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חברי ארגון נכבדים

דף מידע 184

14.07.2015



תגובות בעקבות דף העדכון הקודם "מרשם התושבים בבילגוראיי .1931



ימי בשביס בבילגוראיי



גן חסידי אומות עולם בוורשה



מי מכיר ,מי יודע? מטיס קניגסברג ויוסף גליקליך.



יותר ויותר פולנים מגלים את שורשיהם היהודיים – על חתונה יוצאת דופן בוורוצלב
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המסמך שפרסמנו בדף העדכון הקודם [מס'  ]183שמפרט שמות וכתובות של בעלי בתים בבילגוראיי  ,1931הניב תגובות
רבות .לצד אכזבה של מעטים ,אנשים שלא מצאו בו את יקיריהם ברשימות ,היו גם תגובות נרגשות .של אנשים שמסמך זה
פתח להם מידע שהיה חסר להם עד יום פרסומו .הנה למשל מספר תגובות:
שלום רב למר ישראל בר און
קיבלתי בתודה ובהתרגשות את דף המידע ובו הכתובות של אנשי הקהילה היהודית בבילגוראיי משנת  .1931אני מעביר את
הדף להורי (הדפסתי – אין להם מייל )...ואשב איתם על מידע זה .כבר בשיחת הטלפון שניהלתי עימם ,אבי שלמה הרמן זיהה
שמות וכתובות מוכרים מן העבר. ....
האם יש צילום של המסמכים המקוריים בפולנית ?
יישר כוח גדול לך ולכל העוסקים במלאכה לרבות מר ארתור בארה !
בברכה
אפרים הרמן ,עו"ד
רח' גונן ( 15ת.ד )7442 .פתח תקווה 4925915
טל' ;03-6438484 :פקס'03-6439292 :
נייד050-7236353 :
eherman1@neto.net.il
לרבקה ולישראל
חומר חשוב ומעניין תודה רבה
למרות שבאופן מיידי לא מצאתי זכר
למשפחת אימי.
רפי קליין
ישראל בוקר טוב .
ההורים של אבי גרו ברחוב נדסטוואנה  6בנו לבד את ביתם בגובה של  4קומות  ,קומת הקרקע היתה המתפרה של סבתי
קומה אחת היה בית המדרש של חסידי רדזין  ,ברור לנו כי הבית היה שלהם ובבעלותם  ,כיצד אפשר לברר זאת
תודה
רפאל לנגפלד
ישראל שלום ובוקר טוב
אני מעיין במייל ששלחת אתמול ואני די נרגש
אני מחפש (כפי שכתבתי אליכם לפני כשנתיים) את משפחתו של אבי ומסתבר לצערי שלא כתבתי "נכון" את שם
המשפחה (לא היה את מי לשאול) השם בפולנית הוא  lajferובעיון בחומר ששלחת אתמול אני זהיר מסקנה אך מצאתי
את המשפחה וכנראה את שם סבי שעל שמו אני נקרא  Lajfer ojzerשגר לפי הרשימה ששלחת ברח' RADZIECKA
 .29אמשיך לבדוק את המידע !
בכל מקרה תודה על עבודת הקודש
עוזר לייפר
ישראל שבוע טוב
נדהמתי לראות את הרשימות שקבלת!
האם גם אני אוכל להעזר בידיד שלכם מבלגוראיי?
אני יודעת שגם הארכיון של יאנוב לובלסקי נמצא בקרשניק
זה יהי דבר גדול אם אוכל להעזר
תודה
צפרירה
יו"ר ארגון יוצאי פולטוסק וארגון יוצאי יאנוב לובלסקי.
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Many many thanks, Dear Israel,
This is so touching, especially after we visited again Bilgoraj and saw so many photos from older times.
All my best and warm regards (from the warm Paris),
amalya
Prof. Amalya Lumerman. Oliver
George S. Wise Chair in Sociology
Chair, The Hoffman Leadership and Responsibility Program
The Hebrew University, Jerusalem
שלום רב ישראל ,רבקה וכמובן ארתור היקר.
תודה רבה רבה על כל מה שנשלח אלינו היום.
לצערי ,אם כי לא להפתעתי ,לא מצאתי את נחום ואסתר מירל מרצר שלי ,גם לא את שטרוזר או פיירמן ורבים רבים אחרים.
ידוע לי שבני משפחתי היו עניים מרודים ובוודאי לא היה להם בית בבעלותם.
יש איזו פרימטה מרצר אך אין לי מושג ירוק מי זו.
א בל מצאתי בכל זאת כמה שמות מוכרים וקשורים אלי בקשר רחוק כמו גליקליך רפאל ,הילל (ולא היטל) זה אבא שלו ,יוסף
זה הבן שלו.
יוסף היגר לארצות הברית ב  1933אבל המפקד נערך עוד קודם לכן.
אשתו של רפאל גליקליך היא אחותו של סבא רבא שלי ,חיים פיירמן.
כמו כן מופיע השם בעכער אבל בלי שם פרטי  -אצלי יש יוסף דוד בעכער יליד  - 1884אולי זה הוא במקרה.
גם השמות אברם ויודקה ווקסליכט נמצאים אצלי בעץ ,אברם היה נשוי לאחות של סבא רבא שלי מצד מרצר .אבל כמובן
שאיני יכולה להיות בטוחה שאלה הם.
מאד מעניין ,והמון המון תודה לך.
אסתי עילם שפיטלניק ,הבת של דבורה לבית מרצר מבילגוראיי
לישראל שלום
ראשית תודה רבה .הצלחת לרגש אותי מאד .מצאתי את בתיהם של סבי מצד אימא צבי סטמפל או כפי שהוא מופיע הירש
סטמפל ושל בית משפחת שיינולד שרשום על שם דודי שהיה האח הבכור במשפחה שיינולד הרשקו .גם נכס בשוק כנראה
חנות הרשומה על שם סבי מצד האב פנחס שינולד.
ושוב תודה
פנחס שובל
מדהים ומרגש
תודה
דניאל ברמן
שלושה שמות משפחה כאן הם ממשפחת אבי -בכר ,קסנר ושור .אשמח לבקר שם בביקור הבא בבילגוראי .כל הכבוד
לארתור.
דפנה ברפמן.
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פסטיבל ימי בשביס יתקיימו כמדי שנה גם השנה בבילגוראיי.
הפסטיבל יתחיל בשעות אחר הצהריים ביולי ( 19יום א') ויסתיים מאוחר בערב ב 20-ביולי (יום שני).
הפסטיבל יארח השנה כמחווה לשיתוף הפעולה וברית הערים התאומות של בילגוראיי ועפולה את
השדרה מעפולה ומנהלה המוסיקלי אורי קריב.

חבורת הזמר

 - : 17:00-21:00המיקום הסופי רחבת מרכז התרבות בבילגוראיי ואולם המרכז לתרבות.
יולי ( 19א ')
תאור האירועים :תהלוכה ברחבות העיר של אמני תחרות ,מתנדבי הפסטיבל ותושבי בילגוראיי המסלול :מאנדרטה
זינגר – דרך רחוב זינגר לרחבת מרכז התרבות בבילגוראיי" .אמנים למען זינגר"  -מחזה אמנותי ,ומוסיקת חיה,
תיאטרון רחוב ,מחול מודרני ,מחול  ,Beatboxמופעי קרקס ,מופע אשליה ,מופע אש ,תכנית המפגישה אמנים מצ'כיה,
יוון ,ישראל ,קנדה ,לטביה ,גרמניה ,פולין ,רומניה ,סנגל וארה"ב.
יולי ( 20יום ב')  : 11:00-13:00מיועד בעיקר לילדים ויתקיים במרכז התרבות של בילגוראיי.
 סדנאות תיפוף סדנת מחול מודרנית סדנאות קוליות של מוסיקה מסורתית "בנייה של מילים"  -משחק תוך שימוש באותיות לטיניות ועבריות13:00-15:00
 סדנאות מופעי קרקס ואש סדנת אימפרוביזציה תיאטרלית סדנאות מוסיקה סדנאות ריקוד "ברייק-דנס"15:00-17:00
 סדנת Beatbox סדנת אשליה סדנת תחפושת ואיפור סדנת בישול  -אנחנו עושים חומוס 16:00-19:00באולם מרכז התרבות בבילגוראיי.
קונצרט חבורת הזמר השדרה מעפולה (ישראל)  -שירים ביידיש ובעברית.
 19:00-21:00במיוחד לילדים
"חומוס עם מוסיקה  -פגוש אותי".
התכנית כוללת:
שיתוף בני הנוער בסדנאות שהוכנו על ידי יוסטינה  .Jasłowskąואז לטעום חומוס ,מוסיקה חיה ,ריקודים ,סיפורים
וזכרונות זינגר מבילגוראיי.
במהלך הפגישה ,תוצג תערוכת צילומים "על שדים ובני אדם  -מסע בעירו של זינגר" (עבודות שפותחו בסדנה המנוהלת
על ידי טל שוורץ).
ההשתתפות בכל האירועים והסדנאות מוצעות ללא תשלום.
במקרה של מזג אוויר גרוע התכנית תועתק לתוך מרכז התרבות של בילגוראיי.
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היא החבורה הייצוגית הבכירה
של עפולה ,בירת "עמק יזרעאל" .החבורה פועלת כבר כ-
 32שנים ומזה  18שנים מנצחה הוא אחד המוסיקאים
המפורסמים בישראל :מר אורי קריב .חברות וחברי
החבורה הינם תושבי העיר וגם תושבים מישובי הסביבה:
קיבוצים ומושבים .הרפרטואר של החבורה הוא שירים
עבריים בעיקר אך גם שירים מתורגמים משפות זרות.
החבורה תופיע ב"פסטיבל ע"ש י.ב .זינגר" בבילגוראיי
בתכניתה" :שירים לנצח" הכוללת שירים עבריים וגם
שירים ביידיש .בשירת החבורה משולבת כוראוגראפי
קלה ומעניינת.
תמונות מימי בשביס קודמים בבילגוראיי
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ביוני  2014ניפתח בוורשה הגן הראשון בפולין של חסידי אומות העולם.
הגן מוקם ביוזמת הוועדה האירופאית לכבוד חסידי אומות העולם והוועדה בוורשה ,שבין חבריהם נמנים
ולדיסלב ברטושבסקי – פוליטיקאי ,פעיל חברתי ,היסטוריון וסופר ומי שהיה ממיסדי "ז'יגוטה – הארגון
המחתרתי לעזרת יהודים" ; מיכאל שודריך ,הרב הראשי של פולין; קונסטנטי גלברט – עתונאי וסופר; לנה
קולרסקה-בובינסקה ,שרת החינוך; ועוד.
גן חסידי אומות העולם יוקם בככר גנרל יאן יור -גוז'חובסקי שנמצא באיזור שבו היה בעבר הגטו של ורשה,
לא הרחק מכלא פאוויאק שנהרס.
הגן נבנה בדגם גן חסידי אומות העולם במילאנו ,ויונצחו בו חסידי אומות עולם שזכו בתואר על הצלת
יהודים במהלך מלחמת העולם השניה ,וכן אנשים שיצאו נגד הטוטליטריות ורצח עם והגנו על כבוד האדם.
כך יונצחו במקום מארק אדלמן ,ממנהיגי מרד גטו ורשה ,פוליטיקאי ופעיל חברתי; מגדה גרודזקה-
גוז'קובסקה ,סופרת וחסידת אומות עולם; יאן קרסקי ,פעיל מחתרת פולנית שהודיע לעולם על השואה;
אנטוניה וקטלי ,נזירה שהיתה מעורבת בפעילות הומניטרית באפריקה ונרצה ברואנדה ב  ;1992-תדיאוש
מזוביצקי ,פוליטקאי וראש הממשלה הראשון של פולין לאחר הקומוניזם; אנה פוליטקובסקיה ,עתונאית
רוסית עצמאית שנרצחה במוסקה ב  2006-ועוד.
ידיעה זאת התקבלה מפורום יוצאי פולין – התאחדות יוצאי פולין בישראל טל054-4436366 :
hitachdut.polin@gmail.com
בתמונה :הרב הראשי לפולין – הרב מיכאל שודריך חבר
הועדה היוזמת  -הוועדה האירופאית לכבוד חסידי
אומות העולם והוועדה בוורשה.
התמונה צולמה בפגישה עם חברי הארגון במהלך ביקור
שורשים שערכנו בפולין.
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כותבת רוסלי בייקר [ drbaker@optonline.net ]Rosalie Bakerאני מחפשת מידע עליהם או צאצאיהם.
להלן תמונות של קרובי משפחתי :בתמונה הבאה :מטיס קניגסברג [ ]Mattis Kenigsbergנולד בטרנוגרוד ב ,1904
קיימת שמועה שעלה לישראל ושמועה אחרת היא שהיגר להולנד.

הנה עוד תמונות שצולמו בבילגוראיי בתמונה הצרה יוסף גליקליך בשורה העליונה מצד שמאל ,בתמונה הרחבה שני
משמאל בשורה העליונה[ :אסתי עילם שפיטלניק ושרגא שתיל אני חושב שמצאתי לכם קרובת משפחה!!!]
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שאלתי פעם את רבה הראשי של פולין ,הרב מיכאל שודריך ,אם הוא יודע כמה יהודים חיים היום בפולין.
תשובתו הייתה שקשה לענות על זה ,מי יודע כמה הם יהודים "ניסתרים" ,כמה מהם יגלו בעתיד שהם
יהודים ויחזרו למקורותיהם ,ומכל מקום קיימת מגמה הולכת וגוברת של פולנים המצטרפים לקהל בית
ישראל...
כתבה זאת על חתונת פומבית ומתוקשרת של זוג שכזה נכתבה ע"י  Ruth Ellen Gruberונראתה לי
מעניינת למדי כדי שאטרח ,אתרגם ואפיץ אותה בדף עדכון זה.
וורוצלב ,פולין – כאשר קטקה רשקה וסלובומיר גרונברג ערכו חופה
וקידושין בבית הכנסת ההיסטורי "החסידה הלבנה" בעיר דרום
מערבית זאת שבפולין ,הם היו נחרצים בדעתם שלאירוע תהיה
משמעות רבה יותר מאשר רק חתונה.
הם רצו להוות סמל לאלפי יהודים פולניים כמותם – כאלה שמצאו
את דרכם בחזרה ליהדות ולזהות יהודית.
בני הזוג ,למרות שמגוריי הקבע שלהם הם בניו יורק ,מקפידים בכל
שנה לשהות מספר חודשים בארץ הולדתם – פולין .השניים החליטו
ברוח זאת שחתונתם תהיה חתונה יהודית ותתקיים בוורוצלב.
ושחתונה יהודית זאת שמזה  14שנה לא נערכה שם אחת שכזאת ,תהווה שיעור וחוויה לימודית גם ליהודים
מקומיים וגם לאוכלוסייה הלא יהודית .לכן הם פתחו את טקס כלולותיהם לכל תושבי העיר והחתונה
שנ משכה שעות ארוכות הפכה לאירוע ציבורי תחת כיפת השמים .להקות כליזמרים ,אוכל כשר ,שני רבנים
אורתודוקסים [ליתר דיוק אחד רפורמי – הרב שודריך] ,מערכות הגברה ורמקולים רבי עצמה ,הסבירו לקהל
הרחב כל שלב של ההליך הדתי של הטקס ואת משמעותו.
"חברי הקהילה היהודית אמרו לנו שמזמן כבר לא היו בחתונה יהודית ,אז החלטנו להפוך את חתונתנו למעין
פסטיבל" סיפרה הכלה קטקה .אישה אדמונית תוססת בגיל  35שנולדה והתחנכה בוורוצלב" ,בכך שאנו
מסבירים את מהלך טקס הנישואין לכולם ,אנו מנסים לנפץ את המסתורין המפרידים בין בני אדם".
ההיסטוריה האישית של בני הזוג הייתה המניע שדחף אותם להפוך את הטקס למעין הצהרה ,הבעת עמדה,
לשקף באופן חי את מורכבות הדילמות שלאחר השואה ולאחר העידן הקומוניסטי שאפיינו את יהודי פולין
החיים בה .השניים :קטקה וסלובומיר גרונברג עשו את נישואיהם כחגיגה של התחייה היהודית.
קטקה ,צלמת וכתבת ובוגרת במדעי היהדות וחכמת ישראל כתבה והוציא לאור ב  2013את ספרה "חזרתו של
היהודי" העוסק בתחייה היהודית שלאחר העידן הקומוניסטי ,תחייה שעיצבה גם את חייה עצמה .מאז היותה
נערה צעירה ,כך מספרת היא ,היא חשה בקשר עמוק עם היהדות" .הייתה לי תחושה עמוקה שאני יהודייה,
תחושה אבל לא הוכחה" .היא קבלה את התואר האקדמי שלה בלימודי יהדות ,ממרכז אוקספורד לעברית
וחכמת ישראל ,התגוררה בישראל ,קיבלה תואר דוקטור בחינוך ויהדות מהאוניברסיטה העברית והתגיירה.
אבל רק לפני שנה נודע לה שמשפחתה ,מצד אמה היו למעשה יהודים .אמה סיפרה לה שסבתה ,כשהייתה על
ערש מותה גילתה לה את סוד יהדותה והשביע אותה שלא תספר זאת לאיש כל עוד בתה [סבתה של קטקה]
בחיים .סופו של דבר שאמה סיפרה לה את הסוד שבוע לפני השקת ספרה.
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גרונברג ,בן  ,63זוכה פרסים כמפיק סרטים דוקומנטריים ,התחנך אצל סבתו שגם היא התכחשה לזהות
היהודית שלה" .לגביה לכנות מישהו במושג 'הודי' היה מעין גנאי ,משהו רע" ,כך הוא מספר" ,למדתי שלהיות
יהודי ,זה להיות משהו גרוע ,מפחיד ,ושלא ראוי להזכיר זאת" ,גם הוא ,לאחר שגילה את מקורותיו היהודיים
בהיותו נער בשנות השישים ,עשה הכל כדי לדחות זאת מעליו .להיות שונה בפולין של אותם ימים היה דבר לא
טוב ,להיות שם יהודי היה יותר גרוע" .רק כשהיגר לארה"ב בשנת  ,1981החל גרונברג ללמוד על יהדות ,על
התרבות היהודית .הוא החל "לחפור בעברו" ועם הזמן החל לחוש נוח עם היותו יהודי .הרבה מהסרטים
שעשה במשך שני העשורים הבאים עסקו ביהדות ובנושאים הקשורים לשואה.
קטקה מציינת את האירוניה שבעובדה שגרונברג המתבגר עשה הכל כדי להסתיר את מקורותיו ושורשיו ,בעוד
שהיא עשתה את ההיפך וניסתה לגלות אותם .היום אנו ביחד וחוגגים.
השניים נפגשו לפני כשבע שנים ,בעקבות פוסט שפרסם באתר אינטרנט פולני-יהודי בו כתב גרונברג שהוא
עומד להפיק סרט דוקומנטרי על הזהות היהודית הפולנית .היא התקשרה אליו מיד" .בעבורי" ,היא אומרת
"הייתה זאת אהבה ממבט ראשון .עכשיו אנו עובדים ביחד על סרט ששמו 'אני יהודי".

לחתונה נאספו ובאו מאות אל החצר רחבת הידיים של בית הכנסת "החסידה הלבנה" .הרב הראשי של פולין,
מיכאל שודריך ,והרב של וורוצלב טייסון הרברגר ערכו את הטקס תחת חופה ,כשאת ארבעת עמודיה החזיקו
חברי הזוג ,החופה הוצבה על במה מוגבהת אל מול החזית ההדורה של בית הכנסת שעבר שיפוץ יסודי בשנת
 . 2010קריין תיאר והסביר לקהל הרב [יהודים ונוצרים] שגדש את המקום את כל פרטי הטקס ,החל מהקראת
הכתובה ,דרך שבע הברכות ועד שבירת הכוס .לפני הטקס ולאחריו כליזמרים ולהקות מוסיקליות יהודיות
עממיות מפולין ,ארה"ב ,איטליה ומקפריסין ניגנו מעל במה נוספת שהוצבה שם .וודקה זרמה כמים ,וטבחי
המטבח היהודי של הקהילה לא פסקו מלהעמיס את שולחן המזנון הארוך במאכלים יהודיים לצד חלות ,דגים
מלוחים ומני סלטים" .זאת הייתה החתונה הגדולה ,השמנה ,והיהודית שלנו" התבדחה קטקה בסיפוק.
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בין האורחים היו גם אלן פרידלנד וקורט פישל ,אף הם עוסקים בסרטים דוקומנטריים שנישואיהם באותו מקום
התקיימו בשנת  ,2000מאז ועד לחתונה זאת לא נערכו עוד חתונות יהודיות בוורוצלב וחתונתם במקום זה
הייתה הראשונה מזה עשורים רבים של שנים .גם זוג זה עשה את נישואיו ,אז ,למעשה סמלי בעל משמעות
הצהרתית ,אפילו שבעת ההיא ,בית הכנסת היה שרוי בהזנחה ,המבנה היה בחלקו הרוס ובחלקו רעוע .והרב
שהשיא אותם הובא על ידיהם מארה"ב.
חתונתם של פרידלנד ופישל היוותה לנו השראה ,אמר גרונברג .הוא וקטקה השתמשו באותה חופה ששמשה
את הזוג שקדם להם.
לפני מלחמת העולם השנייה וורוצלב הייתה עיר גרמנית "ברסלאו" בעלת אוכלוסייה יהודית שמנתה כ 23000
אנשים ,בכך הייתה העיר השלישית בגודל קהילתה היהודית בגרמניה כולה .ברסלאו הייתה מרכז התנועה
הרפורמית בגרמניה והסמינר התיאולוגי היהודי המפורסם ממוקם היה ממול לבית הכנסת "החסידה הלבנה".
בית הכנסת נחנך בשנת  ,1829בליל הבדולח ב  1938לא הרסו אותו בשל סמיכותו למבנים אחרים ברחוב,
אבל הוא חולל ונפגע ,וסופו שהנצים הפכו את חלקו למוסך לתיקון כלי רכב ,בעוד שאגף אחר של המבנה
שימש אותם כמחסן לרכוש יהודי שבזזו ושדדו .את האוכלוסייה היהודית הביאו לחצר בית הכנסת לפני
שש לחו אותם למחנות ריכוז" .אנו חוגגים את נישואינו באותה חצר ממנה נשלחו יהודי המקום למותם" אומר
לנו גרונברג.
וורוצלב הייתה לפולנית לאחר מלחמת העולם השנייה ,היום עם קהילה המונה כ  350חברים רשומים ,נחשבת
הקהילה המאורגנת הזאת לשנייה בגודלה בפולין לאחר וורשה .קהילה המציעה מגוון שירותים ותכניות בתחום
הדת ,התרבות והחינוך.
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בית הכנסת שופץ ע"י קרן שהקימה הזמרת היהודיה-נורבגית בנטה קאהן [ ,]Bente Kahanהמבנה משמש
היום כמרכז לתרבות ,לחינוך ,וכולל בתוכו חדר תפילה קטן שמתקיימות בו תפילות בסדירות קבועה .רבי
הרברגר הביע את צער ו על כי גרונברג וקטקה לא קבעו את מגוריהם בוורוצלב ,עם כל זאת מוסיף הוא ואומר
שחתונה זאת בעיניו היא "סימן לתקווה וחיים"" .נכון שזאת רק החתונה השנייה במקום מאז שנת  ,2000אבל
בעוד שבועיים תהיה לנו כאן בת-מצווה ,וכבר שמעתי הערות מחברי הקהילה שהם כבר קצרי רוח לקראת
החופה הבאה".
קטקה מבחינתה מביעה תקווה שהחתונה היא תחילה למטרות גדולות וחשובות נוספות" .מזה למעלה מ 25
שנים חלפו ,בהם אלפים גילו את שורשיהם היהודיים" היא אומרת" ,מצג כפי שעשינו יכול לעודד נוספים או
לא - ,אבל להזיק הוא לא יכול".

רות אלן גרובר – [כותבת הכתבה] היא עתונאית בכירה ב  ,JTAהיא מתגוררת ברומא ומסקרת אירועים
יהודיים באיטליה ,במרכז ובמזרח אירופה ,לפני כן הייתה כתבת ב  ,UPIכתבה גם עבור הניו-יורק טיימס וגם
עבור אנציקלופדיה יודאיקה .בנוסף פרסמה כמה ספרים שלה ,רובם בנושאים יהודיים.

הכתבה באנגלית:
http://www.jta.org/2014/06/24/news-opinion/world/in-polish-city-a-wedding-celebrates-jewish-rediscoveryand-revival#ixzz35hzCizoP

בברכה.
רבקה ניב וישראל בר-און.
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