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קצרים
ה" חו ג ה פו לנ י " בבא ר שב ע ,
שמתכנס בכל יו $ראשו
הא ח ר ו  ש ל ה ח וד ש  ,הק ד י ש
את מפגשו לנת גרוס ז" ל
וליצירתו .בפ גישה הוקר
הס ר ט " ט נ ג ו "  ,ש ה ו כ  ע ל י ד י
הט ל ו יז י ה הפ ו ל ני ת ע ל נ ת  ,
וכ ל ל ג $הקדמה מוק לטת
של יעק ב גרוס  ,בנו של נת .
"סתיו קרקובאי" ,סרט$
המ ר ג ש ש ל י ו ר  $ג ר ו ס  ,א ח י ו
ש ל נת   ,ו י ע קב ג ר ו ס  ,ח תמ ו
את הערב.
♦♦♦
ברח‘ סטרדו 11 $בקרקוב
נפתח לאחרונה ,על ידי פרופ‘
סקוטניצקי ואחרי ,$מרכז
לדיאלוג .מטרת המרכז היא
לבנות קשרי $בי אנשי$
מלאומי ,$דתות ותפיסות
עול $שונות ,וזאת באמצעות
מפגשי $בי מורי $ומחנכי,$
ארגו תערוכות ,איסו)
מסמכי $והידוק הקשרי$
הבי לאומיי..$
המרכז פונה בבקשה אל כל
החברי $בארגוננו לשלוח
זכרונות
פרקי
אליה$
מקרקוב של פע ,$סיפורי$
ואנקדוטות מאות $ימי,$
צילומי $משפחתיי $וכל
מידע שיכול לשרת את
מטרותיו של הארגו החדש.
את החומרי $אפשר לשלוח
קרקוב
יוצאי
לארגו
בישראל או ישירות למרכז
בקרקוב.

דמי חבר

שנת כספי חדשה החלה,
ואנו פוני בבקשה כי
תקדימו ותשלמו את דמי
החבר השנתיי.
שלחו המחאה בס  120ש“ח
לארגו יוצאי קרקוב בישראל
ת.ד ,17209 .תל אביב 69051
אבלי $ומשתתפי$
בצער המשפחה
על מותה של חברתנו

ברוניסלבה )ברונקה(
בורנשטיי ז“ל
לבית לרמר

גליון  ,31פברואר  2009שבט ה‘תשס“ט

ירושלים וקרקוב  -ערים קדושות
2009
במר+
ב2324
יתקיי ,$באקדמיה לאמנויות
בצלאל בקמפוס הר הצופי$
בירושלי ,$כנס ”ירושלי$
וקרקוב ,ערי $קדושות“ .הכנס
מתקיי $במסגרת שנת פולי
בישראל ,ומאורג על ידי מכו

אד $מיצקבי +ומרכז התרבות
הבינלאומי בקרקוב.
מטרת הכנס היא להצביע
על תפקיד $של גורמי $דתיי$
בהתפתחות של ערי $גדולות.
ירושלי $היא ”עיר קדושה“
וכ -נחשבת ג $קרקוב .בתחומי

הערי $האלה אתרי $שה$
מוקדי עליה לרגל לדתות
שונות .במש -מאות שני $חיי$
בערי $בה ,בדוקיו ,$קבוצות
אתניות שונות ,תו -יצירת
מרק $תרבותי וחברתי מורכב.

חשיבה בעידן שאחרי השואה .קולות מפולין
ב 3במר +יתקיי $פנל
י ש ר א ל י פ ו ל נ י ע ל ה ש פ ע ת ה ש ל
הש וא ה ע ל ה ח ש י ב ה ה פ ו ל נ ית .
הפנל יע ר -לכבו ד ה שקת ספ ר
הכ ו ל ל מ אמ ר י  $ש ל א נ ש י ר ו ח
בולטי $מפולי ,ויתקיי$
במרכז מורשת מנח $בגי

ב י ר ו ש ל י  ) $ר ח ‘ נ כ ו   . (6ה פ נ ל
מאורג על ידי הקונגרס היהודי
הע ולמ י ,מר כ ז מו ר שת מנ ח $
בגי ,משרד החו +הפולני,
והמכו הפולני.
משתתפי :$פרופ‘ דניאל
גרינברג מאוניברסיטת

ביאליסטוק ,ד “ר סבסטיא
רייק ממשרד החו +הפולני,
אבי שי הדר י מתר ג $ובימא י
תאטרו ,מרדכי פלצור השגריר
לשעבר בפולי והרצל מקוב
מנהל מרכז מורשת בגי.

בין דו-קיום לבין גירושין
לציו  25שנות מחקר בנושא תולדות ותרבות
יהודי פולי ויחסי פולני$יהודי $יתקיי $כנס
המבקש לסכ $את מצבו של המחקר בנושא זה.
הכנס הראשו התקיי $באוניברסיטת אוקספורד
בשנת  ,1984ביוזמתו של פרופ‘ אנתוני פולנסקי,
והכנס יאפשר להצביע על נושאי $שעדיי לא
נחקרו בהיסטוריה של יהודי פולי וביחסי פולי

ויהודי .$בכנס תוצג תערוכה שתחשו) את הישגי
המחקר הפולני.
מארגני הכנס ה $הפקולטה למדעי היהדות
באוניברסיטה היגלונית בקרקוב ,האוניברסיטה
העברית בירושלי ,$אוניברסיטת ברנדייס,
אוניברסית תל אביב ,יוניבסיטי קולג‘ בלונדו
ואוניברסיטת מקגיל במונטריאול.

צלינה שתיל לבית אורטנר
כיצד צולח אד $שואה
ואובד ,והופ -את חייו לסיפור
הצלחה גדוש עשייה ושמחת
חיי ,$למרות העצב המלווה
אותו תמיד?
צלינה אורטנרשתיל נולדה
בקרקוב ,והיתה בת שלוש
עשרה ,כשפרצה מלחמת העול$
השניה .צלינה עברה מגטו לגטו
ומאקציה לאקציה ,ושרדה
במזל .לא כ -בני משפחתה
שנרצחו כול ,$והילדה צלינה,
נותרה לבסו) לבדה במחנה
ההשמדה בוכניה ,ש $המוות
ארב לה בכל רגע.
צלינה הצליחה לברוח,
ובתו $דר -ארוכה ,מפותלת
ורבת סכנות ,כשהמלחמה
באירופה עדיי בעיצומה ,היא
מגיעה לאר +ישראל ,והיא בת
תשע עשרה.
במהל -לימודיה בטכניו
פגשה צלינה את אהבת חייה,
בצלאל רש) ,וכעבור זמ קצר
ה $נישאו .כא ,במלחמת
העצמאות ,פוקד את צלינה
אובד נורא נוס),

 11ח ו ד ש י  $ב ל ב ד ל א ח ר
הח תו נ ה נ הר ג ב צ לא ל ב ח יפ ה ,
בזמ  מל חמת ה ע צמאות  א-
שעה קלה לאחר שהופסקו
הקרבות  הוא נורה כאשר ישב
באוטובוס .צלינה סירבה
להאמי ,רק שעתיי $קוד $לכ
קיבל ה ממנו פתק שה וא יגי ע

בק ר ו ב  ,ו ה יא ד ר ש ה ל רא ות א ת
הגופה .לאחר ויכוח ניאותו
להראות ל ה את גו פת בעלה 
שמת ע $חיו -על פניו.
משפחת רש) אימצה את
צל ינ ה בכ ל מו ב ה מי לה  הי א
קרא ה ל ה ור י ו ש ל ב צ לא ל אב א
ואמא ,ונשארה בקשר הדוק ע$
המשפחה עד ה יו .$ג  $לאח ר
שהקימה משפחה חדשה,
ראת ה ב ה מ ש פ חת ר ש ) ק ר ו ב ת
משפחה מדרגה ראשונה .
צלינה ,למרות האובד
והשכול שחוותה ,מעול $לא
אי בד ה את ה או פט מי ות ש לה ,
את י ו ש ר ה ו א ת א מ ו נ ה בא ד , $
ושוב מצליחה להפו -את
הקושי והכאב לכוח מ ניע ש ל
עשייה והתפתחות.
מהשיחות שניהלה ע$
צלינה אורטנרשתיל וע$
אסתי
רקמה
מכריה,
פילרסדור) ספר מרתק ומרגש
על אישה מיוחדת במינה,
שרוחה החופשית וכוחותיה
הנדירי $אפשרו לה לעבור מסע
בלתי אפשרי.
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נוביני קרקובסקיה

עמוד 2

קורותיה של מריסה קלר )מרים רביד(
נולדתי ב 1באוגוסט  1927בקרקוב ,למחנות מוות .ביו $סתיו אחד של שנת מספר שסומ בקעקוע על אמת ידו .מאותו
להורי וילהל $קלר וצציליה לבית  1942הוצאו אלפי תושבי הגטו מבתיה $רגע אבדנו את זהותנו והמספר הפ -לש.$
רוזנצויג ,ילידי פולי .אירנה ,אחותי אל הרחובות ,והובלו תו -מכות ויריות אל פעמי $ביו $נערכו מפקדי נוכחות בה$
היחידה המבוגרת ממני בשלוש שני ,$חיה ככר השוק בקצה הצפוני של הרובע .כ -ספרו את האסירי .$מפקדי $נערכו בכל
בצירי ,-שווי .+בקרקוב גרנו בבית דירות נהרגו רבי $עוד לפני הגיע $אל הכיכר .שעות היו ,$ג $בקור המקפיא ע $עלות
נאה ,בסביבה שרוב דייריה פולני .$בבית בפינת אחד הרחובות נדחפתי מתו -השחר נאלצנו לעמוד שעות ,ומי שנפל
דברנו פולנית רהוטה ,גדלנו וחונכנו השיירה והופרדתי מהורי .זאת הייתה נורה במקו .$המחנה היה מוק) בגדרות
באווירה חילונית .אחותי ואני למדנו בבתי הפע $האחרונה שראיתי אות.$
תיל חשמלי ע $מגדלי שמירה גבוהי,$
ספר יסודיי $פולניי .$ע $זאת הורי
מאוישי $ע"י חיילי $ע $מקלעי$
היו פעילי $בארגוני ספורט יהודיי,$
וזרקורי $שבלילות היו מאירי$
וקיימו קשרי $חברתיי $ע $משפחות
ומחפשי $בכל פינות המחנה.
יהודיות .אבא עבד כ 29שני $בחברת
העבודה הקשה והרעב הפילו
קורבנות ואנשי $מתו מרעב,
 ,AEGחברה גרמנית גדולה לייצור ציוד
מחלות ומהקור העז .תקופת מה
חשמלי ,תחילה כשכיר ואחר כ -כנציג
שהיתי ב"מחנה ענישה" כדי למלא
בלעדי של החברה לשטחי פולי.
מקומות "פנויי "$של אסירי$
ב 1938קיבל אבא מכתב מהחברה
שמתו או נרצחו .עסקתי בעבודות
בו הודיעו לו בנימוס ,תו -התנצלות
חפירה בקרח.
והבעת צער ,שלא יוכלו להמשי-
הגיעה שנת  .1945הצבא הרוסי
ולקיי $את קשריה $עמו .אבא נשאר
התקד $מערבה והגרמני $נאלצו
באות $משרדי ,$א -שינה את ש$
לסגת .בינואר של אותה שנה חוסל
החברה כדי לא להצביע על הקשר ע$
מחנה אושווי ,+פונה מיושביו
החברה הגרמנית .הוא הפ -את החברה
שיצאו מערבה ב"צעדת המוות"
לשותפות בע"מ ,והמשי -למכור ציוד
חשמלי באופ עצמאי יחד ע $אימא תמונה יחידה שנותרה לי של הורי ,צציליה ווילהלם קלר הידועה .מי שנפל בדר -מתשישות
נורה במקו .$לקראת סו) המסע
כשותפה ומזכירה .במש -כל אות
מי שלא נשלח למותו ,נותר בגטו עד הובלה שארית האנשי $בקרונות משא
השני $התנהלו חיינו כסדר ,$בעבודה,
לימודי $וחופשות קי +שהייתי מבלה ע $חיסולו הסופי ב 13למר .1943 +אז גורשנו פתוחי .$לבסו) הגענו למחנה ההסגר
מהגטו והלכנו ברגל למחנה עבודה ראוונסבריק ,כמה עשרות קילומטרי$
אימא ואחותי בכפר.
ב 1בספטמבר  1939פלשו הגרמני $בפלשוב .אימת פלשוב היה מפקד המחנה ,צפונה מעיר הבירה ברלי ,הידוע לשמצה
לפולי ,ומיד החלה בריחה המונית של קצי גרמני בש $אמו גט ,שגר בווילה על בגלל הרג האסירי $הרב שהשתולל בו.
יהודי $מזרחה ,בתקווה להינצל ,וכ -ג $גבעה שהתנשאה מעל אתר המחנה .עבדנו אחרי שהייה של כמה שבועות נאלצו
אבי ואחותי ,א -מיד חזרו לקרקוב .על קשה ,האוכל היה דל וכל הזמ היינו הגרמני $לסגת לכוו ברלי והאסירי$
ילדי $יהודי $נאסר ללכת לבית הספר .רעבי .$בחדשי החור) הקרי $נאלצנו והאסירות הועברו ברכבת למחנה
אבי אול +לסגור את המשרד .חויבנו לעמוד שעות במפקדי בוקר ולהתפקד עד נוישטדטגלווה ,ש $עבדתי תחת כיפת
לשאת על בגדינו את סמל מג דוד .יהודי $שמספר האסירי $תא $את הרשימות .השמיי $בתיקו חלקי מטוסי .$ג$
נתפשו ואולצו לנקות רחובות .אחר כ -בשלהי שנת  1943הפ -מחנה פלשוב במחנה זה נפלו קורבנות רבי $ממחלות,
יהודי $ממחנה עבודה למחנה השמדה .מדי פע $קור וחוסר תזונה.
להוציא
הגרמני$
החלו
מדירותיה $באזורי $היותר טובי $בעיר ,נערכו "סלקציות" בה מבוגרי ,$חולי,$
בבוקר ה 2למאי  1945התעוררנו
או
במקו$
להורג
הוצאו
וילדי$
תשושי$
כשבמחנה לא נראה אפילו גרמני אחד.
ומשפחתי עברה להתגורר בכפר באזור
קרקוב .יכולנו לקחת עמנו רק מעט נשלחו למחנות השמדה .אסירי $שנתפסו כול $ברחו בלילה מפני הצבא הרוסי
מתכולת הדירה ,והנותר נגנב ע"י הגרמני $בנסיונות בריחה או "עבירות" אחרות המתקרב .קבוצת נשי $ואני בתוכה יצאנו
נענשו במקו ,$לעיני כל האסירי ,$מהמחנה ,ופנינו בהליכה אל הכפר הסמו-
או השכני.$
חוקי הדיכוי הלכו והחמירו .בדרו $במלקות ובתליה .עונשי $אלה היו שהיה ריק מתושביו הגרמני ,$כשלגופנו
העיר ,מעבר לנהר הויסלה ,הקצו הגרמני $מבוצעי $ע"י אסירי $אחרי ,$כאשר בגדי הפסי $ולרגלינו קבקבי ע +וידינו
רובע מגורי $והקימו בו את הגטו היהודי הגרמני $חמושי $ברובי $ואקדחי $ריקות .בבתי $הנטושי $מצאנו חלקי
עבור יהודי קרקוב והסביבה .הצפיפות מפקחי $על הפעולה .במחנה עסקתי לבוש ומעט אוכל .החלטנו לשי $פנינו
בגטו הייתה בלתי מתוארת .בדירת חדר ,תחילה בעבודות בניי המחנה ויותר מזרחה ,לפולי ,לקרקוב ,בתקווה למצוא
ע $ברז מי $קרי $אחד ושירותי $מאוחר במתפרת מדי צבא של מדרי '+בני משפחה .הדרכי $היו מלאות ביחידות
וטי.'+
צבא רוסי רגלי וממונע ,ומה $היינו
באכסדרה ,התגוררו שלוש משפחות.
במחנה פלשוב היינו עד סתיו  ,1944מקבלי $מעט אוכל .לפעמי $נזדמ רכב
משפחות מרובות ילדי $נאלצו להיפרד
מילדיה ,$שעברו לגור במקומות בה $ואז העבירו את כל אסירי המחנה ברכבת ,ממונע רוסי שנסע בכוו שלנו וזכינו
מצאו מקו .$אחותי גרה ועבדה בבית בקרונות משא נעולי ,$למחנה ההשמדה בהסעה למרחק מה ולמעט מנוחה.
החולי $של הגטו .על א) האיסור ,נעשה אושווי .+הנסיעה נמשכה מספר ימי $ללא
לאחר כמה שבועות הגענו לקרקוב.
מאמ +לקיי $תכנית לימודי .$הגטו נוהל אוכל או שתייה .האנשי $בקרונות היו העיר לא סבלה מהפצצות והשירותי$
ע"י מועצה מורכבת מדיירי הגטו והסדר תשושי $ומעולפי ,$שכבו זה לצד זה או העיקריי ,$כמו מי ,$חשמל וקווי
נשמר ע"י משטרה יהודית ,את שני הגופי $אחד על השני וג $על גוויותיה $של אלה חשמליות פעלו .בעיר הוק $ועד יהודי
הקימו הגרמני .$מקורות פרנסה לא היו ,שמתו בדר .-כאשר הרכבת עצרה ודלתות שסידר מקומות לינה ותמחוי לפליטי$
אספקת מצרכי מזו הייתה מצומצמת ,הקרונות נפתחו ,נצטווינו בצעקות שהגיעו לעיר .בגלל הלכלו -ששרר ש $לא
ומי שלא נותר לו כס)  רעב ללח .$מי ודחיפות לרדת אל הרצי) ולהסתדר נשארנו ללו .לא היה שו $מידע מסודר
שהיה מסוגל לעבוד היה מועסק ע"י בטורי $עורפיי .$סביבנו ניצבו חיילי $ואמי על ניצולי $ולא היתה כל עזרה
וקציני $גרמניי $חמושי .$מיד החלה כספית .מהר מאד התברר לי שאיש מבני
הגרמני.$
אותי היו מסיעי $יחד ע $עוד קבוצת ה"סלקציה" ,כלומר הבחירה .אחד משפחתי לא נותר בחיי .$לנתי כמה
בנות לבית מגורי $גדול של קציני $הקציני $היה הרופא הגרמני הידוע שבועות על רצפת המטבח אצל מי שהיה
גרמניי $בקרקוב וש $עסקנו בעבודות לשמצה ,דר' מנגלה .בשרביט שבידו הוא מועסק ע"י אבי במשרדו ,שג $החזיר לי
מטבח וניקיו חדרי מגורי .$יותר מאוחר הורה להזיז את האסיר שמאלה או ימינה ,טבעת ושעו של אמי .היו בידו חפצי$
העבירו אותי לעבודה במתפרת מדי צבא כלומר לחיי $או למוות .נשי $הופרדו נוספי $שלנו שלא יכולתי לקחת עמי .לא
בניהול $של שני אזרחי $גרמניי ,$מגברי ,$הורי $מילדיה ,$תינוקות קבלתי ממנו כס) או עזרה כלשהי .צעיר
מאדרי '+וטי .'+מדי פע $היו הגרמני $מזרועות אמותיה .$טור אחד הובל הישר יהודי שפגשתי מסר לי את מקו $עבודתו
עורכי $אקציות ,בה היו מרכזי $חלק לתאי הגזי $והאחרי $למקלחות .אצל רופא שיניי ,$וכ -זכיתי במעט כס)
מתושבי הגטו ,בדר -כלל מבוגרי ,$חולי $מהמקלחות יצאנו ערומי $ומגולחי ,$לקניית אוכל ,ובמקביל למדתי בבית ספר
או ילדי $שלא היו מסוגלי $לעבוד ,חילקו לנו חליפות פסי $וקפקפי ,$והריצו ערב.
אותנו לצריפי המגורי .$כל אחד קבל
)המש -בעמוד (3
מעלי $אות $על משאיות ומעבירי$
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עצותיו של ילד בן תקופת הקסת לילדי עידן המחשב
ביקשת $לשמוע ממני מהו נסיוני אשר
רכשתי ומה המסר החינוכי שהנני מביא
לכ $מאותה תקופה של לימודי בבית
הספר ה"עממי" העברי בקרקוב מלפני 65
שנה .היטבת $לעשות בפניתכ $דווקא
אלי :שמי היה מוזכר ביראה ובאנחות
כבדות בחדר המורי $עוד שני $רבות
לאחר עזיבתי את בית הספר .הייתי
התלמיד היחיד אשר שמו זכה בה"א
הידיעה :המורי $לא היו מזכירי $סת$
את "פלדבלו "$אלא את "הפלדבלו$
הזה!" .יתרה מכ :למרות שמש-
הלימודי $ב"עממי" היה באות $הימי$
שש שני ,$מסיבות ששתיקה יפה לה
למדתי – לא ,נכו יותר לומר – ביקרתי
בבית ספרנו שנה נוספת אחת – בס -הכל
במש -שבע שני.$
והנה פרי נסיוני מאותה כתה ה':
נתבשרנו כי עלינו לבקר ,תחת פיקוחו של
מורנו מר גרוסמ ,בג הבוטני של עירנו,
קרקוב ,זאת על מנת ללמוד על ההבדלי$
בי צמחי הקי +השוני $הגדלי $בפולניה.
הקי !+מילה שפרושה בשבילנו היה
החופשה הגדולה ,השחייה בנהר ,העפיפו
שבשמי ,$א -בשו $פני $לא "הבדלי $בי
צמחי ,"$לכ ,כבר בחשמלית שהוליכה
אותנו לג הבוטני רקמנו תכנית הגנה כדי
להימנע מהצמחי $וההבדלי $ביניה.$
מוישה "השמ" הציע לצבוע את הלחיי$
שלנו בעלי $האדומי $של הפרחי$
שנשתלו בג .סומק מדומה כזה היה
מתפרש על ידי המורה כסימ לחו $גבוה,

המבטיח שנשלח הביתה .אמצעי זה נזנח
כשהתברר לנו כי עקב חוסר מיומנותנו,
האוד $כיסה לא רק את הלחיי $אלא
בעיקר את צווארוני חולצותינו.
לכ החלטתי להפעיל אסטרטגיה שלא
היתה ידועה בתולדות בתי הספר :בכניסה
לג ישב כרטיס רגז ,בעל א) ענק ואדו,$
אשר ע $גביית דמי הכניסה היה ג $רוש$
את שמות המבקרי ,$הראשו שנכנס היה
אותו מוישה )"השמ"( קליינמ .אחריו
נדחפתי אני ,אשר זו הפע $הראשונה
שבגדתי בש $משפחתי האמיתי ,והצגתי
את עצמי מתור "מיטטלמ" .הכרטיס
העצבני רש $בעמל רב את הש $הבדוי,
תו -מילמול תחת שפמו המרשי $כי "אי
זה ש $פולני הגו" ,כפי שהוא רגיל .האות
"ט" הכפולה ב"מיטטלמ" גרמה לו לא
מעט קשיי .$שלישי נכנס המלווה המבוגר
שלנו ובקול צלול וגבוה ,כיאה למורה,
הציג את עצמו :גרוסמ.
הכרטיס קפ +מכיסאו" :מה? אי?-
צחוק את $עושי $ממני? פקיד ממשלתי
במשרה שלמה ובעל זכויות מלאות
לפנסיה? הראשו היה קליינמ = איש
קט ,השני :מיטטלמ = איש בינוני,
והשלישי :גרוסמ = איש גדול? עופו מיד
מפה ולא אראה אתכ $עוד לעול."!$
ובתופסו מטאטא גרש את כולנו תו -כדי
צעקות וקללות .מספרי $כי עוד זמ רב
לא יכול היהי הכרטיס להרגע ,סבל
מ"עצבי $חזקי "$אות $נאל +לרפא
בעזרת משקאות חריפי $מרגיעי.$

יוסף קדרון ז"ל
בצער רב נודע לנו על פטירתו
של יוס קדרו )קורנבלו ($ז"ל,
בגיל  .91יוס) נולד בקרקוב בשנת
 1918להוריו ,הנריק וברוניסלבה
קורנבלו .$מיד ע $סיו $לימודיו
התיכוניי $בגימנסיה העברית
שברחוב בז'זובה החל ,בשנת ,1936
בלימודיו באוניברסיטה היגלונית
בפקולטה לפילוסופיה .בשנת 1937
עזב את קרקוב ונסע לפלשתינה ,על
מנת להשלי $את לימודיו
באוניברסיטה העברית בירושלי.$
בשנת  1942התנדב לצבאו של
אנדרס שחנה באותו זמ באיר,

וזהו המסר והעצה אשר הנני מעביר
בזאת אליכ $מתו -נסיוני כתלמיד לפני
ששי $וחמש שני :$ההבדלי $בי
הצמחי $ה ,$ככל הנראה ,רבי $מאד;
בעת ביקורכ $בג הבוטני בקרקוב תיזהרו
מהכרטיס :תכירוהו בנקל על פי שפמו
המאיי $ואפו הענק והזוהר; זכרו כי
המטאטא נמצא בפינה הימנית ,ליד הקיר.

ד"ר איגו פלדבלו
מתו בי"ס הריאלי העברי בחיפה

תודה למתנדבת
הגיע עד מצרי ,$ושרת עד שנת
 .1947ע $שחרורו מהצבא חזר
לפלשתינה ,ושנה לאחר מכ נקרא
לשרת בצבא הגנה לישראל ,בו שרת
 25שנה כקצי .לאחר פרישתו
מהצבא עבד כמנהל ביחידת
מערכות המידע של חברת אלתא.
איש בלתי רגיל ,צנוע ,ח $וענו.
כל חייו חש צער עמוק על גורל דורו
בקרקוב ,אליו חש קשר עמוק.
היה שלו,$

דבורה הנפלד )מבית רפפורט( סייעה בהתנדבות,
במש -שני ,$בפיענוח תעודות בבית התפוצות.
לאחרונה זכתה גב‘ הנפלד במכתב תודה והוקרה
ממנכ“ל בית התפוצות ומנהלי המרכז לגינאולוגיה
במקו .$וזו לשו מכתב התודה:

”אנו מודי $ל -מקרב לב על העבודה המסורה
והחשובה ,וגדולת ההיק) ,שעשית בהתנדבות עבור
המרכז לגניאולוגיה יהודית ע“ש דגלס א .גולדמ
במש -שני עשורי .$בעיקר ראויה לציו עזרת-
החשובה בפענוח ותרגו $מסמכי רישו $אוכלוסי
יהודי מפולי .עבודה זאת עזרה לרבי $מאד לאתר
פרופ' אלכסנדר סקוטניצקי את שורשי המשפחה שלה.$
המרכז לדיאלוג בסטרדו
כולנו מאחלי $ל -בריאות ,אושר ואריכות ימי“.$

קורותיה של מריסה קלר )המשך מעמוד קודם(
יותר מאוחר בקי +הגיע לעיר חבר של
אחותי ובחשאי העביר אותנו דר -הגבול
לגרמניה ,לעיירה בש $גיילינג ,על גדות
הנהר ריי .בבית אבות גדול שננטש ,הוק$
מחנה מעבר לניצולי $יהודי .$המפעל
נתמ -ע"י יהודי שוויצרי אמיד שדאג לכל
צרכינו בכס) ,אוכל ,בגדי $וציוד.
באותו בית התקבצו צעירי $רבי$
מארצות אירופה ,וש $זכינו לראשונה
לתנאי חיי $אנושיי .$נשארתי במקו $עד
קי ,1946 +כשהצטרפתי לקבוצה שתכננה
לעלות ארצה ,ואיתה הגעתי למארסיי.
מש ,$כעבור שלושה חודשי ,$הפלגנו
ארצה על סיפו אוניית המעפילי$
"לטרו" .קרוב לחופי האר +אתרה אותנו
אוניית מלחמה בריטית שתפקידה היה
סיכול עליה "בלתי לגלית" )עליה ב'( .הגענו
לנמל חיפה וש ,$תו -קרב התנגדות
כשנשקנו מקלות וקופסאות שימורי,$

הוכרענו ע"י סילוני מי $וגז מדמיע,
והועלנו ע“י הבריטי $על סיפו אוניית
מלחמה שהעבירה אותנו למחנה מעצר
בקפריסי .במאי  1947הועלנו על סיפו
אונית מלחמה בריטית שהביאה אותנו
לחיפה ומש $למחנה מעצר בעתלית.
ע $קבלת החלטת האו" $על הקמת
מדינת ישראל וסיו $המנדט הבריטי על
אר +ישראל שוחררנו מעתלית ,ועברנו
למחנה עולי $סגור של הסוכנות היהודית
בקרית שמואל .יחד ע $שניי $מחברי
החלטנו ללכת לקיבו +עי גב .בקיבו+
עבדתי בהכשרת קרקע .במטעי זיתי$
ובננות ,במטבח ובניקיו ,בבית התינוקות
ובג הילדי $ולמדתי עברית .כעבור מספר
חדשי $פרצה מלחמת השחרור והקיבו+
מצא עצמו בקו החזית .כול ,$כולל חברי
עלית הנוער אליה השתייכתי ,היו מוצבי$
בתפקידי שמירה .ע $תו $המלחמה עזבתי

את הקיבו +והגעתי לירושלי ,$ש$
התחלתי את לימודי בבית הספר לאחיות
של ויצ"ו ,לימודי $שארכו שנה וחצי .ע$
סיו $לימודי בשנת  1951עברתי לחיפה,
ש $התחלתי לעבוד כאחות בחדר תינוקות
של מחלקת היולדות בבית חולי $רמב".$
באביב שנת  1953הכרתי את בעלי
לעתיד ובנובמבר של אותה שנה נישאנו.
בעלי נסע לארצות הברית לעבודה במפעל
לאלקטרוניקה ,ואני הצטרפתי אליו.
בסו) שנת  1955חזרנו ארצה ,וכא נולדו
שני בנינו ,רוני וזאב .ב 1968עברנו לרמת
השרו ,ועבדתי כאחות בבית יולדות
הקריה בתל אביב .בשני19821988 $
שהינו בשווי +לרגל עבודתו של בעלי .חזרנו
ארצה לרמת השרו ומשנת  2001אנו גרי$
בבית דיור מוג בהוד השרו.

מרי )מריסה( רביד
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השופט הושלך למים
שמונה פעמי $רצופות היתה קבוצת מכבי קרקוב לאלופת
פולי בכדורמי ,$ובמש -שני $אחדות יצגו כמעט כל שחקניה
את פולי בתחרויות בינלאומיות ב"ואטרפולו" .תצלו $יחיד
במינו ,משנת  ,1929של קבוצת מכבי בחולצות הנבחרת של פולי
– הנשר הפולני הלב על רקע אדו – $השתמר הצל רופא שיניי$
תלאביבי ,ד"ר א .סולדינגר :ווגלדר ,גולדשטיי ,האחי$
סולדינגר ,האחי $ריטרמ ,שיינפלד והשוער קפט פורנסקי .מ
השמונה נותר בחיי $רק ד"ר סולדינגר ,מפיו שמעתי פרטי $על
השערוריה ע $השופט סמאדני ,שזיעזעה בזמנה את עול$
הספורט הפולני.
מספר ד"ר סולדינגר :היה עלינו לשחק נגד א.ז.ס) .אגודת
הספורט האקדמאית( בוורשה ,באיצטריו הצבא הפולני .לא
אדבר על אות תחרויות "ספורטיביות" שבסופ יצאנו מ המי$
ללא מכנסיי ,$חבולי $ושרוטי .$בה האקדמאי ששחה לידי
היה שורק באזני "ז'ז'ז'יייד!" )יהודי!( .בשו $אופ לא יכלו
להשלי $ע $הרעיו שקבוצה יהודית תהיה אלופת פולי.
"בוורשה אינני מפחד מפניכ – "!$אמר בנימה ידידותית
השופט סמאדני לזיגה ריטרמ .ה $הכירו זה את זה שני $רבות.
טדאוש סמאדני ,מייסד התאחדות השחיה הפולנית ,חתנו של
שר האוצר הפולני מטושבסקי ,היה לא רק שופט ספורט אלא ג$
שופט אזרחי .בהתאחדות השחיה הוא שלט כרוד :עמד מאחורי
כל החלטה ,וקבע את שופטי המשחקי .$היו לו ,ללא ספק,
זכויות גדולות על התפתחות ספורט המי $בפולי .הוא הביא
לקרקוב מבלגיה את המאמ הראשו ,וא סקלה ,שלימד אותנו
את טכניקת הקראול .הוא היה קנאילאומני גדול ,וחששנו
ששיפוטו לא יהיה הוג כלפינו ,א -חר) הסתייגויותנו
ומחאותינו "נקבע" דווקא הוא כשופט במשחק החשוב ,מכבי –
א.ז.ס.

פנדל נגד מכבי
כבר בדקה הראשונה למשחק קבע השופט סמאדני פנדל נגד
מכבי .פנדל בכדורמי $הוא די נדיר ,ואי קובעי $אותו בפזיזות.
כעסנו על השיפוט המעוות ,א -כמוב ,ללא הועיל .א.ז.ס.
הובילה  .0:1לא חלפה דקה ושריקה נוספת בשרה פנדל שני נגדו.
 0:2לטובת א.ז.ס .באופ ספונטני התחלנו לצאת מ המי .$איני
יודע אי -זה קרה .לא זכור לי שהתייעצנו בינינו.
הייתי עדיי במי $והנה עיני רואות את סמאדני ,דגלו בידו,
מרח) באוויר לכיוו המי ,$שעו הכיס שלו התנדנד על שרשרת
הזהב – פלאסק! – ואזי שומעות את שאגת הקהל ...איש לא
ראה מי דח) אותו .שערוריה נוראה התעוררה .הקהל החל
לידות בנו אבני .$כאיש אחד זינקנו חזרה אל המי $ובצלילה
מהרנו לעברו השני של האצטריו .אותו יו $התארחנו בבית
האקדמאי הפולני ,ופחדנו לחזור לש $כדי לקחת את חפצינו.
מישהו מאגודת "קרקוביה" נלווה לאחד מבחורינו והעביר עמו
את החפצי $למלו.
מי השלי -את השופט למי ?$לא נמצא עד ראיה שהיה יכול
להצביע בוודאות על האש .$סמאדני חשש שהיה זה זיגמונט
ריטרמ ,והוא פסל אותו למשחקי $לכל החיי .$ריטרמ לא היה
יכול לסבול חרפה שכזאת ,אי לכ -שכנע את שיינפלד להודות
באשמה .כבודו של ריטרמ הושב לו ,א -לגבי שיינפלד היה זה
סו) הקריירה.

קבוצת מכבי קרקוב ,אלופת פולין בכדור מים בשנים 1928%29
מימין :ל .וולגר ,י .גולדשטיין ,א .סולדינגר ,ו .סולדינגר,
ז .ריטרמן ,א .שיינפלד ,י .פורנסקי ומנהל גהורסם

למחרת ,יו $ראשו ,התעתדנו לשחק באותו איצטדיו ע$
"אוניה" מפוזנ .חששנו מידיוי אבני $והיינו מוכני $להכנע
בואלקאובר ,א -הגנרל שעמד בראש התאחדות השחיה נשבע לנו
בה צדק ששערה לא תיפול מראשינו .כאשר הגענו למקו $היתה
הבריכה מוקפת חיילי $ואנשי צבא רבי $ישבו בקרב הקהל.
ניצחנו .0:5

מפגש דרמטי
אבל תחרויות האליפות עדיי לא תמו .אחרי שני משחקי$
ע $הקבוצה הגרמנית מקטובי +א.ק.ס”) .ארשטר קטוביצר
שווימפריי“( היה עלינו לעמוד בתחרות השלישית והמכרעת.
היה זה מפגש דרמטי .עייפי $אומנ $מהאירועי $האחרוני$
וללא שיינפלד החלטנו ,בכל זאת ,להלח $עד כלות הנשימה.
מבחינה טכנית וטקטית היינו חזקי $יותר מיריבינו ,אבל ה$
היו מהירי $יותר .ה $שחו כמו שדי .$בקושי נשמנו ,א -חרקנו
ש ועמדנו בהתקפותיה $החוזרות ונשנות .תו -דקה הובילו 0:1
וזמ קצר אחר כ -השיגו שער נוס) .הודות לשוערנו המצויי,
קפט פורנסקי ,החזקנו מעמד עד סיו $המחצית הראשונה .היה
יכול להיות גרוע מזה .החלטנו ללחו $עד הסו) :רק לא להשבר!
ה $יתעייפו .ה $לא יעמדו בקצב שקבעו לעצמ .$מיד אחרי
ההפסקה התקפנו .שער לזכותנו –  .1:2תו -זמ קצר השוונו
 ,2:2ולבסו) ניצחנו  .2:3ראשי התאחדות השחיה הפולנית היו
מעדיפי ,$ודאי ,שגרמני $יזכו באליפות פולי ולא יהודי.$
היתה זו הפע $האחרונה שהשגנו את האליפות .כולנו היינו
אקדמאי $ולא גידלנו משמרת צעירה .אחרי שמונה שנות
אליפות פינינו את המקו $לאחרי .$אבל "עשינו היסטוריה".
נכנסנו אחר כבוד לתולדות הספורט הפולני ,ואני מקווה שג$
היהודי ,מסיי $ד"ר סולדינגר את סיפורו.

מאת נת גרוס
פורס ביו שישי  19באוגוסט 1983

אנטונינה וולדיסלב בכול ,חסידי אומות עולם
סיפור הצלת של אמי וסבתי בתקופת
השואה ריח) תמיד במשפחה .סבי ,מקס
גלזר ,נולד בשנת  ,1910וחי ע $משפחתו
בקרקוב ,בככר וולניצה  ;14סבתי ,מניה
לבית וולפגנג ,נולדה בשנת ,1916
והתגוררה ברחוב סטרושבילנה ) 74או
 ;(?64לאחר חתונת $עברו לדירה ברחוב
דיטלה  .62טר $פרו +המלחמה עבד סבי
בחנות הבגדי $של וינקלר ,ברחוב סטרדו$
 ,5אני מניח שסבתי הייתה עקרת בית
ובמקביל עבדה ג $בחייטות.
במר 1941 +אולצו סבי וסבתי לעבור
לגטו ,וש $גרו ,ככל הנראה ,בפלא +זגודי
 .10חודש מאוחר יותר נולדה בגטו אמי,
לאה .הגירושי $והאקציות של שנת 1942

סכנה מוחשית לילדי  $באקציה של
אוקטובר התחבאו סבתי ואמי במרת) ,א-
התינוקת בכתה והיה צרי -להשתיקה
באמצעות כדורי שינה וסתימת פיה,
פעולה שכמעט גרמה למותה .באמצעות
מכרה פולניה ,ינינה סיויק ,הצליחה סבתי
להעביר את התינוקת אל מחו +לגטו ,אל
בית הוריה של סיויק ,בכפר ביסטרה
הנמצא כ 60קילומטר דרומית מקרקוב.
בכפר זה גדלה אמי כבת הששית
במשפחת $הגדולה והקתולית מאד של
אנטונינה וולדיסלב בכ7ל.
כשלוש שני $חיה אמי בכפר ,בביקתה
שבסמו -לשדה ויער; למדה להתפלל
למריה הקדושה ,רעתה אווזי $והיתה

צמודה לאנה ,אחת מבנות המשפחה
שטיפלה בה במסירות .
לאחר המלחמה שבה סבתי ,אשר
שרדה את המחנות פלשוב ,בירקנאו
ובוכנוולד ,לכפר ביסטרה ,כדי להחזיר את
אמי .המשפחה כולה קיבלה לאחר
המלחמה את אות חסיד אומות העול.$
בשנה שעברה ביקרתי את צאצאי
משפחת בכ7ל ,שחלק $גרי $עדיי
בביסטרה; נכדתה של ינינה ,ד“ר קתרינה
פיל ,מתגוררת בקרקוב ומסייעת בידי
בכתיבת ספר על קורותיה של משפחתי.
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