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השעה  03:80לערך ואנו מגיעים לרובע היהודי קז'ימייז' .מטבע הדברים מתרכזים אנו בעיקר בבתי הכנסת הישנים
שנותרו על מכונם ,אך בדרך מאחד לשני אנו חולפים ברחובות שהיו פעם רחובות בהם חייה הקהילה היהודית,
ורואים שגם היום מתקיימים שם אתרים ועסקים שעיקר פעילותם היא ביהדות .קז'ימייז' הוא פרבר של קרקוב,
ולשעבר עיר עצמאית ליד קרקוב .קז'ימייז ידועה בעיקר עקב היותה מקום מושבה של קהילה יהודית ענפה משנת
 5941ועד מחצית מלחמת העולם השנייה.
ברחובות קז'ימייז':

מסחר בספרים יהודיים – חנות ספרים ברובע היהודי.

חברי הקבוצה שומעים הסברים מאמונה חלקם אפילו רושמים כל מילה

שיחזור חנויות יהודיות :חנות הגלנטריה של ארון ויינברג ובנימין הולצר [נגריה ומוצרי עץ – אגב הולצר בא מהמילה הולץ –עץ]

בתחילת המאה ה 59-כבר הייתה קהילת קרקוב אחת הקהילות היהודיות החשובות ביותר באירופה ,קהילה שנהנתה
מכתב הזכויות שניתן לה ב 5889-על ידי מלך פולין קז'ימייז' השלישי ("הגדול").
ב 72-במרץ  5881החליט קז'ימייז' השלישי לתת את חסותו האישית ליישוב קטן שהתקיים על אי בנהר הוויסלה
ולהקים במקום עיר .העיר נקראה בתחילה קזימיר ( )Casimiriaעל שמו ומאוחר יותר שונה שמה לקז'ימייז' .ב5890-
צורף גם היישוב שהתפתח סביב שוק הבקר בבאוול (( ,)Bawółתרגום שם המקום לעברית הוא תאו) לתחום קז'ימייז'
וכך גבולות העיר חפפו את גבולות האי.
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המלך העניק לעיר זכויות
זכויות
את
התואמות
מגדבורג ובכך הפך אותה
למוקד משיכה ליהודים ,הן
מבוהמיה
והן
מפולין
הסמוכה שהתיישבו בעיר
ובנו בה בתי כנסת ,הראשון
שבהם היה האלטשול .סביר
יותר שבית הכנסת שהיינו בו
כפי שנראה היום הוקם
במאה ה .51-היום יש בו
תצוגה מרשימה ביותר של חפצי יודאיקה כפי שניתן לראות בתמונות להלן.

הכניסה לבית הכנסת האלטשול

תצוגת חפצי יודאיקה באלטשול

תצוגת חפצי יודאיקה באלטשול

ב 5837-הקים המלך קז'ימייז' חומות וביצורים סביב העיר ,בנה גשר לכוון קרקוב ובנה כנסיות .בניית הגשר עודדה
הקמת בתי מלאכה ,בעיקר בתחום עיבוד עורות ,שכעת יכלו לשווק את תוצרתם בקלות ונתנה דחיפה כלכלית לעיר.
בתי המלאכה השתמשו במלח שהביאו ממכרות המלח בווייליצ'קה הסמוכים .בשנת  5941גורשו יהודי קרקוב
לקז'ימייז' .במשך הזמן גדלה קרקוב ,וקאז'ימייז' הפכה לשכונה של קרקוב .רק בשנת  5332הורשו היהודים לגור בכל
חלקי העיר קרקוב .תולדות שתי הקהילות קשורות זו לזו .מאז ימי הביניים הייתה קרקוב מרכז יהודי מן החשובים
באירופה .לפי פנקסי המסים במחצית המאה ה 53-היו למעלה מאלפיים יהודים משלמי מיסים בקז'ימייז' ,אולם מתוך
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ריבוי מוסדות העזרה ההדדית מסיקים כי מספרם היה גבוה משמעותית .מאחר שהמקום היה צר מלהכילם ,נאלצו
חלקם לבנות את בתיהם מחוץ לחומת העיר .הקהילה היהודית בקז'ימייז' סבלה רבות ממאורעות המלחמה הפולנית-
שבדית ,בעת פלישת השבדים לפולין בין בשנים  ,5312 - 5311אך לאחר שחרור העיר החלה הקהילה להתאושש .בין
השנים  5393 - 5351היו קרקוב וסביבתה רפובליקה חופשית עצמאית ,דבר שתרם להתפתחות הקהילה .ב5393-
עברה קרקוב כחלק ממחוז גליציה לשלטון הקיסרות האוסטרו-הונגריה .ב 5330-מילאו את אפיק הנהר באדמה,
ל יצירת רצף טריטוריאלי בין קרקוב לבין קז'ימייז' ובכך פסק קיומה העצמאי של העיר והיא הפכה לפרבר של קרקוב.
בתוואי בו זרם הנהר עובר כיום רחוב  .Planty Dietlowskieבמרכז הכיכר מצוי כיום שלט האומר" :לזכר 31,000
יהודי קראקוב והסביבה שנשמדו בשואה".
בית הכנסת של הרמ"א
רבי משה איסרליש (הרמ"א  )5127-5170נולד בקז'ימייז' ,וכיהן
כדיין וכראש ישיבה ,ובקז'ימייז' כתב את חיבורו ההלכתי הנודע
'המפה' על השולחן ערוך (הגהות הרמ"א) .בשנת  5118נבנה
בעיר בית-הכנסת הרמ"א על שמו של הרב איסרליש ,ובשנת
 5189נוסד בעיר בית דפוס עברי של האחים הליץ שהדפיס
באותה שנה את ספרו של אשל אנשל" :מרכבת המשנה".
משפחתו של ר' משה איסרליש הייתה משפחה עשירה .אביו,
ישראל ,היה סוחר עשיר ובעל קשרים שהצליח לקבל אישור
להקים בית כנסת פרטי בשטח שהיה צמוד לבית מגוריו .בשנת
 5118בנה ישראל בית כנסת קטן הבנוי מעץ לזכר אשתו .לאחר
שבית הכנסת נשרף הצליח לקבל אישור (חריג לאותה תקופה)
להקים בית תפילה הבנוי אבן במקום בו שוכן כיום בית הכנסת.
בית הכנסת הנוכחי נבנה בשנת  5112בהשפעת אדריכלות הרנסאנס ושימש כבית תפילה עד שבאו הנאצים וחיללוהו.

פנים בית הכנסת

מעשי אבות סימן לבנים [ישראל ויובל בר-און]

בתוך בית הכנסת הרמ"א מירה שמיר ,ישראל ויינברג ואבנר טנא מרגישים בבית בית הקברות בחצר בית הכנסת
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בית הכנסת אוף ברויגל (הגבוה) בית כנסת זה נבנה בשנים  5113-5138על ידי חתנו של המקובל נתן נטע שפירא
בשולי הרובע היהודי של אותה תקופה ,בסמוך לשער העיר.

אייזיקשול
נקרא גם בית הכנסת יצחק  ,Izaaka synagogue -נוסד כבית כנסת
פרטי בסגנו הבארוק על ידי יצחק יעקל'ס יעקובוביץ' (נפטר ב,)5318-
xujr' cbeth unbvhd vevhkv vhvush, cereuc cnjmh, vrtaubv ak
המאה ה .52-הבנייה ארכה כ 57-שנה ( )5399 - 5383בגלל התנגדות
הכמורה .נחשב כבית הכנסת הגדול והמפואר ביותר בקז'ימייז' וכאחד
המבנים המפוארים בעיר כולה .משמש היום כמוזיאון לחיי היהודים
בקרקוב .בית הכנסת מוכר בזכות אגדת האוצר מתחת לגשר שמתארת
את הרקע לבנייתה.

בית הכנסת של הנאורים ה'טמפל' Tempel
נבנה בשנים  5330-5337ביוזמתו של ארגון היזראליטים הפרוגרסיבים
בקרקוב .בשנים  5479 ,5348-49 ,5338 ,5334בית הכנסת הורחב ,עוצב
מחדש בחלקו ועבר שימור בחלקו הפנימי כמו :קשת ארון הקודש ,ציורי
הקיר ואריחי הזכוכית הצבעוניים ב  83חלונות קומת הקרקע והקומה
הראשונה .בית כנסת ה'טמפל' הוא המפואר שבבתי הכנסת בקרקוב.
גבוה ,גדול ,רחב וגגו ככיפה קמורה .רצפתו מכוסה בשטיחים בצבע אדום
ארגמן וקירותיו מעוטרים בקישוטי זהב .הקישוטים הם בסגנון מאורי
ודומים לבית הכנסת הספרדי בפראג .בתקופת השלטון הנאצי ,שימש
הכנסת בית לאורווה וכך שרד .כיום ,בית הכנסת רכוש הקהילה היהודית,
משמש לעיתים לייעודו כמקום תפילה .עזרת הנשים נמצאת בקומה
העליונה ושם עמד עוגב שליווה את שירת המקהלה

בדרכנו עברנו על יד מבנה שמעל פיתחו בין  7מגני דוד החקוקים
באבן נראתה כתובת שאף היא חקוקה באבן ולשונה' :ח"ק קובע עתים
לתורה' ובתוך מגני הדוד חקוק 'נתייסדה בשנת תק"ע ,נתחדשה
בשנת תרע"ב'.
ח"ק [חברה קדישא] – הכתוב בא ללמדנו שאנשי חברה קדישא בין
מעשה של חסד אחרון לנפטר לבין מעשה חסד אחרון לנפטר אחר,
מטהרים ומביאים לקבורה יהודית ומתפללים לעילוי נשמתו של הבר
מינן ,היו מקפידים קפידה יתרה לסדר את זמנם ,וקובעים זמנים כדי
שיספיקו 'לחטוף' "שעור בתורה ומשניות ועוסקים בדברים שברומו
של עולם" ולא רק בדברים של הולך אתה למקום של עפר ותולעה
רחמנא ליצלן]...
המבנה נמצא ברחוב ג`וזפה מס` .97
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קרן הרחובות בו נפגש יצחק עם אסתר [איזקה/אסתרי]

חברי הקבוצה ברובע היהודי קז'ימייז'

ורבקלה ניב שופעת חיוכים בראותה את התפריט במסעדה המכינה אוכל יהודי "גבינה עוגת" ו "קרפיון יהודי"
[קרפיון שעבר גיור כהלכה בהשגחת הרב הגאון 'רב-בריח']
השעה בין  57:80ל  58:00הקבוצה מגיעה לכיכר
השילוחים של הגטו החדש בקרקוב "אומשלאגפלאץ".
הכיסאות הריקים בכיכר הם אנדרטה ליהודים שנספו.
העיר קרקוב נכבשה על ידי הגרמנים בעת כיבוש חציה של
פולין על ידי הגרמנים .באוקטובר  ,5484קבעו הגרמנים
את העיר כעיר הבירה של הגנרלגוברנמן( .אזור הכיבוש
הגרמני של פולין) אל האוכלוסייה היהודית הצטרפו כ-
 70,000יהודים נוספים עם הגעת פליטים יהודיים
ממקומות אחרים.
מיד עם כיבוש העיר ,הוחל בה ברדיפות שיטתיות של
הקהילה היהודית בקרקוב ,ובעיר הונהגו צווים והגבלות
אנטי -יהודיות ובעיר הוקם יודנראט .יושב ראש היודנרט
הראשון ד"ר מרק ביברשטיין וסגנו היה ד"ר וילהלם
גולדבלאט .בקיץ  5490נאסרו שניהם בידי הגסטפו,
וליושב ראש היודנראט מונה ד"ר ארטור רוזנצוויג .בימים  3 - 1בדצמבר  5484ניהלו הגרמנים פעולות טרור מקיפות
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בשכונות היהודיות בעיר ,בעיקר במטרה לגזול רכוש .באותו זמן גם הוצתו מספר בתי כנסת .הריכוז הגדול של
היהודים בעיר ,שהפכה להיות עיר הבירה של הגנרלגוברנמן ,היה לצנינים בעיני הנס פרנק ,שניסה בכל דרך להמעיט
את מספר היהודים בעיר .ב 5-במאי  5490פורסם צו האוסר על היהודים להימצא בחלקים המרכזיים של העיר .ב53-
במאי הודיע ראש העיר הגרמני ליהודים ,כי יוכלו לעזוב את העיר 'ברצונם החופשי' ולקחת איתם את רכושם עד ה51 -
באוגוסט  .5490עד לתאריך זה עזבו את העיר רבבות יהודים .חלקם עברו לאזור פולין המזרחית ,שהיה באותה
תקופה תחת השלטון הרוסי ,וחלקם עברו לעיירות ולכפרים בסביבות קרקוב .בנובמבר  5490הוחל בגירוש בכפייה של
יהודי קרקוב לעיירות הסביבה .היהודים הורשו לשאת עימם רק מטען של  10קילוגרמים לנפש .עד מרץ  5495גורשו
כ 90,000-יהודים ,ובעיר נשארו כ 55,000-יהודים בלבד ,מתוך אוכלוסייה של כ 30,000 -יהודים קודם המלחמה.

בפינת כיכר השילוחים בקומת הכניסה לבית פינתי נמצא בית המרקחת של תדאוש פנקייביץ' ( ,)5448 - 5403רוקח
פולני וחסיד אומות העולם ,שסייע ליהודים בגטו קרקוב בתקופת השואה .פנקייביץ'' היה בעל בית המרקחת בשם
"מתחת לנשר" ,שמוקם בכיכר זגודי שהייתה בתוך שטח הגטו .הוא סייע ליהודי הגטו בתרופות ,בכסף ובמזון ואף
זייף מסמכים על מנת לעזור ליהודי הגטו.

חברי הקבוצה בחזית בית המרקחת של פמקייביץ'
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פנקייביץ' נולד בסמבורזה שבפולין כבנו של רוקח ,ולמד לימודי רוקחות באוניברסיטה היגלונית בקרקוב .ב5488-
הועברו לידיו הבעלות והניהול של בית המרקחת של אביו ,שהוקם ב 5450-ושכן בכיכר
זגודי שבלב רובע פודגורזה .לקוחותיו עד המלחמה היו פולנים ויהודים כאחד .במרץ
 , 5495תחת שלטון הכיבוש הנאצי ,הוכרז רובע פודגורזה כגטו היהודי של קרקוב.
לפנקייביץ' הוצע ,כלייתר בעלי העסקים הפולניים ברובע שהפך לגטו ,ובכללם ארבעה בתי
מרקחת ,לקבל חנות חליפית באזור הארי של העיר .פנקייוויץ היה היחיד שסירב להצעה
והעדיף להישאר במקומו ,בין השאר מתוך מחשבה שיצטרך להחזיר את המבנה החלופי
לבעליו המקוריים לאחר הפסדם הצפוי של הגרמנים במלחמת העולם השנייה .הוא קיבל
אישור להמשיך לפעול במקום ואף להתגורר באותו בניין ,ועובדות בית המרקחת קיבלו
רישיונות מעבר שאפשרו את המשך עבודתן במקום .פנקייביץ' ,וכן עוזרותיו ,השתדלו
לעזור להציל את חיי היהודים באמצעים שעמדו לרשותם .פנקייביץ'' היה הפולני היחידי
שנותר לעבוד ולחיות בתוך גטו קרקוב עד לחיסולו .מחנותו ,חזה פנקייביץ' בפשעים
שביצעו הגרמנים באוכלוסייה היהודית בגטו ,ותיעד מעשים אלו ביומנו .כששני חברי
חומת הגטו ושלט ציון
המחתרת הפולנית הורשו להיכנס לגטו לצורך ביצוע עבודות לכאורה הם הביאו עימם
עליו
ניירות מזויפים ,תעודת זהות ,חותמות וכתבים של המחתרת .בית המרקחת שימש כנקודת חלוקה של החומר
המחתרתי והמזויף .כמו כן ,שימש בית המרחקת מקום לחלוקת אמצעיים קוסמטים ומזון ,שהובאו על ידי ד"ר לודוויק
ז'ורובסקי (רופא העיר הפולני שקיבל היתר כניסה לגטו) .בית המרקחת שימש כמקום חלוקה בחינם לתכשירים ,כגון
מאות ליטרים של צבע לשערות ,ששימשו זקנים ולבני-שיער על מנת להציל אותם מסיווג כבלתי כשירים לעבודה ועל
כן כנידונים להשמדה .יומנו של פנקייביץ' ,שבו תיעד את המתרחש בגטו ,יצא מאוחר יותר כספר בשם "בית-מרקחת
בגטו קרקוב" .אחד הפשעים אותם תיעד פנקייביץ' אירע בסתיו  .5495כל היהודים שהתגוררו בסביבות העיר קרקוב
הצטוו להתרכז בגטו קרקוב ,כאשר יום הכיפורים היה המועד האחרון למעבר לתוך הגטו .לאחר חודשיים ,ציוו
הגרמנים להוציא מהגטו  5,000איש בשל הצפיפות הרבה .הראשונים
לסילוק היו הזקנים ומחוסרי העבודה .היודנראט והמשטרה היהודית,
שמילאו אחר הפקודה ,סחבו בלילה אנשים ממיטתם אל תחנת המשטרה,
משם הוליכו אותם לכיוון מחנה פלאשוב .ב 50-בפברואר  5438הוענק
לפנקייביץ' תואר חסיד אומות העולם מטעם יד ושם על פועלו שהיה כרוך
בסכנת מוות ,ועץ ניטע על שמו בשדרת חסידי אומות העולם בירושלים.
באפריל אותה שנה נפתח מוזיאון במקום בו שכן בית המרקחת שלו .הוא
נפטר בקרקוב ב 5448-ונקבר בבית העלמין רקוביצקי שבעיר.
השעה  58:91האוטובוס עוצר לא הרחק ממבנה שבזמן מלחמת העולם
השנייה היה מפעלו של התעשיין הגרמני סודטי אוסקר שינדלר [ - 5403
 ]5429הקבוצה יורדת לסיור במבנה שלאחרונה הוסב למוזיאון.
אוסקר שינדלר נולד בצוויטאו במורביה (אז בקיסרות האוסטרו-הונגרית;
כיום סוויטאבי בצ'כיה) ב 73-באפריל  .5403בילדותו היה שכנה של
משפחה יהודית שילדיה היו חבריו הטובים ביותר .לאחר סיום לימודיו עבד
שינדלר בתור סוכן מכירות .ב 3-במרץ  5473נשא לאישה את אמילי פלזל.
בשנות ה 80-שינה את מקור פרנסתו מספר פעמים ,ויזם מספר עסקים,
אך במהרה פשט את הרגל עקב השפל הגדול .הוא הצטרף למפלגה
הגרמנית בחבל הסודטים בשנת  .5481למרות היותו אזרח צ'כוסלובקיה,
שינדלר החל לעבוד עבור המודיעין הגרמני (אבווהר) .עבודתו במודיעין
הגרמני נחשפה ,והוא נכלא ביולי  ,5483אך לאחר הסכם מינכן שוחרר
לחופשי ,בהיותו אסיר פוליטי .בשנת  5484הצטרף שינדלר למפלגה
הנאצית ,והמשיך לעבוד עבור האבווהר ולעזור לנאצים בכיבוש פולין ב5-
בספטמבר  .5484בעקבות כיבוש פולין על ידי גרמניה בתחילת מלחמת
העולם השנייה היגר שינדלר לפולין בחיפוש אחר הזדמנויות עסקיות .הוא
השתלט על מפעל לייצור אמייל שהוסב אחר כך לייצור תחמושת בקרקוב.
(לפני הכיבוש הנאצי היה המפעל בבעלותו של יהודי בשם נתן וורצל.
בנוסף ,השתלט על חנות כלי בית שמכרה את תוצרתו של אותו מפעל
והייתה במקור בבעלותו של יהודי אחר  -יוליוס וינר) .מכיוון שראה

89

ביהודים כוח עבודה זול ,העסיק אותם .מאוחר יותר ,עם התבהרות כוונות הגרמנים לחסל את היהודים במה שכונה
"הפתרון הסופי" ,החליט שינדלר לנסות ולהציל את עובדיו ,החלטה גורלית שסיכנה את מעמדו ורכושו .בעזרת קשריו
וכספו הצליח להערים על הנאצים ולהשתיק אותם .ב ,5499-נוכח השמדת יהדות אירופה בכלל ויהדות פולין בפרט,
העתיק שינדלר את מפעליו יחד עם עובדיו היהודים מפולין לחבל הסודטים .לאחר המלחמה היגר שינדלר יחד עם
אשתו ותריסר יהודים לארגנטינה ,לאחר שארצות הברית סירבה לבקשתו לעבור אליה .עסקיו שם התמוטטו ,והוא חזר
לגרמניה בשנת  .5413בשנת  5437נתקבלה בקשה מקרב היהודים שהציל להכריז עליו כחסיד אומות העולם ,אך
התערבותו של יוליוס וינר שהיה בנו של מנהל חנות כלי הבית עליה השתלט ,טרפדה את ההחלטה .וינר גם גייס
לעזרתו את נתן וורצל ,כעת ניסן קידר ,בעליו המקוריים של מפעל האמייל .למרות זאת חש שינדלר קשר אמיץ
לישראל וביקר בה  53פעמים עד שנפטר ב 4-באוקטובר  .5429שינדלר ביקש להיקבר בירושלים ,ולכן הובא לקבורה
בבית הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון .בשנת  ,5437כמעט עשרים שנה לאחר תום מלחמת העולם השנייה ,הוחלט
להכריז על אוסקר שינדלר כחסיד אומות העולם .סיפורו של אוסקר שינדלר פורסם בספר "רשימת שינדלר" שכתב
תומאס קנילי ,ושעל-פיו הופק בשנות ה 40-סרטו של סטיבן ספילברג" ,רשימת שינדלר" .הספר והסרט עוררו הזדהות
רבה עם דמותו של שינדלר .דמותו של אוסקר שינדלר מעוררת מחלוקות רבות .האם מדובר במלאך מציל או בנאצי
אכזר? מספר עובדות ועדויות מעלות תימוכין לכאן ולכאן .בשלב מסוים הקים שינדלר מפעלים לייצור נשק .וכאן
הדילמה – שינדלר העסיק יהודים בייצור נשק שייעודו לפגוע בהם .יחד עם זאת ,מעדויות ניצולים עולה כי לא נוצר ולו
פגז תקין אחד במפעל התחמושת של שינדלר .עוד קודם לכן מעידים העובדים בחנותו של יוליוס וינר כי שינדלר
הזהיר אותם פעם מפני חיפוש שיערכו (שבסופו של דבר ערכו) הגרמנים בבתי יהודים (היה זה לפני הקמת גטו
קראקוב וכליאת היהודים בתוכו) .גם עדותו של נתן וורצל על הדרך בה השיג שינדלר בעלות על המפעל ועדותו של
וינר התומכת בה אינן מתאימות לדמות החסודה העולה מהספר ומהסרט .מצד שני ,וורצל עצמו מעיד ששינדלר
הדליף לו פעם על אקציה המתוכננת בגטו וכך הצילו .מעבר לכול ,דבר אחד ברור מאוד :במפעליו של שינדלר היו
היהו דים מוגנים .הנאצים נשארו מחוץ לגבולות המפעל ולא הורשו להיכנס אלא עם אישור מיוחד משינדלר עצמו.
בנוסף ,היהודים קיבלו מזון ובגדים חמים שאפשרו להם להתקיים כבני אדם .כמו כן ,לכל "יהודי שינדלר" היו מסמכים
המעידים עליהם ככשירים לעבודה מבחינת גיל ומצב גופני .יהודי שינדלר 5,700 ,גברים ,נשים וילדים ,נשארו עובדיו
של שינדלר עד תום המלחמה וכך למעשה ניצלו.
השעה  59:80אנו מגיעים לגבעת ואוול שגובהה  71מטר בלבד מגובה פני המים שבנהר הוויסלה שלרגליה ,וסימלה
החל מהמאה ה 55-עד סוף המאה ה 53-את פרק הגדוּלה של פולניה ,בהיותה מקום ישיבתם של מלכי פולניה
בארמונם לצד הבישופים בקתדראלה הצמודה אליו .בארמון ניתן לראות את הריהוט הפנימי ,את התקרות עם עבודות
העץ ,וכן שטיחי קיר  .כמו כן בקרנו בקטדרלה הגותית ששימשה את משפחות המלוכה הן לתפילה והן לקבורה,
בקומה המרתף שלה נמצאים ארונות הקבורה של המשפחות המלכותיות לדורותיהן .בהיותינו בגבעת הואוול היינו
עדים לתופעת טבע שאנו בישראל לא רגילים לכמותה .בהגיענו הייתה שמש ,בתוך כ  1דקות התקדרו השמים בעננים
כבדים וגשם כבד וברד נחתו עלינו ,אנשי הקבוצה התפזרו לחפש מסתור בכל דלת שנפתחה ,עד יעבור זעם.
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האפיפיור הפולני

בתוך כ  1דקות התקדרו השמים בעננים כבדים וגשם כבד וברד נחתו עלינו

השעה  53:00אנו מגיעים לכיכר השוק המרכזית של קרקוב .זאת כיכר גדולה בעלת צורה מלבנית .במרכזה שוק בעל
דוכנים של מזכרות ופריטים שתיירים נוהגים לקנות כשמגיעים למקומות חדשים .במרכז הכיכר פסל של אדם
מיצקביץ' ,משוררה הלאומי של פולין ,יצירתו הידועה ביותר היא "פאן טדיאוש" ,ובכיכר גם מגדל שעון וכנסייה
שבמרומיה מו פיע אחת לשעה מחצצר ,משמיע תרועה ומנופף בידו לקהל הגודש את רחבת הכיכר ,והולך לנוח עד
לתקיעה הבאה .בכיכר נערכים מופעי מוסיקה מעל גבי בימה .הכיכר גדושה בטיפוסים צבעוניים ,כרכרות רתומות
לסוסים וסייסים [ללא הפליה בין מין צבע וגיל] לבושים מדים ממתינים לתורם כמו בתחנת מוניות כדי להסיע תיירים
לסיבוב בעיר .מופעי חוצות מאולתרים ,פסלים אנושיים שמציגים את עצמם ועיניהם פוזלות לעבר הכובע שלהם
בתקווה שיתמלא במעות שהעוברים והשבים משליחים לתוכם ,ומסביב מסעדות ובתי קפה גדושים בלקוחות הצופים
על המתרחש בכיכר ,על העוברים והשבים כשהם ממלאים כרסם באוכל או מרווים את צימאונם בבירה צוננת ,קפה או
תה.
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פסל אנושי חלוד

אריסטוקרט פולני בבית קפה

על אנשים ודרקונים מופע חוצות לילדים

עגלונה סלולארית" ...מי פנוי?...

כבר פולנייה

הפילוסוף" :העולם אולי עגול אבל הכיכר מלבנית"
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יוצאת לחפש חתן

דוכני מזכרות התמחות משחק המלכים

עושים אהבה בראש חוצות ולא מלחמות

אדום ביד אדום בראש

מזכרות-בובות עם ייצוג בולט של חסידים וכליזמרים יהודיים

ואחת 'אמונה' בהפסקת קפה ו'חמצן'...
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השעה  54:80האוטובוס של הקבוצה נכנס לחנייה של מכרות המלח בויליצ'קה .והקבוצה נכנסת לאתר .ויליצ'קה היא
עיר בקרבת קראקוב שבה הייתה קהילה יהודית מפותחת .היהודים קיבלו את הזכות לכרות מלח במכרות שבאזור כבר
במאה ה .59-כל הקהילה הענפה שהייתה בוילייצ'קה הוחרבה ,כל אנשיה נספו במחנה ההשמדה בלז'ץ .כיום ממשיכים
לכרות מלח מהאזורים שבקרבת העיר ויש גם מסלול תיירותי של שני קילומטרים במעבה האדמה בו ניתן ללמוד קצת
על תהליך הכרייה ולראות פסלי מלח מרהיבים ומבנים שנחצבו מתחת
לאדמה.
בכניסה ממתינות לנו שתי מדריכות פולניות צעירות .הקבוצה נחלקת
לשתיים חצי קבוצה לכל אחת מהמדריכות .הראשונה מן השתיים הייתה
בעלת חזות פנים בולטת וזכתה מייד לכינוי "אף על פי["...ראה צילום
מצורף אפילו הצל שלו על הקיר ענק] הקבוצה שלי זכתה במדריכה
השנייה .פלטתי בסרקזם כלפי הקבוצה השנייה" :שלנו יותר יפה"...
ופתאום הבחנתי שהמדריכה שלנו מחייכת בסיפוק ,מסתבר שהיא מבינה
עברית 'וקנתה' ברצון את המחמאה ,יש לי מזל "שאף על פי" לא הבינה
"אף על פי"...
"שלנו יותר יפה"
עברית [זה היה עלול להיגמר רע ,או שאני הייתי הופך לצל על הקיר ,או
שהייתה משאירה אותי במעמקי האדמה לנצח נצחים].
בקומת הקרקע ישנה מעלית – 'פאר הטכנולוגיה' שעדיין עובדת
סוּדסקי
ומי יודע אם מניין שנותיה אינו מתחיל בימיו של יוּזֶף פִּ ילְ ְ
המעלית חורקת ושורקת וגונחת אבל מורידה את המבקרים
לנקודה משם מתחילה הירידה במדרגות אל עומק המכרה,

לאורך כל המסלול מוגנות המחילות החצובות בקירות עשויים
מבולי עץ ,הטמפרטורה במכרות
קבועה בחורף וגם בקיץ והיא
 59.1מעלות צלזיוס .המדרגות
את
מעבירים
והמחילות
המבקרים בין אולמות בהם
מוצבים פסלים עשויים ממלח ,מי
שלא מאמין שמדובר במלח יכול
לחרוץ את לשונו וללקק [לא
מומלץ לאותם שנמצאים בדיאטה
דלת נתרן].

מעלית 'פאר הטכנולוגיה'

המחילות המובילות בין האולמות

גולת הכותרת של המכרות הוא אולם ענק
"הקתדראלה" הנמצאת בעומק של יותר ממאה
מטרים מתחת לאדמה [קומה שביעית לעומק] .הכול
שם עשוי ממלח ,אריחי הרצפה המסותתים ,הקירות,
המזבח ,הפסלים [ישו ,האפיפיור הפולני] התמונות
על הקירות [למשל תעתיק של 'הסעודה האחרונה'
של לאונרדו דה וינצ'י] ,הנברשות המאירות ,גרם
באולם זה נערכים
המדרגות המרשים בגודלו.

86

קונצרטים ויש ששוכרים אותו לחתונות [לא לבריתות ,שבת חתן ,חינה ,ולא להלוויות].

המזבח בקתדראלה עשוי כולו ממלח כנ"ל "הצלוב" והנברשות

הסעודה האחרונה על פי דה וינצ'י עשוי כמובן ממלח

ו"השלנו יותר יפה "...עם חברי הקבוצה – בשר ודם

ויש שם גם בית חולים תת קרקעי לחולי אסטמה  19קומות שצריך לרדת [אתם מבינים את זה? עד שהחולה מצליח
לרדת את כל המדרגות הוא כבר נשאר בלי נשימה וכמעט מת .אם רק יניחו לו לנפשו ולא יתעללו בו יותר ,חזקה עליו
שירגיש כאילו נרפא ]...מי שתמה פעם איך חיות הנמלים במחילות שמתחת לקרקע יכול לחוות זאת על בשרו.
בימי מלחמת העולם השנייה הובאו למכרות נערים יהודיים ממחנה פלאשוב והעבידו אותם ערומים בפרך ,מאותם
זמנים ניתן למצוא באחד האולמות מגן דוד שהצעירים חצבו במלח שכוון לצד מזרח [כיוון פני מתפללים יהודיים בשעת
תפילה] .הגרמנים השתמשו באולמות המכרות לצורך הקמת מפעל לייצור מטוסים .כל כך גדול הוא המקום.
הסיור מסתיים באולם המיועד לתיירים ,מוכרים שם מזכרות ,גבישי מלח וכד' ויש שם גם מזנון ומסעדה .הדרך למעלה
מחייבת שימוש במעלית למי שלא רוצה לטפס את מאות המדרגות ועשרות הקומות ,המעלית היא אותה מעלית
חורקת וישנה [שמזכירה טיסה מפחידה במטוס 'קונסטליישן' ישן בעל מנועי פרופלור מרעישים המשאירים מאחוריהם
שובל של עשן ואש] שכל מי שנכנס בתוכה של אותה מעלית מחייך חיוך של מבוכה ,מעט צוחק על חשבונה ,אך בסתר
ליבו מתפלל שזה לא יהיה הסיבוב האחרון שלה בתפקידה שעה שהוא נמצא בתוכה...
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השעה  ,75:80זה עתה יצאנו ממכרות המלח בויליצקה ועשינו צעדה רגלית קצרה למסעדה בקרבת מקום ,הזמנו שם
מראש ארוחת ערב וערב פולקלור פולני .המתינה לנו להקה שכללה מספר מבוגרים וגם צעירים ,נגנים ורקדנים.
וההופעה נערכה במהלך הארוחה ,בהמשך הערב ביקשו רקדני הלהקה שנצטרף אליהם בריקודים .חברים חוללו עם
הנערות הפולניות וחברות עם הרקדנים הפולניים .הפליא בכישרונו תומר זמר שלא הסתפק ברקדנית אחת והוא
הפליא לסובב סביבו שתי פולניות חינניות עד כי נטרפו חושיהן עליהן ...ישראל בר-און חטף את הכינור מכנרת הלהקה
והצטרף אף הוא לחגיגה בליווי חברי הלהקה.

חברי הקבוצה ליד השולחנות בארוחת הערב

חברי הקבוצה ליד השולחנות בארוחת הערב

להקת הפולקלור בהופעה

ריקוד מעגלים יחד עם חברי להקת הפולקלור
ישראל עם אחת הגבוהה ממנו
יוסי שרף במיטבו
בראש ,לא חשוב היכן הראש ,העיקר שהחזה במקום הנכון
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גם אסתר ברקן מוכיחה את כשרונה

וכך מרימים בתולות פולניות

וכוכב הערב תומר זמר מסובב שתיים על האצבע הקטנה

וישראל שחטף לכנרת את כינורה פוצח במנגינה עליזה
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