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בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל

שיתוף פעולה בין ארגון קרקוב לבין אגודת אוהבי ההיסטוריה בעיר
ב 22-במאי נחתם מכתב כוונות על שיתוף פעולה בין
ארגון יוצאי קרקוב בישראל לבין אגודת אוהבי
ההיסטוריה והמונומנטים בקרקוב Towarzystwo
 .Miłośników Historii i Zabytków Krakowaהחותמים,
פרופ' יאצק פורחלה  , Jacek Purchlaנשיא אגודת אוהבי
ההיסטוריה והמונומנטים  ,ולילי הבר ,יו"ר ארגון יוצאי
קרקוב בישראל ,הדגישו בדבריהם כי קרקוב היא
מורשת משותפת של כל תושביה בעבר ובהווה.
שני הארגונים הכריזו על כוונתם לפעול במשותף להביא
לתודעת הכלל את מורשת קרקוב .שיתוף הפעולה יכלול
בין היתר חילופי משלחות ומפגשים משותפים של
צעירים ,הרצאות ,סדנאות ,ופרסומים .על מנת להבטיח
כי תחום הפעילות המשותף יהיה פורה ככל האפשר.
פרופ' לוקש תומש סרוקה Łukasz Tomasz Sroka
מהאוניברסיטה הפדגוגית בקרקוב ,מונה לנציג האגודה
מול ארגון יוצאי קרקוב בישראל ויוצאי קרקוב בעולם.
וכך נוסחו הדברים במסמך:

" קרקוב היא מורשת משותפת לכל תושביה  ,בהווה
ובעבר ,ללא תלות באזרחותם או באמונתם .קרקוב היא
עיר שנבנתה על ידי פולנים  ,יהודים  ,גרמנים ,צ 'כים ,
איטלקים ואחרים  .אבל מכל המיעוטים האתניים
והדתיים ,היהודים מילאו תפקיד מיוחד בהתפתחותה.
מלומדים יהודים  ,אמנים  ,אדריכלים  ,עורכי דין ,
רופאים  ,סוחרים  ,אנשי מלאכה  ,ובעלי מקצוע רבים
אחרים חיו ועבדו כאן במשך מאות שנים.
בשנת  8391התגוררו כאן כ  00,666 -יהודים שהיוו
כ  %02 -מאוכלוסיית העיר  .מלחמת העולם השנייה
הביאה למותם של הרוב המכריע של התושבים
היהודים והביאה לשינוי אלים בזהותה של העיר.
ביום השנה ה  16 -לפרוץ מלחמת העולם השנייה ,
עומדים יחד האגודה למורשת קרקוב וארגון יוצאי
קרקוב בקריאה לזכור את כל תושבי העיר שנספו
במהלך אותה תקופה קטסטרופלית ,ובמיוחד לזכור את
היהודים שהמלחמה הביאה עמה שואה חסרת תקדים
בהיסטוריה האנושית.
על מנת לפעול להנצחת יהודי קרקוב אנו מתחייבים
לשיתוף פעולה הדוק ופעילות משותפת בין שני

הארגונים  ,כדי לטפח ביחד את העושר העצום של
ההיסטוריה והתרבות של העיר  ,אשר במשך מאות
שנים הורחבה והועמקה על ידי יהודי קרקוב .פעילות זו
תתבצע בדרכים רבות החל ממפגשים הדדים בין
צעירים מפולין ,ישראל ומדינות אחרות; עבור בהרצאות
וסדנאות לקבוצות אוכלוסיה שונות ; פאנלים של
מומחים ודיונים; פרסומים משותפים של גורמים בשתי
הארצות ופעילויות תרבות.
שני הצדדים נכונים לשתף פעולה עם ארגונים ומוסדות
הפועלים לבניית יחסים טובים ופוריים".

חותמים על מכתב כוונות ,משמאל לימין  :פרופ‘ יאצק
פורחלה ,לילי הבר ,מר מיכאל ניזביטובסקי

בדבריהם אמרו פרופ‘ פורחלה ולילי כי קשרים ויחסים
בונים בעבודה רבה ,שקטה ,בין אנשים ,ולא בהכרזות
באמצעי התקשורת.
טקס החתימה נערך במשרדיה של האגודה הממוקמים
בבנין עתיק בלב העיר העתיקה בסמטת יאנה .בין
הנוכחים היו מר תדאוש יעקובוביץ ,ראש הקהילה
היהודית בעיר ,פרופ‘ מיכאל גאלאס ,מנהל המרכז
ללימודי יהדות באוניברסיטה היגאלונית ,מר מיכאל
ניזביטובסקי ,מנהל מוזיאוני קרקוב ,גברת אגטה
וסובסקה-פאבליק ,מנהלת מרכז התרבות הבינלאומי
בעיר ,ואחרים.

תזכורת נוספת לתשלום דמי חבר לשנת !9102
רבים טרם שילמו את דמי החבר השנתיים ,ואנו מתקשים לממן את הפעילויות שלנו .הואילו לשלוח המחאה על סך  051ש“ח
לארגון יוצאי קרקוב ,רח‘ הנוריות  ,10הרצליה 0769711
או לבצע העברה בנקאית לחשבון הארגון :בבנק איגוד ( )01סניף הסדנאות ( )162חשבון 9076612
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נוביני קרקובסקיה

בקרקוב יהיה רחוב על שם דוד קורצמן
בישיבת מועצת העיר קרקוב
בתחילת מאי החליטה המוע צה
לקרוא לאחד הרחובות החדשים
ברובע דמביקי  ,Dębnikiעל שמו של
דוד אלתר קורצמן  ,פילנטרופ יהודי
שתמך וניהל את ב ית הי תומי ם
ברחוב דיטלה  70בקרקוב  ,וצעד
ברא ש קבו צת היתומים בדרכם
האחרונה לבלז ' ץ  ,באקציה של 22
באוקטובר .3002

היה ממייסדי " אגודת ישראל
העולמית" חבר הועד הפועל העולמי
של " אגודת ישראל" ונשיא " אגודת
ישראל" בקרקוב .היה בין המייסדים
של סמינר "בית יעקב" ,שימש כחבר
הוועד הציבורי שליד הסמינר ,ותרם
להקמת בנינו המפואר  .היה עוזרו
ויועצו של הרב מלובלין  ,הרב מאיר
שפירא ובין מייסדי " ישיבת חכמי
לובלין .בעבודתו הציבורית ראה את
יעוד חייו ולמעשה הקדיש לה את כל
עתותיו ואת כל להט נפשו.
החל משנת  3032היה מעורב
בניהול בית היתומים ”מגדלי
יתומים “ שברחוב דיטלה  ,70היה
נשיא בית היתומים ומנהל המוסד
בפו על  .את כ ל כו חו תי ו הש קי ע
בניהול המוסד  ,בפיתוחו ובשכלולו .
קשור היה ליתומים בעבותות אהבה
אמיצים  ,כנים ועמוקים  ,דאג להם
וטיפל בהם ברוך ובאהבה  .חניכיו
ראו בו את "אבי היתומים".

דוד אלתר קורצמן ,ז‘שוב 52.2.5.52
 -בלז‘ץ 5..5..5.85

קבוצה של מדריכי תיירים
בקרקוב  ,הפועלים במסגרת Free
 ,Wal kat i ve To u rהיא שעומדת
מאחורי יוזמה מבורכת זו.
ר ' אלתר דוד קורצמן נולד בעיר
ז‘ שוב שבגליציה בשנת  ,3275ועקר
לקרקוב בצעירותו ,בשנת  .3226יחד
עם משפחתו התגורר ברחוב
מוסטובה  ,34והיה בעליו של בית
מסחר לברזל ומוצרי מתכת.

לאחר פרוץ מלחמת העולם
השנייה  ,הקדיש דוד קורצמן את
עצמו לחלוטין להצלת בית-היתומים,
והמשיך במאמציו גם לאחר העברת
בית היתומים לגטו  ,בשנת .3003
בבית שברחוב יוזפינסקה  03שהו
כ 244-יתומים.
באקציה של אוקטובר  3002סרב
להיפרד מיתומיו ,ולנצל -הוא
ומנהלת בית היתומים  ,גברת אנה
רגינה פויירשטיין ובעלה יוליאן  -את
הצעת הגרמנים לעזוב את היתומים
ולהשאר בגטו ,והשלושה צעדו בראש

עמוד 9

קהילת יהודי קרקוב החליטה להנציח
את הרב דוד אלתר קורצמן ,ועל
הבית ששימש את בית היתומים,
ברחוב דיטלה  ,70יוצב שלט לזכרו
של הפילנטרופ ופטרון היתומים.
השלט יחנך במהלך ימי פסטיבל
התרבות היהודית שיתקיים בסוף
החודש בקרקוב.
קבוצת היתומים אל הרכבת
שהובילה אותם למוות בתאי הגזים
בבלז'ץ .בשל הדמיון בנסיבות המוות
הוא מכונה לעיתים ”יאנוש קורצ‘ק“
הקרקובאי.
בשנת  ,2436במלאת  34שנים
לפעילות הקבוצה ,החליטו החברים,
ובראשם גב' מאגוז'טה פוס
 ,Małgorzata Fusלפעול להנצחת
המקום בו עמד בית היתומים בגטו ,
ברחוב יוזפינסקה  .03באותו ארוע
הם הציבו שלט לזכר המקום
ויתומיו ,ושתלו בעזרת תושבי
האיזור פרחי כרכום .בהמשך לאותה
פעילות החליטה הקבוצה לפעול
להנצחתו של קורצמן שהיה " אב
היתומים " על ידי קריאת רחוב על
שמו .הקבוצה החתימה מאות
תושבים על הבקשה  ,וגם הארגונים
היהודיים הפועלי ם בעיר תמכו
ביוזמה זו.
" דוד קורצמן היה קרקובאי ,
יהודי  ,איש עסקים מצליח  ,פטרון
ומורה  .האירועים ההיסטוריים
חייבו אותו לעשות בחירות בלתי
אפשריות ,והוא בחר להיות בן אדם"
אמרה גב ' מאגוז ' טה פוס בדבריה
בפני מועצת העיר קרקוב.

בקרקוב יש שבעה רחובות על שמם
של יהודים ,רובם ברובע קז‘ימייז‘:
ברק יוסלביץ ,הרב מייזלס,
ד“ר יונתן ורשאור ,לודוויג זמנהוף,
יוסף סרה ,ושני רחובות ע“ש -
יוליאן אלכסנדרוביץ וד“ר טברדה.
אנה רגינה ( 52.55.5..5קולומיה 5.85-בלז‘ץ) ובעלה יוליאן ליאופולד
פויירשטיין (? 5.85-בלז‘ץ) ,בני הזוג גרו ועבדו ,משנות העשרים ,בבית
היתומים ברחוב דיטלה  .58יחד עם דוד אלתר קורצמן ומנהל הבית ,יחזקאל
אנטנברג ,הלכו יחד עם היתומים בדרכם האחרונה לתאי הגזים בבלז‘ץ.

הרחוב ע“ש דוד קורצמן הוא
הראשון על שם יהודי שנרצח
בשואה.

עמוד 3
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בטאון ארגון יוצאי קרקוב בישראל

השואה הייתה גם בצבע
השואה היתה גם בצבע ,ולא רק בתמונות שחור-לבן;
בחשכת השואה הבליחו גם ניצוצות של אור:

לפני שנמלטו להונגריה בזהויות אלה  ,דודתי ובעלה
רצו לבחון איך הם נראים בעיניו של גוי פולני שאינו מכיר
אותם  .השנה הייתה  .3001לדודתי היה מכר בקרקוב
בשם באראנובסקי ,שמשפחתו מוורשה .הם נסעו לוורשה,
צלצלו למשפחת באראנובסקי והודיעו להם שהם בבית
מלון ויש להם דבר-מה בשבילם מאביהם בקרקוב .בנו של
באראנובסקי הגיע בעצמו  .הם שוחחו ומסרו לו דרישת
שלום.

פרופ ' תדיאוש קובלסקי  ,מזרחן מהאוניברסיטה
היאגלונית בקרקוב :סבא שלי ,מאיר שור הי"ד ,היה בעל
נתינות תורכית מדורי דורות  .בתקופת הכיבוש הגרמני
נתינות זו העניקה למשפחה חסינות מפני רדיפות
והשמדה .כאשר הנתינות התורכית של המשפחה בוטלה,
פרופ ' קובלסקי הסתיר את הספרייה המשפחתית
העתיקה במרתפי האוניברסיטה; ובתום המלחמה החזיר
ספריה זו למשפחה מבלי לבקש עבור כך תמורה.

לאחר כחצי שעה  ,דודתי סיפרה לו כי היא יהודיה ,
הבת של מאיר ומילה שור מקרקוב .תגובתו הראשונה של
באראנובסקי הייתה להסתכל לכיוון הדלת  ,אם היא
סגורה ואם איש אינו מאזין  .דודתי הסבירה לו שהם
רוצים לדעת איזה רושם עשו עליו  ,והאם לדעתו יוכלו
להתחזות כפולנים נוצרים  .באראנובסקי לא הסגיר
אותם.

אבי נולד בקרקוב  ,פולין  .הוריו ( סבא וסבתא שלי )
נרצחו בשואה וכן רבים מבני משפחתנו  .שמעתי עדויות
מחרידות אודות התנהגות פולנים לא-יהודים בשואה ,אך
גם שמעתי מבני משפחתי עדויות אחרות ,על פולנים ,אותן
חשוב לא-פחות לדעת ,לזכור ולהזכיר:

השוטר הפולני מהמשטרה הכחולה בקרקוב :שוטר
פולני מיהר להזהיר את סבא שלי על כך שראה על שולחן
מפקד הגסטאפו בקראקוב מכתב מהקונסול הכללי של
תורכיה בברלין  ,לפיו הנתינות התורכית של המשפחה
בוטלה .התורכים הודיעו על כך לגסטאפו בלבד .בעקבות
זאת ,המשפחה ירדה מיד למחתרת ובזכות האזהרה של
אותו שוטר פולני ,ניצלו חייהם של דודתי ברנדה  ,בעלה
אלק פלוטשניק ובנותיהם דורותקה /דבי וצלינה .המכתב
שאותו שוטר פולני טען שראה על שולחן מפקד הגסטאפו
ומפניו הזהיר  -נתגלה  64שנים מאוחר יותר בארכיון
הלאומי בקראקוב.
הצעיר הפולני ,באראנובסקי ,מוורשה :דודתי ובעלה,
ברנדה ואלק פלוטשניק  ,הצליחו לקנות בכסף מלא
תעודות זהות פולניות אמתיות של פולנים לא יהודים
שנפטרו  .אלה שמכרו להם אותן השמידו את תעודות
הפטירה של הנפטרים.

הוא השיב להם כך  :הופעתו החיצונית של דודי ,
בלונדיני עם עיניים ירוקות  ,הניחה את דעתו  ,אבל
בדיבורו היו ליקויים שמקורם ביידיש .אצל דודתי ,המצב
היה בדיוק להיפך  :הדיבור —פולנית וגרמנית  -היה
מושלם  ,אך המראה החיצוני בסימן שאלה  .הוא המליץ
להם להשתדל להיות יחד  -על דודתי לדבר ועל בעלה
להיראות .כך עשו ,ושרדו.
הסטודנט הפולני מהאוניברסיטה היגלונית בקרקוב:
בת-דודה של אבא שלי  ,מרילה פרנקל ( כיום  :גוברניק ) ,
השיגה תעודת זהות פולנית בשם " מריה נובק "  ,שם
ופרטים בדויים ,וחייתה בזהות זו כגויה פולניה בקרקוב.
בהיותה סטודנטית צעירה יפה ומוכרת לפני המלחמה ,
החליטה  ,בעצתה הטובה של סבתי לעבור לברלין ,
שהוכרזה "יודנריין" ("נקייה מיהודים“),
שם איש אינו מכיר אותה.
כאשר נכנסה למשרד לתיווך עבודה על -מנת לבקש
הפניה לברלין ועמדה מול הפקיד האחראי על כך ,נדהמה
וקפאה מפחד  :האיש שישב מולה היה לפני המלחמה
סטודנט בקרקוב  ,ובמקרה היא והוא נפגשו יום -יום
בספריית האוניברסיטה בשעה  .32:44בספריה היה נהוג
לרשום את המקום בו יושבים ,השם ושם הספר .כך שהיא
ידעה מה שמו והוא ידע את שמה ,ולכן ידע ששמה מרילה
פרנקל והיא יהודיה.
מרילה הייתה בטוחה שהיא אבודה ואז הפולני ,
בחוכמתו ,התנהג כאילו מעולם לא ראה אותה ובאדיבות
שאל מה ר צונה  ,מה שמה ורשם את כל הפרטי ם
המזויפים .מהשאלות ששאל הבינה שהוא מזהה אותה :
למשל  ,בדרך כלל פועלת כמוה הייתה נוסעת בקבוצה
גדולה של פועלים  ,אך הוא שאל אותה אם היא רוצה
לנסוע במשלוח קטן ונתן לה תעודה לנסוע לבד  .כמו כן
שאל אותה אם היא מוכנה לעשות חיטוי נגד כינים בבית,
ולא ללכת עם כל הפועלות לחיטוי כללי.

הסבים מאיר שור ומירלה (מילה) לבית פרנקל הי“ד;
נרצחו בפלשוב ב111918243-

הוא הזמין אותה לבוא שוב כעבור שבועיים על-מנת
לקבל את ההפניה לברלין ; ולאחר שבועיים  ,להפתעתה
ולמרות חרדתה שיחכה לה שם גסטאפו ,נכנסה וקיבלה
את התעודות .בכל הפגישות ביניהם ,אותו פולני שמר על
ארשת פנים כאילו לא ראה אותה מעולם .בזכותו  -מרילה
ניצלה.

דוד שור
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ר' זאב וולף פרידמן ,איש קרקוב
בוויליצ' קה הסמוכה לקרקוב גר
בעל -בית חשוב בשם ר ' אליהו צבי
פרידמן  .הוא היה איש חסיד  ,בר
אוריין  ,אריסטוקרט חרדי במלוא
מובן המילה  ,שקיבל חינוך בתורה
ובחסידות מהוריו  ,ר ' אברהם ומרת
מלכה מבית גודמן .בגיל צעיר הצליח
בעסקיו בתעשייה ,והקים בית
חרושת ללבנים ובתי חרושת אחרים
בוויליצ'קה ,והתפרסם מהר בגליציה
כאחד הנדבנים הגדולים.
בנו זאב וולף התחתן עם בתו של
הרב ר ' מאיר הכהן רפפורט  ,שהיה
ראב " ד בעיר קרקוב  .הרב רפפורט ,
שהיה דור שביעי לגאון ר ' שבתי
הכהן בעל הש " ך  ,היה מפורסם
בגליציה ונעשה לרב בגיל צעיר ,
ובקרקוב נעשה מהר למחמד קהילתו
וביתו היה למרכז התורה.


ר ' זאב וולף פרידמן נולד בשנת
 3260בוויליצ'קה ,ואחרי חתונתו עם
מרת אסתר לאה רפפורט  ,התיישב
בקרקוב  .יהודי קרקוב הכירו תיכף
בכשרונותיו של ר ' וולף פרידמן ,
ובשנת  ( 3031תרע " ג ) נבחר לפרנס
הקהילה בקרקוב ,ונשאר על
משמרתו זו בבחירות שהיו אחר כך ,
עד פרוץ מלחמת העולם השנייה.
בקהילה הצטיין בעסקנותו
ובידיעותיו בעניני כספים  ,כי היה
סוחר נכבד  ,הצטרף לאגודת ישראל
מיד אחרי שנוסדה בקטוביץ ,ושימש
כסגן יושב הראש שלה בעירו במשך
שני ם אחדו ת  .בוועד הפועל ש ל
אגודת ישראל היה חבר עד
שהגרמנים כבשו את קרקוב.
כשנפלה ממלכת אוסטריה בשנת
 ,3032ויהודי קרקוב הקימו להם
" מועצה לאומית "  ,נכנס ר ' וולף
פרידמן לתוכה כנציג אגודת ישראל.
אז קמה לתחיה פולין העצמאית
וה " ג ' וינט " האמריקאי העמיד ועד
עזרה לגליציה המערבית – ר ' וולף
פרידמן נעשה לחבר הנשיאות של ועד
זה והתחיל בפעולה ברוכה להטבת
מצבם של יהודים שסבלו מעוני.

עוזר לשרה שנירר
קרקוב הייתה עריסתן של
מוסדות החינוך " בית יעקב "  ,שם
גרה מחוללת התנועה  ,שרה שנירר ,
שחלמה לחנך את בנות ישראל

לתורה וליהדות .כשהחליטה להגשים
את חלומה  ,והתחילה ללמד קבוצה
קט נה ש ל י לד ות  ,לא רב ים ה י ו
שהכירו ב"חדר" זה את הצעד
המהפכני .ברחוב קאתז'ינה נוסד על
ידה " בית יעקב " הראשון  ,שבו
הייתה שרה שנירר המורה והמנהלת.
בין אלה שעזרו לה היה ר ' וולף
פרידמן.
זכה ר' וולף לראות בהתפתחותה
הנפלאה של התנועה  ,בכל כוחותיו
השתתף בעבודה למען " בית יעקב" ,
והיה בין מייסדי הסמינריון הגדול
בקרקוב ,אשר ממנו יצאו מורות לכל
רחבי המדינה .הוא עזר לראש
העסקנים בנושא  ,ר ' אשר שפירא ,
שנ ש א על ש כ מ ו א ת ע ול ה ק מ ת
והחזקת הסמינריון.

מועמד לסיים הפולני
מזמן שניתן ליהודי קרקוב שוויון
זכוי ות  ,הם ה יו מיו צ גים בבי ת
המחוקקים .הרב ר' בר מייזלש ייצג
את יהודי קרקוב בבית המחוקקים
האוסטרי בקז ' ימייז בשנת .3200
הרב ר' שמעון סופר היה חבר
הפרלמנט האוסטרי בוינה ( הוא
אמנם לא נבחר בקרקוב ,אלא בעיר
אח רת ) .כ שק מה לת חי יה פ ול י ן
החדשה  ,ויהודי קרקוב בחרו בפעם
הראשונה את נציגם לסיים  ,נבחר
הרב ד " ר יהושע טהון  ,שהצטיין
כנואם בחסד ומנהיג היהדות
הפולנית .אחרי שהסיים המכונן גמר
את עבודתו בשנת  ,3022נבחר סיים
רגיל חדש ,ביום  5בנובמבר .3022
לבחירה זו הזדרזו הארגונים
היהודים להציג את בחירי
מועמדיהם  .בקרקוב עמד בראש
הרשימה היהודית הרב ד " ר טהון ,
ואחריו באו נציגי הארגונים
האחרים  ,וביניהם  ,במקום נכבד  ,ר'
וולף פרידמן  ,כנציג אגודת ישראל .
כשהועמד אז ברשימה היהודית
בקרקוב היה זה סימן שהוא מוכר
והינו שליח ציבור נאמן של הקהילה
עתיקת היומין – אם כי  ,כמובן ,
המנדט היה מיועד בשביל ד"ר טהון.

עסקנותו
ר' וולף פרידמן השתתף בהנהלת
מוסדות חסד שונים בקרקוב  ,כמו
" אסיפת זקנים"  " ,מגדלי יתומים "
ועוד  .היה בעצמו בעל צדקה  ,שהלך

זאב וולף פרידמן הי“ד 8249-8192

בדרכי אביו הנדבן הגדול ר ' אליהו
צבי ,והמשיך את המסורת היפה של
בית פרידמן מוויליצ'קה.
חותנו ,הרב רפפורט ,נפטר בשנת
תרפ " א  ,ור ' וולף החזיק אז כבר
מעמד איתן בעיר ,והלך מחיל אל חיל
בעבודתו הציבורית .בשנת  3012עזר
הרבה בקליטת הפליטים מגרמניה.
על פי יוזמתו הוקם בקרקוב
מקווה מודרני  ,ברחוב פאולינסקה ,
שעזר הרבה לקיום טהרת המשפחה
בעיר .היה גם ממיסדי החדר "יסודי
התורה" ברחוב דיטלובסקה.
בשואה
כשפרצה מלמת העולם השנייה
נמלט ר' וולף פרידמן לעיר פשמישל,
ומשם לערים סטרי ובוליכוב  ,שהיו
באיזור הכיבוש הסובייטי  .אחרי
שהגרמנים כבשו את גליציה
המזרחית  ,בשנת  ,3003יחד עם
אשתו ובנותיהם פריבה ומילכה ,
גורשו כולם למחנה ההשמדה בלז'ץ,
ושם נרצחו.

על פי מאמר באנציקלופדיה
”אלה אזכרה“ אוסף תולדות
קדושי ת“ש-תש“ה ,בהוצאת
המכון לחקר בעיות היהדות
החרדית
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המוות מסביב והם בשלהם
גטו קרקוב כבר חוסל  ,ממחתרת " החלוץ הלוחם "
נותרו רק כמה אודים מוצלים מאש אשר עדיין אינם
מוותרים ,ממשיכים לומר ,לזעוק ,לצעוק .וגם כשבעצם
אין כבר אל מי לצעוק ,שימק ממשיך להוציא את "החלוץ
הלוחם".
עצם התופעה הזו של הדפסה והפצה של בטאוני
"החלוץ הלוחם" לאחר חיסול הגטו בקרקוב במרץ 3001
היא כשלעצמה תופעה מדהימה  ,אך כשנוברים בתכני
" החלוץ הלוחם " של אותם ימים  ,הפליאה והתמיהה
נוסקים לשחקים.
שמעון ( שימק ) דרגנר מדפיס בהתלהבות אדירה
במכונת כתיבה ,במקום מסתורו ,גיליון לאחר גיליון .מתי
מעט בלבד נותרו עדיין בחיים ,אך הוא כותב .למי ,למה ,
מה מטרתו ? הייתכן שהוא כותב זאת רק כדי שהדורות
הבאים יוכלו לדעת תחושותיו ? האם הוא מנסה להעביר
לנו תחושותיהם של חבריו מימיהם האחרונים? והוא הלא
מתוקף מעמדו באירגון ובוודאי מתוקף אישיותו ידע
הרבה על מחשבות חבריו  .ואולי הוא אינו יכול שלא
לכתוב היות ואשתו האהובה גוסטה /יוסטינה כותבת גם
היא בעוצמה רבה?
שימק כותב הרבה על מה היה ,על מה אבד ,על חיסולו
הפיזי של העם היהודי אך גם על אובדנה של התרבות
היהודית בעלת העוצמה האדירה .הוא כותב בלהט רב על
ראיית העבר כבעל חשיבות מכרעת לעתיד כאשר בעצם
כבר אין לו למי להפנות הדברים ,אבל הוא כותב וכותב .
המוות הכה ומכה סביבו ,אך הוא בשלו – זועק.
אבל בתוך כל ראייתו בפרספקטיבה כאילו היסטורית
על כל שקרה  ,ועל מה שצריך היה לקרות ולא קרה  ,הוא
עוסק גם בנושא נוסף שחשיבותו היא אדירה לחבורת
הצעירים החולמים  ,הגיבורים  ,הלוחמים של מחתרת
" החלוץ הלוחם " .ויש להניח שהדברים הללו הנכתבים
לאחר מותם של רוב חברי המחתרת משקפים היטב הלך
רוח ששרר ביניהם כאשר ישבו עדיין יחדיו בחבורה
ודיברו ,שוחחו וחלמו .כן ,חלמו על ארץ ישראל!! המוות
מסביבם וארץ ישראל היא מקור ההשראה לגבורתם
ולחלומם .ארץ ישראל היא גורם מוביל אצלם
באידיאולוגיה כשם שהיא מוביל מרכזי במוטיבציה .
התופעה היא הרבה יותר ממדהימה כאשר שמים מצד
אחד את ראיית המוות והכיליון ומצד שני את החלום
אותו לא יזכו להגשים.
בגיליון "החלוץ הלוחם" מספר  20מיום ( 31.2.01חצי
שנה לאחר חיסול הגטו וכמעט  2חודשים לאחר חיסול
מרבית חברי האירגון) כותב שימק דרגנר על שני הצדדים
המוזכרים לעיל ומחבר במופלא בין שואה ותקומה  ,בין
אובדן ותקווה.
העוצמה בכתיבתו כאן היא החלום!! בין השאר הוא
כותב  " :ומי יודע מה היה עתידה של היהדות אלמלא

הישוב בא'' י שהתבסס לפני פרוץ המלחמה בהגיעו לחצי
מיליון ואשר עכשיו עלה המספר למיליון .אותו גרעין של
מדינת היהודים מהווה ערובה לתחיית העם  ...לכן קל
יותר למות מתוך הכרה כי שם פועמים עדיין חיים
יהודיים אמיתיים ,כי קיימת פינה בעולם הרחב אשר בה

(היהודי) אינו זר ואינו בן מוות גלמוד .לא היה יכול להיות
טעם במותנו  ,אלמלא ההרגשה כי לאחר הסתלקותנו
מהעולם יהיו הם היחידים אשר יזכירו אותנו מתוך
התרגשות אמיתית .מסיבה זו ,גם לנוכח המוות הוודאי...
כל פעולה מצידנו סוללת דרך לחופש בפני העם  ,מקדמת
את בנינה של מולדת עצמאית  ...כאשר לא זכינו בפועל
להשתתף בעבודות הבניין ,נמלא לפחות כאן את תפקידנו
ההיסטורי :עלינו להרים את קרנו של העם האובד ולהסיר
את אות הקלון של העבדות ולהעמידו בשורת עמים
חופשיים ברוחם".
אכן  ,עוצמה אדירה של דברים  ,עוצמה אדירה של
חלום  .האם זו חבורת צעירים נורמלית או חבורה
העוסקת בחלומות והזיות כאשר המוות עורב להם מעבר
לכל פינה או אף נכון יותר לומר כי המוות כבר הכה בהם
והם ממשיכים לחלום? אחרוני הלוחמים עוסקים בארץ-
ישראל הכל כך רחוקה מהם ,כאשר המוות כבר טבח בהם
בכל עוצמתו? מהיכן נלקחו עוצמות הנפש הללו להאמין
כי האובדן האישי שלהם אינו סוף הדרך של העם היהודי,
שלחימתם היא תרומה קטנה אך חיונית לבניית מולדת
עצמאית?
וכן  ,הם הבינו עוד דבר  .הם הבינו כי הם הולכים
להילחם עבור שלש שורות בהיסטוריה כדבריו של דולק
מפקד הארגון וכי רק מי שנוגע בנושא הגדול הזה יידע
לזכור אותם בהתרגשות אמיתית.
ואנחנו זוכרים אותם בהתרגשות רבה.

מודי גבעון
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קרקוב-רוסיה-ברלין של אירנה יונג
אירנה יונג מקרקוב הואשמה,
בעקיפין ,בהפסד הצורב ביותר של
הצבא הפולני בעמלחמת העולם
השנייה .זה היה הקרב על הכפר לנינו
בביאלורוס ב 32-באוקטובר ,3001
שבו הכוחות הפולנים ספגו אבידות
קשות .שבוע אחר הקרב שמה הועלה
במשפט שדה והיא נוקתה מכל
אשמה.
לא הייתי יודעת על המקרה הזה
בחיי אמי אלמלא העובדה שבשנות
ה 04-נמצאו בפח זבל בוורשה
מסמכים ישנים של משפט השדה
שהועברו לעיתונאי טלוויזיה פולני.
המסמכים מספרים על התבוסה
האומללה של הצבא הפולני בלנינו,
ואת חלקה השולי של אמי.
המחקר שלי על ההיסטוריה הצבאית
של אמי בצבא ,שנוסד בברית
המועצות ב 3001-תחת פיקודו של
גנרל זיגמונט ברלינג ,החל בעקבות
תערוכת אומנות שהכנתי על הנושא.
אמי כתבה עשרות מכתבים מהחזית
להוריה ,פליטים פולנים מקרקוב,
ששוחררו ממחנה עבודה סובייטי.
מכיוון שמשפחתי שמרה כל מכתב,
כל מסמך ,אפילו בזמן מלחמה ,היה
לי אוצר עשיר של מידע .אמי הייתה
בין היהודים הראשונים שנכנסו
לפולין לקראת סוף המלחמה.
כבר חמישה חודשים לפני שעברה
את הגבול לפולין עם הצבא ,אמי
ידעה על הגורל הטרגי של יהדות
פולין .במכתב לאחיה הצעיר ממנה
כתבה ב 21-בפברואר :3000
" בכל העולם הגדול הזה נשארנו רק
ארבעתנו .שאר המשפחה נרצחה
באופן הכי אכזרי שאפשר לתאר.
אנחנו שייכים לשארית מה1.5-
מיליון שעדיין בחיים .אני לא אוכל
לחיות כאן בעתיד .בן אדם צריך
להיות חסר לב כדי לצעוד על החורבן
של מה שהיה פעם הכי אהוב עלינו,
על בית הקברות של אחינו .שלא יהיו
לך אשליות או חלומות על מולדת
אליה תוכל לחזור .זה הקבר של
עמנו .אין לנו פה מקום .בינתיים
הורינו עוד לא יודעים את האמת".

את הפרויקט על התערוכה התחלפתי
לפני כשנה ,ביום הזיכרון לשואה.
אמנים רבים בני "הדור השני"
מתמודדים ,במוקדם או במאוחר,
עם הכאב .התמונה שציירתי באותו
יום 'באה מהבטן' .פיסות מהמילים

של אמי מבצבצות על הקנבס.
מהעבודה הזאת צמח פרויקט שלם.
התערוכה "מוסקבה ועד ברלין"
הוצגה בישראל ומוצגת גם בקרקוב
במסגרת פסטיבל התרבות היהודית
בעיר .תהיה זו חזרה אחרי המוות
עבור אירנה יונג ,לעיר ממנה ברחה
לפני  24שנים.
בקיץ  3004גורשה משפחת יונג על ידי
הסובייטים למחנה עבודה ,משפחה
אחת מתוך  3.2מיליון פולנים שגורשו
מאזורים פולנים שנכבשו על ידי
רוסיה .שנה קודם המשפחה ברחה
מקרקוב ללבוב .לפי החוק הם היו
חייבים להיות בעלי אזרחות
סובייטית .סבי ,עורך דין שילם יונג
(משרדו היה ברחוב טומשוב  )0סירב,
ולכן חיילים דפקו על דלתם בחצי
הלילה ואפשרו להם לארוז בתוך חצי
שעה את מטלטליהם .סבתי
האלגנטית ,קלרה יונג ,שעד לפרוץ
המלחמה התגוררה בככר המרכזית
של קרקוב ,פרצה בבכי ,וסבי ענה לה
תשובה ,שבדיעבד נשמעה כנבואה:
"אל תבכי ",הוא אמר" .האנשים
שמרחמים עלינו עוד יקנאו בנו.
אומנם לבוב נמצאת תחת שלטון
סובייטי ,אבל הגרמנים יגיעו לכאן,
וכאן יש אוקראינים".
בדיוק שנה אחרי היטלר הפר את
הסכם ריבנטרופ-מולוטוב ,ותקף את
רוסיה במבצע ברברוסה .איש
מקרובי המשפחה שנשארו בלבוב לא
שרד את הפוגרומים האוקראינים
ומכונת המוות הגרמנית.
קבוצת קומוניסטים פולנים ,הודיעה
באביב  ,3001על הקמת צבא פולני
תחת פיקודו של הצבא הסובייטי ,על
מנת להילחם בגרמנים .לצבא זה
קיבלו גם יהודים ובפברואר 3000
היוו היהודים למעלה מ 242-מכוח.
"אחד מאתנו חייב לשחרר את
המולדת ",אמר סבי .הוא היה מבוגר
מדי ,דודי צעיר מדי ,ובכך המשימה
לשחרר את פולין נפלה על אמי ,בת
 .22היה לה משעמם בחור הנידח
ברוסיה ,והיא התגייסה בחשק .היא
עלתה על רכבת בעיר המחוז ,יושקה-
אולה ,ונסעה למחנה האימונים בערך
 325קילומטר צפון מזרחית
ממוסקבה.
בתמונה של אמי שצולמה
כשהתגייסה ,נראית בחורה צעירה
במדים הגדולים מדי למידתה ,וחיוך
ביישני על פניה .בתמונה אחרת,

שצולמה שנה אחרי שנכנסה ללובלין
וראתה את מיידנק ,היא נראית
כאילו התבגרה בעשור .המלחמה
שרטטה על פניה את הזוועות
שראתה.
זמן קצר אחרי הגיוס אמי התאהבה
בקצין פולני בשם פרנצישק דרקס,
מבוגר ממנה ב 30-שנים .הם עבדו
ביחד במפקדה ,היא כמתורגמנית
לגרמנית ורוסית ,והוא כראש אגף
המבצעים .באוגוסט הוא הועלה
בדרגה לתת-אלוף וקיבל את
המשימה להוביל את הכוח הפולני
בלנינו ,קרב שהיה אסון מתחילתו
ועד סופו.
גדוד החי"ר לא היה מאומן דיו ,שכן
חייליו גויסו אך חודשים ספורים
קודם לכן .בלילה שלפני הקרב ערקו
תריסר חיילים פולנים לצד הגרמני,
ומסרו פרטים על המתקפה
המתוכננת לבוקר .שעה לפני הקרב
לקח מישהו את הרדיו היחידי של
דרקס ,ולכן אי אפשר היה לתקשר
עם המפקדה .שתי דיביזיות
סובייטיות משני האגפים לא הצטרפו
לקרב ,כמתוכנן .חיילים וטנקים
נתקעו בבוץ מכיוון שהגנרלים
שתכננו את הקרב לא ידעו על ביצה
בדרך .בנוסף לזה ,החיילים הפולנים
חטפו אש ארטילריה מכוחותיהם,
שגרמה לפאניקה.
גנרל ברלינג חיפש אשמים ונאחז
בדרקס .שמועה הגיע אליו שדרקס
נטש את החיילים ונראה עם אמי
בזמן הקרב .ברלינג רצה מידית
לתקוע לדרקס כדור בראש .דרקס
מצא מקלט במפקדה הסובייטית.
שבוע אחרי נערך משפט שדה ,שבו
הועלה שמה של אמי .דרקס נמצא
חף מהאשמות נגדו ,כולל האשמה
שהוא נטש את העמדה בזמן הקרב.
שמה של אירנה יונג טוהר.
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קרקוב-רוסיה-ברלין של אירנה יונג (המשך)
משפחת יונג הייתה משפחה
מתבוללת .לפני המלחמה לא ביקרה
אמי מעולם בבית כנסת ,ולאחיה לא
ערכו טכס בר מצוה .באחד
המכתבים שלה היא חתמה" :אני
הולכת לשחרר את פולין עבורכם.
נשיקות ,אירנה"
גישתה כלפי מולדתה השתנתה
לחלוטין כשנכנסה לפולין והיא
הזדעזעה מהאנטישמיות .ב22-
באוגוסט  ,3000כשהצבא ממוקם
בצד השני של הנהר ויסלה ,כתבה:
"הבעיה היהודית" כבר לא קיימת.
למרות שהחברה לא מאושרת מכך
שקומץ יהודים כן הצליחו לשרוד,
הם יצטרכו להשלים עם זה .אני
מספרת לכם את זה ,אבל זה רק
פרומיל מן הסיפור כולו .את כל זאת
אני מספרת כדי שיהיה לכם מושג
מהמצב ותוכלו להתנהג בהתאם.
אם אתם רוצים להישאר בפולין,
תצטרכו להינתק מכל קשר שהוא
לעם היהודי .אם תחליטו לנסוע
מפולין ,תוכלו להישאר יהודים.
נשיקות ,אירנה"
ב  0לאוקטובר היא כתבה" :אני
נמצאת כעת במרחק של  7ק"מ
מוורשה ,ובכל יום אני מתוודעת
מחדש לכל הפשעים שהם ביצעו.
עבורי הפשע הכי גדול זה הרצח של
אחינו היהודים .ועכשיו ,אחרי כל מה
שקרה ,החברה הפולנית סבורה
שאפילו רגל יהודית אחת לא צריכה
להישאר בפולין .הם אומרים
שהיטלר ביצע הרבה פשעים ,אבל
עשה דבר אחד טוב בזה שרצח את
היהודים .זאת הדעה הרווחת בחברה
הבלתי מוסרית הזאת הרקובה עד
היסוד .שלא יהיו לנו שום אשליות.
אני מנשקת את אימא ואבא ואחי
היקר .הוא צריך להתחיל ללמוד
אנגלית מיד .הפתרון הוא להגיע

לדודה הלה כמה שיותר מהר“ (היא
היגרה לארה"ב עוד לפני המלחמה).
ב 27-לינואר  3005היא כתבה:
"סלחו לי על התכתובת הקמצנית.
אני לא מסוגלת לכתוב הרבה מכיוון
שאנחנו זזים קדימה כל הזמן .הייתי
בוורשה .העיר הפכה לעי חורבות .לא
ראיתי בעיר הבירה אפילו בניין אחד
עומד .בין ההריסות האלה הפולנים
חופרים ומחפשים דברי ערך .הם
חושבים שהם ימצאו אוצרות
שהיהודים השאירו מתחת להריסות.
ההתנהגות הזאת לא מראה דברים
טובים על הפולנים.
אתמול הייתי בעיירה קטנה בשטח
הגנרל גוברנמן ,והיום אני נמצאת
כבר ברייך השלישי .היום ראיתי
גופות רבות מושחתות של גרמנים
מונחות בערמה בכיכר העיר .עמדתי
וצפיתי בשמחה פרועה .עכשיו הם
אילו שבורחים מאתנו ,הם אלה
שסוחבים את חבריהם לנשק על
כתפיהם וכורים להם קברים .עכשיו
אנחנו מסמנים את השבויים בצלבי
קרס ,כמו שהם שמו עלינו ,היהודים,
את הטלאי הצהוב ...מכריחים את
כל הפולקסדויטש לעבוד וחבל שלא
מחסלים אותם.
קרקוב שוחררה .אנסה לבקש רשות
מהמפקד לנסוע בהקדם לקרקוב.
אולי אצליח לקבל חלק מהדברים
שנגנבו מכם .היה שווה לשרוד כדי
להיות עדה לרגע הזה ולחזות
בגרמנים בתבוסתם .הרכב ממתין
ואני חייבת לזוז .נשיקות לאחי
האהוב .אירנה"
הצבא הגיע לברלין כשעדיין התרחשו
קרבות מרחוב לרחוב .בפאתי ברלין
נכנסו חיילים מהצבא הפולני לווילה
של שר החוץ הנאצי יואכים וון
ריבטרופ ,ואמי אתם .אחד
מהחיילים לקח סכין וחתך את העור

שלט לזכר בית הכנסת בסבושוביצה
ביום שני  20ביוני יתקיים טקס הצבת שלט במקום בו עמד בית
הכנסת של סבושוביצה  Swoszowiceהרובע הדרומי של
קרקוב .הטקס יתקיים בנוכחות מר תדאוש יעקובוביץ ,ראש
הקהילה היהודית של קרקוב ,ומר דומיניק גלס ,חבר מועצת
המחוז שפועל במרץ רב להנצחת הקהילה היהודית המקומית.
בסוף המאה ה 30-החלה התיישבות של יהודים במקום ,רובם
היו יהודים מקרקוב וסביבותיה .בתחילת  3020נחנך בית
הכנסת המקומי ,שהיה סניף של הקהילה היהודית בפודגוז'ה,
ורב המקום היה מוטל פרנקל .המבנה היה בן קומה אחת,
ובפנים עיטורים וכלי קודש .כעשר שנים היה המקום הומה
יהודים ,עד לפרוץ המלחמה.

שכיסה את שולחן הכתיבה העתיק
של ריבנטרופ ,אותו שולחן עליו חתם
ריבנטרופ מסמכים עבור היטלר .אמי
בקשה את העור ואיזה חייל יגיד
’לא‘ לאירנה יונג היפיפייה? כאשר
חזרה לפולין תפרה לעצמה זוג
מגפיים מהעור ,ניצחון סימלי.
היא ודרקס נשארו יחד עוד שנתיים
אחרי המלחמה .הוריה ואחיה שחזרו
לפולין ב ,3007-יחד עם פליטים
פולנים רבים אחרים ,עוד הספיקו
להכיר את דרקס .המשפחה לא
רצתה לחזור לקרקוב ,ולחוות את
הכאב של לא לראות פנים מוכרות.
אמי שכרה דירה מרוהטת בקטוביץ.
מכיוון שזאת הייתה דירת קרקע עם
חלון לרחוב ,הם תלו צלב על הקיר
אחרי ששני יהודים ,רופא ועורך דין,
נרצחו .סבי נפטר בקטוביץ באפריל
 3002ונקבר בבית הקברות היהודי
בעיר .אמי עלתה לארץ שנתיים אחרי
כך ,עם בעלה הראשון ,צבי פכטר,
ואחותי בת השנתיים ,הלינה -הדסה.
סבתי האלמנה עלתה בעקבותיהם.
רק דודי נותר בפולין .הוא אימץ את
דבריה של אמי ,במכתב שכתבה
בזמן המלחמה" :אם אתם רוצים
להישאר בפולין תהיו חייבים לנתק
כל קשר עם העם היהודי ".הוא שינה
את שמו מיונג לירוצקי והחביא את
זהותו היהודית.
אמי חיה בעבר .לא העבר של מחנה
העבודה הסובייטי או העבר הצבאי.
היא דיברה יותר על קרקוב של לפני
המלחמה .הייתה מוקפת עתיקות
שהזכירו לה את בית הילדות בכיכר
המרכזית מספר  .20בין העתיקות,
הפורצלן הסיני ,הציורים מהמאה-
 ,36הפריטים הכי יקרים לה היו אלו
שחילצה משכנים בקרקוב שלקחו
חפצים כאשר משפחת יונג ברחה.

שולה קופף
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ספרים ,רבותי ,ספרים

קוראים כותבים,

הספר ”בין צללי עיר“ פורש לפני
הקורא את סיפורי העיר קרקוב
היהודית ואגדותיה ,בתפארתה
ובחורבנה.

רבקה צנגן לבית כצנגולד ,ילידת
קרקוב ,מבקשת את עזרתכם במידע
על גורלו של אחיה .וכך היא כותבת:

המחבר ,מאיר בוסאק ,בן העיר
שחי בתוכה ,נשם ,חקר ואהב את
העיר ,מתאר בשפה עשירה את
בני העיר היהודים ,אמונותיהם,
אהבותיהם ומאבקיהם .המחבר,
שהיה שותף פעיל כאיש צעיר,
בחיים היהודיים התוססים בעיר,
מחיה ביד אמן את דמויותיה הרב
גווניות של העיר ואת המציאותהיהודית הרוויה אמונות
ואידאולוגיות נושמות
ומתפתחות.

"לפני המלחמה משפחתנו גרה ברחוב
מיודובה פינת רחוב בז'וזובה  .22במרץ
 3003הועברנו לגטו קרקוב ,ואבי ,יונה
כצנגולד ,ואחי ,אברהם רומק כצנגולד,
עבדו במפעל גרמני לצבעים ()TWA
מחוץ לגטו ואף ישנו שם בלילה.
במרץ  3001גורשנו אמי ואני לפלשוב;
אבי ואחי המשיכו לעבוד במפעל
לצבעים ,עד שאמון גת הורה לכולם
לחזור בתום יום העבודה מהמפעל
ללינה במחנה בפלשוב .באחד הימים,
באוגוסט  ,3001הצליחה קבוצה של
צעירים לברוח בדרך חזרה מהמפעל
לפלשוב .כעונש על כך ירו בגברים
שחזרו לפלשוב ,אבי היה בין הנרצחים
באותו יום בחודש אוגוסט ,ואילו אחי
אברהם רומק כצנגולד היה ,ככל
הנראה ,בין הבורחים ,אך עקבותיו
נעלמו ועד היום אין לנו מידע על מה
עלה בגורלו.
האם יש מישהו שזוכר את האירוע
ויכול לשפוך אור ולהוסיף פרטים?

הספר פורש לפני הקורא את
הווית הגלות היהודית שבה
משמשות יחדיו מעורבות
ואחריות קהילתית יחד עם
שאיפות אישיות .החברה
היהודית מתגלה כאכפתית
ומסורה ליהודים ,לחיים יהודיים ומהותם ,אך גם לסביבה הכללית.

ד“ר יוסף אוטינגר ,הרופא וההיסטוריון
לפני  243שנים ,במאי  3232,נולד יוסף אוטינגר  Józef Oettingerרופא,
היסטוריון רפואי ,והיהודי הראשון שהיה פרופסור באוניברסיטה היגלונית.
אוטינגר התייתם מהוריו כשהיה בן  ,5וגודל על ידי דודו ,הסוחר יעקב אדלר
שגר בקז'ימייז' .לאחר שסיים את לימודיו בגימנסיה ,החל ללמוד בפקולטה
לפילוסופיה באוניברסיטה ,ולאחר שנתיים החל בלימודי רפואה .בשנת
 3201קיבל תואר דוקטור ברפואה ,וכעבור שנה הוא החל לעבוד בבית
חולים יהודי בקרקוב.
במהלך "אביב העמים" ייצג את
האינטליגנציה היהודית המתקדמת
בוועד הארצי ,והאמין בצורך
להילחם עם הפולנים למען עצמאות
המולדת .אוטינגר דגל בשוויון
אוניברסלי וזכויות שוות לכל ,ללא
הבדל מוצא ודת ,והטיף לחיים
משותפים עם הפולנים.
בשנת  3261הוענק לו תואר פרופסור.
הוא נפטר ב 2-באוקטובר ,3205
ונקבר בבית העלמין היהודי ברחוב
מיודובה ,קרקוב.
התצלום הוא מאוספי הספריה של
האוניברסיטה היגלונית.

רבקה צנגן לבית כצנגולד
בקרקוב פועלת ,מזה מספר שנים ,קרן
"פולניה"  ,Polaniaשמטרתה לשמר
את התרבות והמסורת של יהודי
קרקוב .הקרן מתכננת לקיים השנה,
בספטמבר ,אירועים במסגרת "קרקוב
היהודית שלאחר המלחמה  -גשרים
בין העבר להווה".
האירועים ,בעלי אופי חינוכי ותרבותי,
יתקיימו בימים שישי וראשון ,ה31-
וה 35-בספטמבר  ,2430ובמסגרתם
יתקיים מפגש עם ניצולים ,קונצרט
בבית הכנסת הטמפל ,הרצאות על
המצב הפוליטי והחברתי לאחר
המלחמה ועל גלי הגירה של יהודים
מפולין .במהלך המפגשים יעשה נסיון
לדון בשאלות מדוע השורדים שחזרו
לבתיהם לא יכולים היו להשאר בפולין
ולשקם את חייהם במולדתם זו,
ובנוסף  -ההפסדים החברתיים,
כלכליים ,תרבותיים ורוחניים שנגרמו
כתוצאה מההגירה ההמונית של
היהודים.
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