w 1962 roku w Obornikach Śląskich, w 
rodzinie repatriantów ze wschodniej Polski – miasteczka Husiatyn 
(obecnie na Ukrainie). Malarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu.  
Wykształcenie artystyczne uzyskał w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych (1976 – 1981)  

Before the war Jews constituted 90 percent of the inhabitants of 
Krynki. There was a rich religious life here with three synagogues, 
and during the liquidation of the ghetto, Jews actively resisted their 
persecutors, killing twelve Germans. I remember the town as if 
without inhabitants; maybe the hot afternoon deterred everyone 
from going outside? 
 
In the center of Krynki I noticed a vast space, a square overgrown 
with grass and bushes, this was the site of the Great Synagogue 
which had been annihilated twice - in 1944 by the Nazis and in 1971 
by the people's government. In nearby, Czysta Street, there is a brick 
synagogue of Slonim Hasids, dignified even today, despite the state 
of devastation. I walk around it and take pictures; I notice stones 
lying along the wall that have fallen off the deteriorating building; I 
take one of them with me as an important memento of the Jews of 
Krynki.  
Dogs barking from behind every property around the synagogue 
make us leave the place. At such a moment, I experience deep 
melancholy. We go to the cemetery at „Gumiennym“-Alley. In the 
silence of the matzevot, I return to a state of spiritual balance. I am 
happy to be here with them, to light a candle on one of the graves 
for the peace of their souls.   
 
Zdzisław Nitka - was born in 1962 in Oborniki Śląskie, into a family 
of repatriates from the eastern Polish town of Husiatyn (now in 
Ukraine).  Painter, professor of the Academy of Fine Arts in 
Wrocław.  
He received his artistic education at the National High School of 
Fine Arts (1976-1981) 



i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (1982 – 1987) we 
Wrocławiu. Podczas stanu wojennego w Polsce, przesz cztery 
miesiące był więźniem politycznym (1982).  
 
Aktywny twórczo od 1986 roku – udział w ruchu artystycznym 
Nowej Ekspresji („Neue Wilde”); jego obrazy były wystawiane w 
galeriach  
i muzeach w kraju i za granicą (Warszawa, Berlin, Moskwa, 
Amsterdam, Nowy Jork, Kopenhaga i inne).  
 
W 2019 roku został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Za całokształt”.  

and the State College of Fine Arts (1982-1987) in Wrocław. During 
martial law in Poland, he was a political prisoner for four months 
(1982).  
 
Creatively active since 1986 - participation in the artistic movement 
of New Expression ("Neue Wilde"); his paintings have been 
exhibited in galleries 
in galleries and museums at home and abroad (Warsaw, Berlin, 
Moscow, Amsterdam, New York, Copenhagen and others).  
 
In 2019, he was honored with the award of the Minister of Culture 
and National Heritage "For Lifetime Achievement". 
 

 

 

" (…) Przekazuję moją zgodę na wykorzystanie moich prac malarskich, fotografii, tekstu - Pani Beate Schutzmann - Krebs w 
Jej książce o Krynkach; również umieszczanie ich na platformach, które wybrała Pani Beate Schutzmann - Krebs, m.in. Yad 

Vashem i inne - Autor prac, Zdzisław Nitka, Oborniki Śląskie, 21 listopad 2021 r. " 

 

 
Drawing courtesy of Zdzislaw Nitka 


