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Krynki, (Photo courtesy of Tomek Wisniewski)  



di shomre-shabesnikes (1) hobn gehat zeyer 
arbet nor freytik farnakht erev likht-bentshn a 
trevoge, a loyferay in shtetl:  
 
 
 
 
„yidn s’iz shabes, shoyn shpet, farmakht di 
kromen!“ Un s’hot zikh derhert a klaperay fun ale 
kromen, tir un lodn tsugemakht- s’iz shabes! 
 
un Ben-Tsyon Dande hot gerufn ibern gantsn 
mark: „Yidn, in shul arayn!“ un yinglekh flegn 
nokhshrayen: „In shul arayn!“ 
 
a groyse bavegung flegt zikh onheybn in bod-gesl 
(3). yidn loyfn in bod arayn un fun der bod. yeder 
mit zayn pekl untern orem. Freytik tsu nakht, 
flegn khevre bale-aveyres (2) zikh avekgeyn  
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razirn un di shomre-shabesnikes (1) hobn mit zey 
gefirt a heftike milhome. shabes gants fri hot 
shoyn dos shtetl oysgezen yontevdik.  
 
yidn flegn geyn mit di taleysim yeder in zayn Bes-
Hamedresh, shul oder khasidim-shtibl. (4) 

The "Shomre-Shabesnikes"(1), the guardians of 
the Sabbath, practiced their special activity only 
on Friday evenings: Before the ceremony of the 
"Likht-Bentshn", (the blessing over the Sabbath 
candles), they scattered through the shtetl’s 
streets and caused a wave of commotion. 
 
"Jews! Shabbath is here, it's getting late, close 
the stores!" And there was following a rattling 
and clattering of closing stores, doors and 
shutters- Sabbath is here! 
Ben-Zion Dande used to shout all over the  
market, "Jews, go to shul, all of you!" And the 
boys echoed: "Go to shul!" 
 
In the small “Bod-Gesl“ (Bath-road )(3), it begins 
to swarm considerably. Jews walk in and out of 
the bath(3).  Each had their packages under their 
arms. On Friday evenings, the sinful "Gang of 
Bale-Aveyres"(2) would go away  
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to get shaved, and the (law-abiding) "Shomre-
Shabesnikes"(1) had heated arguments with 
them. Very early on the Sabbath, the shtetl 
already looked festive.  
Jews, dressed in their "taleysim" (prayer shawls), 
used to go to their individual houses of prayer: 
To the Bes-Hamedresh, to the shul or to the 
Chasidim-shtibl.(4) 

W piątkowe późne popołudnia przed wieczornym 
obrzędem “ Licht- Benszn“ (błogosławienia świec 
szabesowych), mieli swe „pięć minut“ „Szomri-
Szabesnikes“(1), wartownicy Szabesu. Była to 
trwoga, bieganina w sztetlu:  
 
 
„Żydzi,  już Szabes, już późno, zamykać sklepy!“ I  
ze wszystkich sklepów słychać było klapanie 
zamykanych drzwi i okiennic- jest Szabes! 
 
A Ben-Cijon Dande wołał na cały rynek: „Żydzi do 
szul!“ A chłopięta zwykle mu wtórowały: „Do 
szul!“ 
 
Wielkie poruszenie zaczyna się na Bod gesl     
((uliczce Łaziebnej). Żydzi biegną do łażni, 
wybiegają z łaźni. Każdy ze swym zawiniątkiem 
pod pachą. W piątkowy wieczór  podejrzane typy 
zwykle chodzili się  
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golić  i Szomri- Szabesnikes toczyli z nimi burzliwą 
wojnę. Bardzo wcześnie w Szabes sztetl wyglądał 
już świątecznie.  
 
Żydzi z tałesami udawali się każdy do swojego 
Bejs-Hamedresz,  szul bądź do sztibla 
chasydów.(4) 

 



 
"Yente‘s Bes-Hamedresh" was built in the second half of the 19th century on the initiative of Jews from the city of Słonim (now in Belarus). Today, it is one of 

the few visible Chassidic "shtiblekh" in Poland (photo courtesy of Zdzislaw Nitka/„Bejs-Hamedresz Jenty“ wybudowany w drugiej połowie 19go wieku z 
inicjatywy Żydów z miasta Słonim ( aktualnie w Białorusi). Dziś jest jednym z niewielu chasydzkich „sztiblech“ w Polsce ( zdjęcie: Zdzislaw Nitka). 

 
 



 

di interesantste perzonen fun Krinker 
gezelshaftlekhn leben zaynen geven: 
 
der amoliker yidisher birgermayster, 
 H‘ Velvl Veyner (Velvl der Stolyer), velkher hot a 
groysn teyl fun zayn leben avekgegebn der 
gezelshaftlekher tetikeyt in magistrat, kheyder 
haKlali and yesoymim-komitet. 
 
 
H’Meylekh Zalkind, a groyser gezelshaftlekher 
askn in Tarbes-shule (6) in der kehile, in der folks-
bank un in der Poyale-Tsion-Partey (7). er iz 
farbrent gevorn durkh di natsis in Treblinka, nokh 
der ershter oyszidlung fun Krinker geto. 

The most interesting persons of the social life in 
Krynki were: 
 
Mr. Velvel Weiner (Velvel, “The Carpenter“), the 
former Jewish mayor, who devoted much of his 
life to social activity in the magistrate (City 
Council), the „kheyder haKlali“ (5) and in the 
Orphan’s Commitee. 
 
 
Mr. Meilech Zalkind, a significant actor in social 
life. He participated in the "Tarbes-shule" (6), in 
the "Kehile" (Jewish community), in the “Folks-
Bank“ (People's Bank) and in the "Poayle-Tsion" 
party (7). He was burned by the Nazis in 
Treblinka, after the first expulsion operation 
from the Krynker Ghetto. 

Najciekawszymi osobistościami  kryńskiego życia 
społecznego były: 
 
Niegdysiejszy żydowski  burmistrz Pan Welwel 
Wejner (Welwel „Stolarz“), który dużą część 
swego życia oddał  działalności społecznej w 
magistracie, „Chejder haKlali“ (5) oraz w 
komitecie sierot. 
 
 
Pan Mejlech Zalkind, wielki działacz społeczny w 
„Tarbes-szule“ (6) w kahale (parafii), w Banku 
Ludowym oraz w partii Pojale-cien(Palecien) (7). 
Został spalony przez Nazistów w Treblince po 
pierwszej wywózce z kryńskiego getta. 
 

    
 

 
 

 

 
H’Yankel Levi, „Yankl der Klorer“, a mentsh ful 
mit energye bay gezelshaftlekher tetikeyt, in 
bank, in der yidisher veltlekher shul-organizatsye, 
in „Bund“, ratman in shtot-rat un lavnik in 
magistrat. er iz umgekumen in Oyshvits, in di 
natsishe gazkamern, dem 21-tn Yanuar 1943. 
 
 

 
Mr. Yankel Levi, ("Yankel, The Clear"), a person 
full of energy in social activities, such as in the 
bank, in the Jewish secular school organization 
and in the "Bund". Also, he was an advisor in the 
City Council and alderman in the Magistrate. He 
perished in the Nazi gas chambers in Auschwitz, 
on January 21, 1943. 
 

 
Pan Jankel Lewi, „Jankl Jasny“, człowiek pełen 
energii w działalności społecznej na rzecz banku,  
organizacji  świeckiej szkoły żydowskiej,  
„Bundu“, radny w Radzie Miasta oraz ławnik w 
Magistracie. Zginął w Oświęcimiu, w 
nazistowskiej komorze gazowej, 21 stycznia 
1943. 
 



H’Abraham -Shmuel Zuts ( „der Blinder“), Zishe 
der „Neyer-Tomed“ vi di literatur batseykhnt im. 
a mentsh velkher iz blind gevorn in di tsarishe 
tfises, hot nokh ongehaltn dem shenstn oytser- a 
shtendik shpogl-naye  biblyotek mit di nayste 
yidishe oysgabes.  
 
 
shtendik tetik bay veltlekhe arbetn in der shul-
organzatsye, in „Bund“ un shtendik mit yugnt. 
zayn tsimer iz shtendik geven ibergefult mit 
mentshn. er iz umgekumen durkh di natsis 
tsuzamen mit zayn shvester Itken un Mulinken. 
 

Mr. Abraham-Shmuel Zuts ("The Blind"), or, as he 
is referred to in literature, "Zishe, The Eternal 
Light". He went blind in the Tsarist prisons. 
However, he managed to maintain the most 
beautiful treasure: A brand new library, 
constantly updated with the latest Jewish 
editions.  
 
He was continuously involved in secular activities 
within the school organization, in the "Bund"- 
and worked constantly together with young 
people. His room was permanently crowded with 
people. Together with his two sisters, Itke and 
Mulinke, he perished at the hands of the Nazis. 

Pan Abraham –Szmuel Zuc (Niewidomy), Zisze 
„Wieczne Światło“ jak określa go literatura. 
Człowiek, który oślepł w carskich więzieniach, a 
przy tym opiekował się najpiękniejszym skarbem 
- zawsze nowiusieńką biblioteką  z nowościami 
wydawniczymi w jidysz. 
 
  
Niestrudzony działacz świecki  w organizacji 
szkolnej, w „Bundzie“, wiecznie z młodzieżą. Jego 
pokój był ciągle przepełniony ludźmi. 
Zamordowany przez nazistów wraz z siostrą Itke i 
Mulinke. 

 
 

 
 
 

Please scroll… 



 
 

The 2nd from right: Avrom (Abraham) Shmuel Zuts, photo courtesy of Mark Halpern/ Drugi z prawej: Awrom Szmuel Zuc 



H’Nakhum Blakher- sekretar fun profesyoneln 
garber-fareyn. nisht geven keyn shtreyk velkher 
zol on im kenen derleydikt vern. oyf ale 1-te Mai-
mitingen flegt er aroystretn mit a zeyer gezetstn 
vort, trots zayn shprakh-shverikeyt. in der tsayt 
fun geto iz bay Nakhum Blakhern in hoyz geven 
tetik an umlegale radyo, vu men flegt oyshern di 
oyslendishe nayesn, velkhe flegn zikh 
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shpeter farshpraytn ibern gantsn geto. zayn 
neshome hot er oysgehoykht in Treblinka. 
 

Mr. Nachum Blacher - secretary at the 
professional Tanners Union. There was no strike 
that could be settled without him. At all May Day 
celebrations he gave a speech in which every 
word was chosen with prudence - although he 
actually had difficulty speaking. During the 
ghetto period, an illegal radio (reciever) was 
operating in the house of Nachum Blacher, which 
was used to listen to news from abroad. 
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Later, the news would spread throughout the 
ghetto. Nachum perished in Treblinka. 

Pan Nachum Blacher –sekretarz Związku 
Zawodowego Garbarzy. Nie było  strajku, który 
mógłby zostać złagodzony bez niego. Na 
wszystkich spotkaniach pierwszomajowych zwykł 
był występować z  bardzo  wyważonym słowem 
na przekór swym trudnościom z mową. W 
okresie getta w domu Nachuma Blacher działało 
nielegalne radio gdzie słuchało się wiadomości z 
zagranicy 
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 rozpowszechnianych następnie po całym getcie. 
Duszę swą  wzniósł na wysokości  w Treblince. 

 
The Founders of the first bibiliothek in Krynki, Libke and ‘Ahartzik‘ (Aharon) Lev, 1907/1908/ Założyciele pierwszej biblioteki w Krynkach 

1907/1908 Libke i Arcik (Aaron) Lew, 1907/1908. (photo: Yizkor Book Krynki wieś/ (photo: Yizkor Book Krynki wieś/ zdjęcie: Księga Pamięci Krynek, Krynki wieś) 



  
 

H‘ A. Lublinski, Borekh Mordekhay Zd(r)itkovski, 
Borekh Stolarski (Khokhem‘s), Alter Ayon, Motke 
Adinok un nokh fil andere, vemens nehmen ikh 
gedenk nisht, zaynen geven zeyer onzeevdike 
figurn in krinker yidishn leben oyfn kehile-gebit, 
bank-vezn un stam voyltetike aktsyes. 
 
 
un lomir do fartsaykhenen di farshidene 
institutsyes un zeyere oyftuen. der hoypt-nerv 
fun der yidisher ekonomye iz geven di Krinker 
folks-bank, vemens gelter flegn araynfaln tsum 
kleynem kremerl, loynketnik un handverker-
vemens zorgn far kheyune zaynen geven 
umgehoyer groyse.  
 
di hoypt-figurn in bank zaynen geven di H’H 
Yakev-Khayim Grishtsinski, Yankele Shafir un 
Kananovitsh (der „Farbrenter“). 
der „populerster“ fun bank iz geven Khaykl, 
velkher flegt trogn di “pavyestkes“. der zal fun 
„benkl“ hot gedint far ale organizatsyes un 
institutsyes, ayntsuordenen dortn referatn, 
forlezungen mit diskusyes, teater-
unternemungen un letstn oykh kino. 
 
 
dos shtetl iz oykh geven bashonken mit a zeyer 
sheyner institutsye „Linas Hatsedek“ (8) velkhe 
hot gedint der gantser yidisher bafelkerung mit a 
doktor un mit an opteyk.-  

Mr. Lublinski, Baruch Mordechai Zditkowski, 
Baruch Stolarski (Chochem’s), Alter Ayon, Motke 
Adinok and many others, whose names I do not 
remember, were very respected figures in the 
Jewish life of Krynki, both in the field of the 
Kehile, as well as in banking and generally, on the 
occasion of charitable actions. 
 
And at this point, the various institutions and 
their services should be outlined. The mainstay 
of the Jewish economy was the Krinker "Volks-
Bank", whose funds went to the small 
shopkeepers, the local textile entrepreneurs and 
the craftsmen, who were experiencing immense 
existential worries.  
 
The main figures in banking were Messrs. Jakob-
Chaim Grishtzinski, Yankele Shafir and 
Kananovich, ("The Passionate"). The most 
popular of the bank was Chaikel, who delivered 
the financial notifications. 
The hall of the (fondly called) "Benkl" (diminutive 
of "bank") was used by all organizations and 
institutions to hold discourses and lectures with 
discussions, as well as theater and cinema 
performances. 
 
The shtetl was blessed with a very beautiful 
institution: "Linas Hatzedek" (8)! It served the 
entire Jewish population with a doctor and a 
pharmacy.  

Pan A. Lublinski, Borech Mordechaj Zditkowski. 
Bocher Stolarski (Chochem‘s), Alter Ajon, Motke 
Adinok i jeszcze wielu innych, których imion nie 
pamiętam, byli bardziej lub mniej znanymi  
figurami w Kryńskim życiu żydowskim na niwie 
kahału, sprawach bankowych i ogólnie w akcjach 
dobroczynnych. 
 
I zaznaczmy  różnorodne instytucje wraz z ich 
działalnością. Głównym nerwem ekonomii 
żydowskiej był Kryński Bank Ludowy, którego 
pieniądze trafiały do małych sklepików, 
robotników najemnych i rzemieślników, 
albowiem ich niepokoje związane z wyżywaniem 
były nadzwyczaj wielkie.  
 
Głównymi  figurami w banku byli panowie Jakew 
–Chajim  Griszczinski, Jankele Szafir oraz 
Kananowicz („Zapaleniec“). 
„Najpopularniejszym“ w banku był Chajkl, 
roznoszący “pawiestki“-powiadomienia. Sala 
„baneczku“ służyła wszystkim  organizacjom i 
instytucjom, prowadzono  tam referaty, odczyty z 
dyskusjami, przedsięwzięcia teatralne a , koniec 
końców,  nawet kino. 
 
 
Sztetl był również błogosławiony bardzo piękną 
instytucją: “Lines hacedek“ (8) obsługujacą  
lekarsko-farmaceutycznie całą ludność żydowską.  
 



oremelayt flegn dort krign meditsinishe hilf 
gentslekh umzist, adank a kvitl, velkhes flegt vern 
geshtemplt durkhn sekretar, H’Mordekhay 
Shimen Grodzki, velkher hot zeyer fil mitgeholfn 
in der insitutsye zint fil yorn.  
 
letstns iz oykh oysgeboyt gevorn a prekhtike 
„ladovnye“ (ayzkeler), velkher iz geven an 
emeser folks-oytser. krign zumer a shtikl ayz iz 
dokh beemes a groyse zakh far a krankn.  
 
der „Linas Tsedek“ iz shtark geshtitst gevorn fun 
di Tshikager Krinker un fun dem Nyu-Yorker relif-
komitet. yedn purim flegt men durkhfirn di 
purim-aktsye far ayz. (9) shpeter hot zikh 
ongehoybn di moes-khitn (10) aktsye - matse far 
di oremelayt- alts iz geven in zayn tsayt mit zeyer 
tsugepaste mensthn. 

Poor people received medical help there for 
nothing, thanks to a receipt stamped by the 
secretary, Mr. Mordechai Shimen Grodzki, who 
helped intensively in the institution for many 
years.  
 
Recently, moreover, a magnificent "Ladovnye" 
(ice cellar) was established, which was a real folk 
treasure. After all, to get a piece of ice cream in 
the summer is really a big deal for a sick person!  
 
The "Linas (ha)Tzadek" was strongly supported 
by both the Krinkers in Chicago and the New York 
Relief Committee. On every Purim, they 
organized the "Purim (donation) campaign“ for 
ice (9). Later, the "Moes-Khitn"- campaign began 
(10) - "Matzah" for the poor. Everything was 
adapted to the conditions of the time and its 
people. 

Najbiedniejsi  uzysiwali tam zupełnie bezpłatną 
pomoc medyczną dzięki kwitom stemplowanym 
przez sekretarza pana Mordechaja Szmuela 
Grodzkiego,  który od wielu lat bardzo pomagał 
instytucji .  
 
Ostatnio wybudowano również wspaniałą 
lodownię - prawdziwy skarb ludu. Zdobycie letnią 
porą kawałka lodu było naprawdę wielką sprawą 
dla chorego.  
 
„Lines (ha)cedek „ szczyciło się bardzo Chicago 
Krynkersami oraz Nowojorskim Komitetem 
Pomocy Humanitarnej. W każdy Purim 
prowadzono Purim –akcje(zbiórki funduszy) na 
lód. (9) Później rozpoczynała się akcja  „Moes-
Chitn „ „Pieniądze na pszenicę“(10) na macę dla 
biednych - wszystko odbywało się w swoim 
czasie, według określonego porządku. 
 



 
 

Old charity box for Linas Hatsedek (in Yiddish), 1923, Bialystok (photo courtesy of Tomek Wisniewski)/ Stara puszka na datki na Lines hacedek, 1923, 
Białystok 



 
Linas Hatsedek 1930, Yizkor Book Krynki Wies, Page 178/Lines hacedek 1930, Księga Yizkor, strona 178 
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a gantse sheyne tetikeyt hot antviklt dos yidishe 
yesoymem-hoyz, velkher hot gehat a halb-
internat mit etlekhe tsendlik kinderlekh. 
  
Frier mit etlekhe yor, farn krig, iz oykh geven 
tetik a shnayder-shul baym yesoymen-hoyz unter 
der onfirung fun froy Blumke Zakheym, velkhe 
hot aroyzgelozn fil tsendliker yesomim mitn 
shnayder-fakh in hant. 
shtil un basheydn hot gefirt ir tetikeyt oyf 
beemes gute vegn di „Gmiles-Khsodim“ -Kase 
(11).  

A very nice activity was developed by the Jewish 
"yesoymem-hoyz" (Orphan's home), which 
maintained a daily boarding school with several 
dozen children.  
A few years earlier, before the war, the 
orphanage also had a tailoring school attached to 
it, whose director was Mrs. Blumke Zakheim. She 
managed that many dozens of children left the 
school with a recognized professional trade as a 
tailor. The "Gmiles-Khsodim Fund" (11) carried 
out its activities quietly and modestly, in a really 
good way. 

Bardzo piękną działalność rozwinął żydowski  
Jesojmem-Hojz (Dom Dziecka) dysponujący 
półinternatem z parudziesiątkiem dzieci. 
 
 Parę lat wcześniej, przed wojną przy sierocińcu 
działała również szkoła krawiecka pod 
kierownictwem pani Blumke Zachejm, ktora 
wypuściła w świat wiele dziesiątek sierot z 
fachem krawieckim w reku. Cicho i skromnie, 
zaprawdę dobrą drogą wiodła swą działalność 
Kasa „Gmiles-Chsodim“(11) 
 



a yid hot gekrogn a halvoe  oyf a veksl on 
melukhe-optsol (di gmiles-khsodim-vekslen 
zaynen geven fray fun shtempl optsol), ingantsn 
on protsent. der tekhnisher sekretar iz geven H‘ 
Moyshe Ekshteyn (Moyshe Pintl), a liber, 
hartsiker yid. 
 
oykh oyfn kultureln un shul-gebit iz gefirt gevorn 
a lebhafte tetikeyt. fun tsendliker yorn tsurik 
hobn zikh shoyn gehat geshafn di farshidene 
khevres lerners. spetsyel iz dos geven a shtot fun 
lamdonim. 

A Jew could obtain a loan with a bill of exchange 
without any municipal tax; the so-called "Gmiles-
Khsodim" bills were completely exempt from 
stamp tax; no interest (and duty) was payable on 
the whole. The technical secretary was Mr. 
Moshe Ekshtein (called Moshe Pintl), a dear, 
cordial man.  
There was also lively activity in cultural and 
educational matters. Already dozens of years 
back, the various student groups had formed. In 
general, we were dealing with a city full of Jewish 
scholars. 

Żydzi otrzymywali pożyczkęna weksel bez opłaty 
rządowej( weksle „Gmiles-Chsodim“ były wolne 
od opłaty stemplowej), zupełnie 
nieoprocentowaną. Sekretarzem technicznym był 
pan Mojsze Eksztejn (Mojsze Pintl), człowiek 
kochany, o wielkim sercu. 
Również w sferze kultury i szkolnictwa 
prowadzono żywiołową działalność. Już od 
dziesięcioleci powstawały  różnorodne 
koła naukowe. W szczególności był to sztetl 
uczonych w Talmudzie. 

 

 
 

 
A group of orphans with their „mashgikhem“ (supervisors) photo:Yizkor Book Krynki Wies/grupa sierot wraz z opiekunami, zdjęcie: Księga Yizkor 



groyse mevinem zaynen di lamdonim geven oyf a 
rov. abi a velkher rov hot nisht gekont farnemen 
dem kise-harabones  un der letster Krinker rov, 
Harov I. Mishkovski, iz take geven eyner fun di 
shenste figurn in yidish-poylishn, rabinishen veltl.  
 
 
fun di friste kheyder-yorn gedenk ikh vi in 
shulkhl, bay der rekhter zayt fun polish, flegn mir 
krign „visn“ fun „Yisroel dem melamed“ („dos 
tsigene berdl“), oder vi andere dertseyln, flegn 
zey nokh krign tsugeteylt fun tsherne a bisl „nase 
hantukher“ un als shtrof- a tog shteyn in „koze“ 
(12)  
 
 
shpeter iz gevorn der „kheyder haKlali“- a hekhst 
moderner kheyder. yidishe kinder fun di arumike 
shtetlekh vi Amdur, Brestovetts, Yalovke un 
Horodok, flegn kumen zikh lernen in kheyder un 
shpeter oyf yontev forn aheym oysgeputst mitn 
mundir un mitn hitele mitn glantsikn dashek. 
freylekh, lustik zaynen gevorn di gasn un der 
mark, ven fun kheyder un fun der yidisher shul 
flegn aroysgeyn di kinder tsu mitik-tsayt. 
hunderter kinderlekh mit rentslekh oyf di 
pleytses geyen aheym. ot azoy hot zikh gelebt 
dos kheyder-yingl.  
 
yeder rikhtung hot gehat ire onshtaltn. di 
tsionistn hobn shtark gearbet arum der Tarbes-
shul(6), velkhe iz geven a gemishte 

These scholars were great experts in ("choosing") 
the Rov (Rabbi). Not just anyone could take the 
place of the Rabbi - and the last Krinker Rabbi, 
Rabbi I. Mishkovski, was indeed one of the most 
excellent persons in the Jewish-Polish Rabbinic 
world. 
 
I still remember my earliest cheder years, how in 
the shul, on the right side of the "Polish" (ante-
chamber) we were fed "knowledge" by "Yisroel, 
the teacher" (called "The Little Goatee"). Or, as 
others used to put it, they were dealt their deals, 
by usage of wet towels, by “Tsherne“ (“The Black 
One“) (12) - and as punishment, you had to stand 
in "koze" (goat pen) for a day.  
 
Later, the "Cheder haKlali" became a highly 
modern cheder. Jewish children from the 
surrounding towns such as Amdur, Brestovitch, 
Jalovka and Horodok, used to come to the cheder 
to study. And later, at the holidays, they used to 
go home, dressed up in their uniforms and little 
hats with shiny "dasheks" (visors). The streets 
and the market were full of joy and fun when the 
children at lunchtime came out of the cheder and 
the Jewish school. Hundreds of children with 
small satchels on their backs ran home. Yes, that 
was the life of a Cheder boy! 
 
For each attitude, there was a corresponding 
facility. The Zionists were very involved in the 
"Tarbut School" (6), which was a mixed 

Wielkimi znawcami rabinów byli uczeni w 
Talmudzie. Byle jaki rabin nie mógł zająć kise (ha) 
rabones (posady rabina) a ostatni kryński rabin , 
rabin I. Myszkowski zaprawdę był jedną z 
piękniejszych figur  w żydowsko- polskim, 
rabinistycznym świecie. 
 
Z pierwszych lat chederowych pamiętam jak w 
szkółce, po prawej stronie polisz(sieni w 
synagodze) pobieraliśmy  wiedzę u „mełameda 
(nauczyciela)Jisroela „ („Koziej Bródki“), albo jak 
mawiają  inni, otrzymywali przydzielony od 
Czerne kawałek „chusteczki do nosa“  a jako karę 
- dzionek w „kozie“.  
 
 
Potem był „Chejder haKlali“ – wyższy, 
nowoczesny chejder. Dzieci żydowskie z 
okolicznych sztetli, takich jak Brzostowica, 
Jałówka i Haradok przybywały na naukę do 
chejderu a później, na święto, jechały do domu 
wypucowani, w mundurku i czapeczce z 
glancowanym daszkiem. Wesołe, radosne były 
ulice i rynek gdy w południe z chejderu i szkoły 
żydowskiej wychodziły  dzieci. Setki dzieci  z 
tornistrami na plecach idą do domu. Tak się żyło 
chłopcu chejderowemu. 
 
 
Każdy nakierunek miał swe upostaciowienie. 
Cioniści usilnie pracowali wokół szkoły Tarbes(6), 
która była mieszaniną  
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Tarbes-shule in Krynki/ Tarbut-School in Krynki/Szkoła Tarbes w Krynkach 

 
 



 
Administration, teachers and other active persons of the Jewish secular elementary school in Krynki, 1928 (photo: Yizkor Book Krynki Wies)/ Pracownicy 

administracyjni, nauczyciele i inni działacze żydowskiej świeckiej szkoły podstawowej w Krynkach, 1928 (zdjęcie: KsięgaYizkor) 

 

-fun meydlekh mit yinglekh. di unterikht-shprokh 
iz geven hebreish. oykh der „Bund“ hot gehat zayn 
vinkl- un dos zaynen geven di yidish-veltlekhe 
shuln. a traditsye iz geven bay yedn krinker yidn 
tsu geyn purim, bayde ovntn, tsu di prekhtike 
kinder-forshtelungen, vu es flegn oyftretn 
kinderlekh in roln fun di pyestes:  
„Mekhirat Yosef“, „Shlumperl“ „der Sheydem-
Tants“ un andere. 
oyfn gezelshaftlekh-kultureln gebit zaynen geven 
shtark tetik di rekhte „Poale Tsion“ un „Bund“ un 
zeyere yugnt-organizatsyes, der „Hakhaluts“ (13) 

institution for boys and girls. The language of 
instruction was Hebrew. The "Bund" also had its 
"niche": the Jewish-secular schools. For all 
Krinker Jews, it was a tradition to go to the 
magnificent "children's performances" on both 
Purim evenings, where children appeared in the 
respective roles of the (theater) plays: 
""Mekhirat Yosef" (The Sale of Yosef), 
"Shlumperl" (Cinderella), "Der Sheydem-Tants" 
(The Dance of the Demons) and others. In the 
social-cultural field, the "Poale Zion" stood out, 
but also the "Bund" and its youth organizations: 
the "Hachalutz" (13),  

dziewcząt i chłopców. Mową wiodacą była 
hebrajska. Również „Bund“ miał swój winkel, były 
nim żydowskie świeckie szkoły.Tradycją każdego 
Żyda kryńskiego było wyjście  w oba wieczory 
purimowe na wspaniałe przedstawienia 
dziecięce, gdzie dzieci występowały w rolach ze 
sztuk : „Mechirat Josef"(Sprzedaż Józefa), 
„Szlumperl“ (Kopciuszek), „Der Szejdem Tanc“ 
(Taniec demonów) i innych. 
Na gromadzko-kulturalnej niwie  bardzo 
aktywnie działały prawy „Pojale cien “(Palecien) , 
„Bund“ oraz ich młodzieżówki , „Hachaluc“ (13), 



 

Krynki  (Photo courtesy of Tomek Wisniewski) (Zdjęcie: Tomek Wiśniewski) 



„Frayhayt“ „Tsukunft“ un „Skif“. 
zumer flegn zikh tsunoyftrefn in Shalker vald 
yugntlekhe un kinder fun di farshidene 
organizatsyes un zikh varem bagrisn mit alemens 
balibtn lid: 
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„Mir zaynen yung 
di velt iz ofn 
o, du sheyne yugnt-velt 
velt fun likht un velt fun frayhayt 
mir zaynen yung 
un dos iz sheyn…“ 
 
yugntlekhe in bloye bluzes un royte krovatn fun 
ale rikhtungen flegn dos zingen un mutik 
marshirn mit oyfgeshaynte oygn un mit shtoltse 
trit. yeder organizatsye in ir vinkl. yeder svive mit 
ir yugnt. 
bazunders iz vert tsu dermonen, az di yidishe 
komunistishe yugnt hot gefirt ir tetikeyt in enge 
ramen, zikh hitndik far provokatsyes. merstnteyl 
geshtitst di bundishe aktsyes.  
 
yidishe referatn flegn ayngeordnet vern in 
„benkl“ un yeder 
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 referat iz geven a gesheenish in Krinker leben. 
nokhn referat flegn mir zen vi tsendliker tsuherer 

"Frayhayt" (Freedom), "Tsukunft" (Future) and 
"SKIF" (Socialist Children's Union). In the 
summer, young people and children from 
different organizations used to meet in the 
"Shalker Forest" and sing a popular song 
together as a warm welcome: 
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"We are young, 
the world is wide, 
oh beautiful world of youth, 
thou world of light and freedom, 
we are young 
and that is great..." 
 
In their blue shirts and red ties, young people 
from all (political) directions sang this song while 
marching bravely with bright eyes and proud 
step. Each organization found its niche. Every 
ideological milieu found its own special youth. In 
particular, it should be remembered that the 
communist youth carried out their activities 
within a limited framework and were wary of 
provocations. For the most part, they supported 
the actions of the "Bund".   
Jewish lectures used to be arranged in the 
"Benkl" and each 
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lecture was a major event in Krynker life.  After 
the lectures, we always saw the same: Dozens of 

„Frajhajt“ (Wolność), „Cukunft“ (Przyszłość) oraz 
„Skif“ (Socjalistyczna Unia Dziecięca). Latem 
natrafiało się w Szalkerowym lesie na młodzież i 
dzieci  z różnych organizacji i witało się ciepło ze 
wszystkimi umiłowaną pieśnią: 
 
 

Strona 20 
 
„Jesteśmy młodzi 
świat stoi otworem 
o, ty piękny świecie młodych 
świecie światła i świecie wolności 
jesteśmy młodzi 
i to jest piękne…“ 
 
Młodzi w niebieskich bluzach i czerwonych 
krawatach ze wszystkich opcji śpiewali tę oto 
pieśń  dziarsko maszerując z rozświetlonymi  
oczami i dumnym krokiem. Każda organizacja w 
swym winklu. Każde środowisko ze swą 
młodzieżą. 
Szczególnie warto wspomnieć , że żydowska 
komunistyczna młodzież wiodła swą działalność 
w wąskim zakresie, strzegąc się prowokacji.W 
głównej mierze wspierała akcje bundystów. 
Wykłady jidysz były organizowane w „Benkl“ a 
każdy 
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wykład był wydarzeniem w życiu  Krynek.  



geyen arum un diskutirn vegn dem redners 
oysfirn. es flegt nit eyn mol oyskumen, az bay eyn 
tish flegn shabes, tsum tsholnt, forkumen di 
greste diskusyes vegn politishe problemen. 

the audience went around discussing what the 
speaker had said. And so it was “the order of the 
day“ that on the Sabbath, during the “Tsholent“ 
meal, the hottest discussions were held around 
the table because of political problems. 

Po wykładach widzieliśmy jak dziesiątki słuchaczy 
chodzili wokół dyskutując o wywodach mówców. 
Nie raz wychodziło, że przy jednym stole, w 
Szabes, przy czołencie odbywały się wielkie 
dyskusje dotyczace problemów politycznych. 
 

 

 
"Tzisho"-school in Krynki/“Ciszo“-szkoła w Krynkach 

di komunistn flegn oft varfn flugbletlekh. yeder 
eyner hot zikh gehaltn bay zayne emesn un 
brider flegn baym tish zikh gants gut tservertlen, 
alts tsulib partey-politik. 
 

The communists often scattered leaflets. - Each 
one represented his individual truths, and so 
brothers used to have fierce disputes at the 
table, owed solely to party politics. 
 
Even in the "Bote Medroshim" (4), this was 
commonplace, especially on the Sabbath. 

Komuniści zwykli byli często rozrzucać  ulotki. 
Każdy jeden trzymał się swoich prawd i bracia 
przy stole nieźle  się sprzeczali w imię polityki 
partyjnej. 
 
Również w „Bote-Medroszim“ odbywało się to 
samo, szczególnie w Szabesy. Żydzi okragły rok 



oykh in di Bote-Medroshim (4) iz forgekumen dos 
zelbe, spetsyel in di shabosim. yidn‚ fun a gants 
yor  raysn zikh arum iber velt-problemen.  
heyse diskusyes flegn forkumen in khosidim-
shtibl vu der kontrast iz geven zeyer a groyser. di 
mizrekh-vant (14) - farnumen fun di fabrikantn 
un baym oyvn- di oremelayt, ober in 
„Khosidarnya“ zaynen ale glaykh un Moyshe-
Velvl Pruzanski, der groyser leder-fabrikant, krigt 
an onzog fun a garber-arbeter, az der kapitalizm 
vet shoyn mer vi tsen yor nisht iberlebn.  
 
un yener zogt, az der khosidisher Rabbi halt nor 
mit di oremelayt, ober a driter vayzt im oyf, az 
der Rabbi halt zikh bay di „burzshuen“. 
un azoy flegn yidn-khosidim fun Slonimer shtibl 
zikh ampern vegn Rabbin punkt vi zey flegn zikh 
ampern shpeter baym Rabbins tish far a loksh.  
 
 
a khazn - dos iz geven far di misnagdim (15).  
 
In der alter shul, mit di geshnitste hirshn bay 
bayde zaytn Orn-Koydesh, mit der hoykher Bime 
inmitn un der knop mit di fil lemplekh ibern kop- 
dos iz geven dos ort, vu khazonim flegn davenen 
in di Yomim-neroim.  
 
 
 
khazonim-kinstler flegn amol gebn a mayrev - oyf 
biletn. 
 

Ordinary Jews were tearing their heads apart 
over the problems of the world. In the Chassidic-
shtibl, where the contrast was particularly 
significant, hot discussions were held. The 
"Mizrekh-Vant" (the wall facing east) (14) was 
usually ‘occupied‘ by the factory owners, and the 
poor stayed by the stove. But - in the 
"Chasidarnia" all people are equal, after all, and 
Moshe-Velvl Pruzanski, the great leather 
manufacturer, gets an "announcement" from a 
tannery worker that capitalism will not last more 
than ten years!  
On it, the other says that the Chasidic rabbi takes 
sides only with the poor! But a third one argues 
that the rabbi stands by the "bourgeois".  
And so the Jewish Chasids of the "Slonimer 
shtibel" used to quarrel about the Rabbi, just as 
they later quarreled about the "loksh" (noodles) 
at the Rabbi’s table. 
 
A "Chazn" (cantor) - that was something for the 
"Misnagdim" (15).  
In the old "shul" - with its carved deer on both 
sides of the "Orn-Koydesh" (Ark), with the high 
"Bimah" in the middle and with the "knob" with 
its many lights above one's head - this was the 
place where "Chazonim" (cantors) sang their 
prayers on the "Yomim-Neroim", the ten "Days 
of Awe"!  
 
Once, gifted Chazonim used to perform a 
"Mayrev" (Maariv, evening prayer) - against 
tickets. 

szarpali sie nad problemami świata. Gorące 
dyskusje przechodziły w sztiblu chasydów gdzie 
kontrast był szczególnie  duży.“Mizrech  -Vant“  
(ścianę wschodnią) (14) zajmowali  fabrykanci  a 
„przypiecek“ -  biedota, ale w „Chosydarni“ 
wszyscy są równi i Mojsze-Welwl Prużański, 
wielki fabrykant skórzany otrzymuje 
obwieszczenie od robotnika garbarnianego, jako 
że kapitalizm nie przetrwa dłużej niż dziesięć lat.  
 
 
 
A tamten mówi, że chasydzki Rabbi trzyma tylko z 
biedotą, ale trzeci dokazuje , że Rabbi trzyma się 
„burżujów“. 
Żydzi -chosydzi ze słonimskiego sztibla sprzeczali 
się na temat Rabina dokładnie tak jak  później 
sprzeczali się przy stole Rabina o makaron. 
 
 
„Chazn“ (kantor)- to było dla „Misnagdim“(15). 
 
W starej szul, z rzeźbionymi jeleniami po obu 
stronach Orn-Kojdesz (Arki), z wysoką „Bime“ 
pośrodku i  z „knop“  z wieloma lampkami ponad 
głową - to było miejsce, gdzie chazani modlili się 
w „Jomim – Neroim“. (Dni Bojaźni). 
 
 
 
Chazan – mistrz raz dał „Majrew“ (modlitwę 
wieczorną)  biletowaną. 



 

 
The beginning of the Maariv: The Sh'ma Yisrael", "Hear o Israel" Początek Maariw (modlitwy wieczornej): „Sz’ma Jisroejl“, „Słuchaj Izraelu“ 

 

 
The old Chasidic shtibl (photo courtesy by Tomek Wiśniewski)/Stary chasydzki sztibl (zdjęcie: Tomek Wiśniewski)  



 

 
 
 

 
photo courtesy of the painter and photographer, Zdzislaw Nitka 



 
Notes:                                                                                                                                 Uwagi: 
 

1) "Shoymer-Shabesnik" = "guardian of the Sabbath", pious Jew who 
keep the Sabbath and remind others in time to observe it. 
 
 

2) "khevre Bale-Aveyres"= "gang of sinful persons". In general: The 
use of Hebrew-rooted words in Yiddish can often create a certain 
ambiguity of a term and likewise give it the slight flavor of irony 
and humor 
 

3) "Bod" = bath.  It can be assumed that the mikvah is meant. The 
men in certain communities, especially chasidic and haredi groups,  
use(d) to go to the mikvah and practice(d) immersion before each 
Shabbat. But it’s also possible that they took the bath just as the 
preparation for the Sabbath, which took place in a body of water or 
in the shtetl's bathhouse. 
 

4) "shul", "Bes-(Ha)medresh" (Pl. "Bote-Medroshim"), "shtibl" etc: A 
Bes-(Ha)medresh is primarily a house for studying the Talmud, but 
it is also used as a synagogue (shul). Services there tend to be 
conducted with less decorum then in the larger shul, whose 
function is solely that of a House of prayer. In an Eastern European 
shtetl, the shul and its Rabbi had a certain official status whereas a 
Bes-(Ha)medresh was more informal, sometimes privately owned 
and operated, sometimes attached to a Yeshiva, and sometimes 
serving as the location for daily prayers, whereas Sabbath services 
took place in the larger shul. The shul might also have a Bes-
(Ha)medresh where non-prayer functions would take place. A 
Chasidic Rebbe residing in a shtetl would have his "Bes-
(Ha)medresh“, that is, a "shtibl" or "kloyz“, even though the shtetl 

1) “Szojmer-Szabesnikes“ = „wartownicy Szabesu“, świątobliwi Żydzi 
przestrzegający Szabesu i przypominający innym o jego 
przestrzeganiu. 
 

2) “khevre Bale-Aveyres“ = „towarzysze grzesznicy“. W uogólnieniu: 
użycie słów o pochodzeniu hebrajskim może często nastręczać 
dwuznaczności , nieco ironii oraz humoru. 
 
 

3) “Bod“ = łaźnia. Przypuszczalnie w znaczeniu mykwy.  Mężczyźni w 
określonych społecznościach, szczególnie chasydzkich oraz haredi, 
zwykli udawać się do mykw celem zanurzenia w wodzie przed 
Szabesem.   Jest też możliwe, że brali kąpiel, jako przygotowanie do 
Szabesu, co miało miejsce w zbiorniku wodnym lub w łaźni sztetla. 
 
 

4) “szul“, “Bejs-(Ha)medresz“ (Pl. „Bote-Medroszim“), “sztibl“ etc: 
Bejs-(Ha)medresz jest przede wszystkim domem nauki Talmudu, 
ale jest też używany jako synagoga (szul).  Nabożeństwa tam mają 
tendencję przybierania formy z mniejszą ilością decorum w 
porównaniu z większymi szul , których funkcją główną jest Dom 
modlitwy. W sztetlu Europy Wschodniej  szul oraz jej Rabbi 
posiadali  określony status oficjalny podczas gdy Bejs- (Ha ) 
medresz był bardziej nieformalny, znajdując sięczasem w 
prywatnym posiadaniu i kierownictwie. Bywał połączony z Jesziwą,  
funkcjonował też jako miejsce modlitw codziennych, podczas gdy 
nabożeństwa Szabesowe odbywały się w większych szul. Szul także  
mogła posiadać Bejs-(Ha) medresz służący funkcjom nie związanym 
z modlitwą. Chasydzki Rebbe rezydujący w sztetlu mógł mieć 
własny „Bejs-(Ha)medresz“, to jest, „sztibl“ badź „klojz“ niezależnie 



also had a shul. The Bes-(Ha)medresh term therefore can describe 
a number of slightly different institutions. 
 
 
 

5) "kheyder haKlali"= cheder haKlali, publicly licensed, Jewish-
religious Primary School, reserved for boys from the age of 3. 

 
6) "Tarbut - School" = lit. “Culture School“,  secular schools with 

Zionist orientation which taught Jewish and general humanistic and 
scientific studies. The students were prepared for the necessary 
work in the context of an immigration to Eretz Israel. 

 
 

7) "Poyale-Tsion (Zion)": literally: "Workers of Zion", name of the 
Zionist-Socialist political movement (establ. In 1906) and the party  
Poale Zion 
 

8) "Linas Hatsedek" = lit. "decent overnight stay", a society for 
helping poor, sick Jewish people 
 

9)  In the Megilat Esther, there is a commandment on Purim to give 
money or gifts to the needy: "...to celebrate them as days of 
feasting and joy, and to send gifts one to another and gifts to the 
needy." In the language of the Megila, "Matanot La-evyonim." In 
this regard, the Talmud stipulates that it is an obligation to donate 
to at least two poor people. Likewise, the Talmud defines that one 
must simply give to anyone who extends his hand on Purim.  
 

10) "Moes-Khitn" = lit. "Money for wheat", the custom to give money 
to the poor so they could buy matzah for Passover and fulfill the 
commandment to celebrate the feast day.  
 

od już funkcjonujących w sztetlu takowych miejsc. Pojęcie  Bejs-
(Ha)medresz może więc  oznaczać parę nieco odmiennych 
instytucji. 
 

5) “chejder haKlali“= chejder haKlali, licencjonowana publicznie, 
żydowska religijna szkoła podstawowa, przeznaczona dla chłopców 
od 3go roku życia. 
 

6) “Tarbut - Szul“= dosł.„Szkoła Wyższej Kultury“, świecka szkoła o 
orientacji cionistycznej posiadająca żydowskie ,ogólno 
humanistyczne oraz ściśle naukowe kierunki. Jej uczniowie byli 
przygotowywani pod kątem emigracji do Erec Izrael. 
 

 
7) Pojale-cien=Palecien= dosł. „Pracujący Syjon“, nazwa 

syjonistyczno- socjalistycznego ruchu (założonego w 1906r.) 
 

8) “Lines Hacedek“= dosł.“przyzwoity locleg“, stowarzyszenie pomocy 
biednym i chorym Żydom. 
 

9) W Megilat Ester istnieje przykazanie purimowe – dać pieniądze 
bądź prezenty potrzebującym: „…obchodzić je jak dni święta i 
radości i przekazywać podarunki wzajemnie oraz dawać je 
potrzebującym.“ W języku Megila, „Matanot La-evyonim“. W tym 
względzie Talmud zastrzega jako, że jest obowiązkiem obdarować, 
jak minimum, dwoje biednych ludzi, że należy dać wyciągającemu 
rękę w Purim. 
 
 
 

10) „Moes Chitn“= dosł. „Pieniądze na pszenicę“, zwyczaj dawania 
pieniędzy biednym by zaopatrzyli się w macę  na Pejsech i wypełnili 
przykazanie świętowania dnia świątecznego. 

 



11) "Gmiles-Kh(a)sodim“ = Aid association that granted an interest-
free loan 
 

12) "Tsherne" = „black“, possibly the nickname of the Shames or 
another person, employed by the synagogue 
 
 

13) "Hachalutz"= Jewish youth movement that trained young people 
for agricultural settlement in the Land of Israel 
 

14) The walls facing east were usually marked, as one performed one's 
prayers facing East/Jerusalem. 
 

15)  "Misnagdim" = the opponents of Chasidism, pious Jews who, in 
contrast to the Chasidim, were more rationalistically oriented and 
did not rally around a "Rabbi who performed miracles". Sometimes 
also used as a synonym for non-Chassidic Jews from Lithuania, the 
"Litvaks". 

 

11) „Gmiles-Ch(a)sodim= towarzystwo dobroczynne udzielające 
bezprocentowych pożyczek. 

 
12) „Czerne“=“czarny“, prawdopodobnie przezwisko Szamesa bądź 

innej osoby zatrudnionej w synagodze 
 
 

13) „Hachaluc“= żydowski ruch młodzieżowy przysposabiający 
młodych ludzi do rolniczego osadnictwa w Ziemi Izraela. 
 

14) Ściany  wschodnie były zwykle oznakowane zgodnie z tradycją 
modlenia się  twarzą na wschód/ Jerozolimę. 

 
15) „Misnagdim“= przeciwnicy Chasydyzmu, pobożni Żydzi, którzy w 

przeciwieństwie do Chasydów , byli bardziej racjonalistycznie 
zorientowani  i nie skupiali się wokół „Rabbiego –cudotwórcy“. 
Czasem określenie to występuje jako synonim niechasydzkiego 
Żyda z Litwy- „Litwaka“. 
 

 
 

 
               

 
 
 


