בחזרה לדף הקודם

סיפורה של משפחת מיקולסקי
[עדות שספרה דנוטה מיקולסקי לישראל וזהבה בר-און ולאלישבע הניג ביולי ]2007
היה זה בערב השני לשהותנו בבילגוראיי ,לאחר יום עמוס חוויות מרגשות בהם ניסינו להתחקות אחר שרידים מבילגוראיי של
אבא ז"ל .הרבה מאז לא נשאר ,אך בכל זאת נותרו דברים שריגשו אותנו עד דמעות .בסיור זה היינו אורחיה של קבוצת
בילגוראיים נוצרים הפעילה במסגרת ארגון בשביס זינגר שהוקם בעיירה .במהלך כל הסיור הם לא הניחו לנו לדקה ,וליוו אותנו
באירוח מופתי וראוי לציון ,עכשיו ישבנו במסעדה של גז'גוז' בורובי והיטבנו את לבנו בארוחה דשנה ,גז'גוז' ,אדם צעיר ביקר
בישראל לפני מספר חודשים ונרקמה ביני לבינו ידידות ,אפילו החלפתי את שמו לגרשון והוא קיבל את שמו החדש בחיוך של טוב
לב .ליד השולחן הסבו עמנו גם ראש עיריית בילגוראיי ,העיתונאי פיוטר צ'רנצקי ,ארתור ברה ,ועוד מספר מכובדים מקומיים
כשפתאום וללא התראה מוקדמת שאל פיוטר" :את דנוטה מיקולסקי אינכם רוצים לפגוש?" .נעצתי בו עיניים מופתעות ,נרגש
כולי ,את שמה של דנוטה הכרתי עוד מילדותי ,ובמיוחד הכרתי מסיפורי אבי את אביה ,והן נטעו עצים על שמם בשדרת חסידי
אומות העולם ביד ושם בירושלים .ידעתי שאביה יאן מיקולסקי היה שומר יערות בבילגוראיי ,וידעתי שמספר יהודים חבו לו את
חייהם .מובן שביקשתי מהם שיפגישו בינינו .בו במקום התקשר ארתור ברה לביתה ,סיפר לה עלינו וקבע איתה שנבוא לביתה
למחרת בבוקר [יום שבת] .בדרך קנינו זר פרחים ,הגענו לביתה בשעות הבוקר המאוחרות ,בית דירות צנוע ברחוב שלשה
במאי ,עלינו במדרגות לקומה השנייה והתדפקנו על הדלת .בפתח עמדה אישה מבוגרת בעלת חזות פנים נאה וחייכנית ומזג
נוח ,נטלתי את כף ידה ונשקתי לה בהערכה ,היא הכניסה אותנו לחדר האורחים בביתה ,גדשה את השולחן במיני משקאות
ופרטי כיבוד ,והתעניינה בנו ,במעשינו ובהורינו ,ביקשתי ממנה שתספר לנו על אביה ועליה ואת סיפור המעשה שהקנה להם את
התואר "חסידי אומות העולם" ,היא ניסתה להתחמק בעדינות ,הציעה לנו לשתות ...חזרתי על בקשתי והיא הציע לנו לאכול ...רק
לאחר כמחצית השעה נענתה לבקשתי וגוללה בפנינו את סיפורה.
"רואים אתם את התמונה שעל הקיר? זה אבי יאן מיקולסקי ,תמיד היה אוהב אדם ,האיש היה אחראי על יערות בילגוראיי .אתם
יודעים שעם חיסול הגטו פינו הגרמנים בעזרת האוקראינים את היהודים מן הגטו והוליכו אותם רגלית לעיירה הסמוכה משם
נשלחו ברכבות להשמדה ,בדרך הם הכו את קורבנותיהם ואפילו ירו והרגו בהם .בתוך הקבוצה הייתה ילדה צעירה – מלכה
וקסליכט ,היא הייתה היסטרית ,אמה אמרה לה לנצל את ההזדמנות ,לברוח מן השורה כשהקבוצה תעבור ליד ביתנו' ,יאן
מיקולסקי יציל אותך' אמרה לקטנה .משום שהאוקראינים היו עסוקים בין לבין במעשי שוד וביזה ,הצליחה מלכה להימלט ולהגיע
אלינו .היה זה יום התשלום לפועלי היער ואבי היה עסוק עם פועליו כשהיא הגיע מבועתת וצווחת 'יאן הצל אותי .'...כל העובדים
היו עדים למתרחש ,אבי ניגש אליהם ואמר להם שהוא לוקח את הילדה ליער ושם ינטוש אותה לגורלה המר ,ולקטנה לחש 'אל
תדאגי ,אני אשאיר אותך ביער ,אשוב אליך בלילה' .כשחזר קרא בשמה שוב ושוב והיא לא ענתה .בקרבת מקום גר טוחן,
בריינסקי שמו ,איש בעל מוניטין מפוקפק ,אבי פנה אליו ומצא אצלו את הילדה ,הוא ביקש ממנו שישמור עליה ימים ספורים,
שילם לו ביד רחבה וסופו שהביא אותה לביתנו ,בהמשך הגיע אלינו גם רבקה ויינברג ולאחר מכן עוד שלושה בני משפחה אחת ,

משפחת רוזנבאום ,שמותיהם היו בן-ציון ,פרלה וחיים .היה כבר חורף וקר ,הם ישנו באסם וקשה היה להחזיקם שם .אבא חפר
בור וכיסה אותו בתקרת עץ ,אמי נתנה להם שמיכות-נוצות וכרים גדולים ומעל הבור הקים אבא כלוב לארנבות .הרעיון היה שאם
יבואו גרמנים וישמעו רעש מלמטה יחשבו שהאחראים לכך הם הארנבות ,ושאם יביאו אתם כלבים שהארנבות והריח יסיחו את
חושיהם ויפריעו להם וששומריהם יחשבו שהכלבים נובחים על הארנבות.
ביתנו היה הגדול ביותר באזור ,היו בו חדרים רבים ,היה גם מטבח גדול ,אני הייתי אז בת  17והיו לי עוד שישה אחים ואחיות,
אמא הייתה אלמנה שהביאה אתה ארבעה ילדים מנישואיה הראשונים ,אבא נשא אותה לאישה והיא ילדה לו את אחותי הגדולה
ידויגה ,אותי ואת אחי יורק-יג'י ,כולנו ידענו לשמור על הסוד וכולנו למדנו כיצד לטפל בחמישה שהסתרנו .בגלל גודל ביתנו ,בכל
חיפוש שהגרמנים עשו באזור הם השתכנו בביתנו אך לא הרגישו שאנו מסתירים יהודים .יום אחד ביוני  1943החליטו הגרמנים
להעביר את כל תושביו הנוצרים של האזור של ביתנו למחנות עבודה .יומיים לפני שזה קרה הם באו לביתנו ,צעקו ודפקו בחזקה
בדלת ודרשו ארוחת בוקר .אבי שחונך בווינה הבין גרמנית והתיידד עם אנשי האס אס .הם בקשו ממנו להתלוות אליהם לכפר
הקרוב ולהביא עופות ,כשהם היו בכפר הופיעה הקבוצה המפנה ודרשה מאתנו לעזוב בתוך  10דקות .תחנוני אמי והסבריה
שאבי משתף פעולה עם הגרמנים לא הועילו ,כשכבר עמדו לעזוב חזרו אבי וחבריו הגרמנים שהתערבו לטובתנו באומרם שאנו
חיוניים עבורם משום שאנו משרתים אותם בכביסה ובאוכל .בהתערבותו של מפקד היחידה הגרמנית נצלנו מגירוש ,המשכנו עד
תום המלחמה לתת שירותים לגרמנים ומתחת לאפם לקיים חמש נפשות יהודיות .הניצולים נשארו אתנו עד ליולי  ,1944חיים
שהגיע אלינו בהיות בן  ,17התגייס לצבא האדום ונהרג ,בן  19היה במותו ,כל היתר מצאו את מקומם מי בישראל ,ומי בארה"ב.
פרלה שהתחתנה הייתה לגב' קניג ושני ילדיה מתגוררים בתל-אביב.

תמונות של יאן
מיקולסקי
ציור וצילום של יאן מיקולסקי על קיר חדר האורחים של דנוטה ,תמונות של דנוטה מיקולסקי בביתה ברחוב  3במאי בבילגוראיי עם אלישבע ,זהבה וישראל

בתוך הבונקר [מעניין מי צילם את התמונות הללו]
התמונות מתוך "חורבן בילגוראיי" עמודים310-311 :

מסתתרים בבונקר של מיקולסקי :פערל פרייברג ,חיים
רוזנבוים ,בן-ציון רוזנבוים ,ויינברג ווקסליכט.

הסתתרתי בבונקר – עדותו של בן-ציון רוזנבוים [מניצולי מיקולסקי]
מתוך "חורבן בילגוראיי" עמודים 309-314
תרגום מיידיש ישראל בר-און]

במהלך פינוי יהודי בילגוראיי בנובמבר  1942והצעדתם לז'ברז'ניץ ,היו מקרים של אנשים
שנמלטו בדרך מהקבוצה ,ביניהם יוסף הירשהורן ,שיותר מאוחר מצאתיו ביערות ,שם
מצאתי גם את נתן הירשהורן ומשפחתו .אני ,חיים פיינר ,בנו ופרל פרייברג ,חיפשנו קורת
גג ללון בה אצל גוי ששמו פיעצ'קאלאן מביאקובניצה ,הבנו מהר מאד שהוא מתכוון להרוג
אותנו ועם שחר נמלטנו מביתו בחזרה אל היער ,מאוחר יותר נודע לנו שהוא שדד והרג את
הערש מרצר ונתן הירשנהורן ,אשתו בתו ויהודים נוספים.
כוחותינו לא עמדו לנו להמשיך בנדודים ביער ,פרל פרייברג החליטה לחזור לעיירה
ולהסגיר עצמה לגרמנים ,עצרתי בעדה ,מתוך שהולכים היינו נכנסנו אל מיקולסקי [שומר
היערות] ,הוא קיבל אליו את בן-ציון רוזנבוים ,חיים רוזנבוים ואת פרל פרייברג ,לא היה לו
היכן להסתירנו ולכן עשה מחילה בתוך ערמה של קש  12מטר גובהה והכניסנו לתוכה.
תשעה חודשים נשארנו שם .החום בתוך ערמת הקש היה בלתי נסבל ולכן חפר בור מתחת
לכלוב הארנבות שלו והכניס אותנו לתוכו .היינו שם כבר חמישה איש ,שלושתנו ועוד שניים
שהצטרפו ,נכדו של משה גולדברג ווקסליכט ...קרה מקרה שבהיותנו רובצים בבונקר של
מיקולסקי מילאו הגרמנים את ביתו עד אפס מקום ,היינו בטוחים שמישהו הסגיר אותנו.
בתו של מיקולסקי סיפרה לנו שהגרמנים עומדים לפנות את כולם ,ואפילו העלתה את
האפשרות שכדי לא ליפול בידיהם אולי עדיף שנרעיל את עצמנו ,רק לאחר שהגרמנים
עזבו חזרה אלינו כדי לראות אם אנו עדיין חיים...

