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מי מכיר?
טובה טי יטלבאו  מבקשת
את ע ז רת כ " ב פ ר ו י יקט ת ע ו ד
פעולות ההצלה של אביה,
יונס אקשטיי מברטיסלבה/
פרסבורג.
ב מ ה ל ' ה ש נ י " 19411944
הוברחו מאות ילדי" מפולי,
רוב" מאזור קרקוב
וסביבותיה ,לסלובקיה.
רבי" מהילדי" נלקחו לביתו
של יונס אקשטיי ברחוב
 Jidofscaו ש " ז כ ו ל מ ח ס ה ,
מז ו  ו לבו ש  .ב ש נ י ב ו נקר י "
אחרי" בברטיסלבה הוא
ה ח ב י א ע ו ד כ   60י ה ו ד י "
נמלטי".
מי מכ" שנעזר על ידי
אק שט יי  או ש יו דע ד בר ע ל
פעול ותיו במה ל' המלחמ ה
מתבקש לפנות לגב'
ט י י ט ל ב א ו " 048244257
teitel_j@netvision.net.il
***
אבנר בטיסט מבקש פרטי"
על רניה )רגינה( בטיסט
ילידת  ,1921בת לחנה לאה
)הניה( וחיי" יעקב ,ואחות
למוניק )משה( ולייבק )כול"
נספו בשואה( ,שהתגוררה
משנת  1929בקרקוב ברחוב
 .Orzeszkowej 10בזמ
המלחמה התגוררה ע" אמה
בטרנוב .מי שיכול להוסי-
פרטי" עליה ועל בני משפחת
בטיסט נוספי" – פאני,
הלנה ,אירנה ,יוס ,-נטלי
ורוזה ,מתבקש להתקשר
לטל' .0778841435

תזכורת לתשלו
דמי חבר
המחאה בס'  120ש“ח יש
לשלוח לארגו יוצאי
קרקוב ,ת.ד ,17209 .תל
אביב .69051
משתתפי" בצער המשפחה
על פטירתה של חברתנו
מרי )מרישה( הופרט ז“ל
בת אליעזר ופליציה
לנדסדורפר
ניצולת שואה ,ילידת קרקוב

גליון  ,27ספטמבר  2008אלול ה‘תשס“ח

שנה טובה ,שנת שלום וברכה

אין הסבר לכסאות המוצבים בכיכר גיבורי הגטו
ע" סיו" השיפו /של כיכר
גיבורי הגטו ברובע פודגוז‘ה,
לפני כשלוש שני" ,הוצבו
במקו"  80כסאות לזכר" של
תושביו היהודי" של
הגטו.
האדריכלי" שתכננו
את הפרוייקט ,פיוטר
וקז'ימייז'
לויצקי
לאטאק אמרו ,בראיונות
שהתקיימו עמ" בעבר,
כי את ההשראה לתכנו
המקו" ה" קיבלו
מהתאור בספרו של
הרוקח תדאוש פנקבי/
"בית המרקחת בגטו
קרקוב" ,המספר על
מראה הככר לאחר
גירוש היהודי" ,כשרק
שולחנות
כסאות,

על שו" ולמה מפוזרי"
וארונות פזורי" נותרו בה.
תושבי הבתי" באיזור הסמו' הכסאות בכיכר הגדולה .עוד
לכיכר וג" מדריכי" מתלונני" ה" מוסיפי" כי אי במקו" כל
כי אי במקו" שילוט המסביר מידע על הגטו שהיה במקו",
על סמליות הכסאות
ואי הסבר לסיבה מדוע
פוני" הכסאות לכיווני"
שוני" – חלק" לכיוו
בית החרושת של אוסקר
שינדלר ,אחרי" לכיוו
מחנה פלשוב .על אחד
הכסאות נית למצוא
שלט קט ,א' עליו
מצויי רק תארי' סיו"
השיפו./
אולי הגיעה כבר
את
לסיי"
השעה
פרוייקט השילוט של
"נתיב הזכרו" במקו"?

סרחון ביוב בכיכר גיבורי הגטו
דיירי הבתי" הסמוכי"
לכיכר גיבורי הגטו בפודגוז'ה
מתלונני" כי בבני הקט ,אשר
שימש לפני המלחמה כתחנת
אוטובוסי" ,ושבו היו אמורי"
לדלוק נרות לזכר גורל" של
תושבי הגטו היהודי" ,זרוקי"
מזרקי" והמקו" משמש
לעשיית צרכי".

התושבי" מתלונני" ג" על
הסרחו ועל בעיות ביוב
במקו" ,העולה על גדותיו בימי
גש" .לדבריה" ,התאורה
של
בתחתית"
שעוצבה
הכסאות המוצבי" בככר אינה
פועלת ,וקישקושי" מעטרי"
את קירותיו של המעבר התת
קרקעי המוביל למקו".

פרנסי העיר מציד" טועני"
כי הבעיות שמעלי" התושבי"
אינ חמורות ,וכי בקרוב
יותקנו בבני הקט דלתות
מתכת למניעת כניסת גורמי"
לא רצויי" .עוד ה" מוסיפי"
שה" בטוחי" שיגיע בקרוב
היו" שבו אפשר יהיה להדליק
במקו" נרות זיכרו.

פלשוב נעדרת מ"קרקוב מזמינה"
עירית קרקוב הוציאה לאור לאחרונה
חוברת למסייר בעיר בש" "קרקוב מזמינה",
באנגלית ובפולנית.
החוברת מחולקת חינ" ,וב 56עמודי
טקסט ותמונות נפרשי" בפני התייר המקומות
המומלצי" ביותר לסיור ,החל מארמו וואוול
וכלה במוזיאו צאטוריסקי ,וזאת בנוס-
להמלצות לגבי מלונות ,מסעדות וסיורי"70 .
איש עמלו על הפקת החוברת.
למרבה ההפתעה  56העמודי" לא הספיקו
כדי לכלול ,ולו מילה אחת ,על רובע פודגוז'ה
על אתריו החשובי" להיסטוריה היהודית:
הגטו ,מפעל אמיליה ועוד .ג" פלשוב נעדרת
מהחוברת .חבל.

שיפוצים ברחובות קז‘ימייז‘
החודש אמור להסתיי" התכנו של
השיפוצי" ברחובות ובכיכרות קז'ימייז',
שתחילת ביצוע" נקבע ל .2009בשל שיקולי"
תקציביי" ימשכו השיפוצי"  45שני".
על פי התכנו הנוכחי השיפוצי" יחלו ברחוב
שרוקה וברחובות המובילי" אליו ,וכ בככר
החדשה ) (Plac Nowyוהרחובות הסמוכי" –

שני המרכזי" העיקריי" בקז'ימייז .ככר
וולניצה ) (Plac Wolnicaתזכה לתכנו
ארכיטקטוני מחודש ,ופרנסי העיר מקווי" כי
התקציב יספיק ג" לשיפו /רחוב יוזפה כולו.
במסגרת השיפוצי" מתוכנני" ,בכל רחבי
הרובע ,התקנת" של פנסי תאורה חדשי",
מעוצבי" בדומה לאלו שהותקנו במרכז העיר.

נוביני קרקובסקיה
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יהודים מוכרי ספרים בקרקוב

עמוד 2

)חלק שני(

על פי מאמר מאת רישרד לב
במש' כל המחצית השניה של המאה ה 19פעל בית המסחר
המשפחתי בספרי" עתיקי" "מסחר בספרי" של מ.מ .טאפט",
בהנהלת האב משה מא ) .(19021831הוא היה היחיד שיצא
מקרקוב לווינה בחיפושיו אחר סחורה ,והראשו שניסה לעסוק
ג" בהוצאה לאור .בעבודה זו סייעו על ידו בנותיו ובניו ,שכל
אחד מה" פתח ,מאוחר יותר ,חנות ספרי" עתיקי" משלו.
ע" מות האב משה מא קיבל את החנות צעיר הבני" ,יהודה
) ,(19391870אשר עסק ,בצד המסחר בספרי" עתיקי" ג"
במסחר בבולי" וכלי נגינה .ג" אחותו ,לאה'לה ,עבדה אצלו,
ובפרק זמ מסויי" העסיק ג" שני זבני" .בשנת  1931רכש יהודה
מיורשיו של פביא הימלבלאו חלק מהספרי" שבחנותו .ביוזמת
אשתו השניה ,גולדה מלכה )לבית לנדאו ,נפטרה ב,(1943
שניהלה את העניני" בעת מחלת בעלה – הועברה חנות הספרי"
העתיקי" של משפחת טאפט ,כנראה ב ,1937לרחוב מרק
הקדוש .בת אחרת של יהודה ,מטילדה גרוספלד )(19431903
ניהלה חנות ספרי" משלה ברחוב גולמביה.
ב 1884פתח בכור בניו של משה מא ,ישראל טאפט )
 ,(18561933בית מסחר משלו לספרי" עתיקי" ובו מדור למסחר
בבולי" ,ברחוב שפיטלנה  ,9מול חנות אביו .אצלו התמחה הב
ישעיה ) ,(19401883שב 1908עזב את העסק של אביו על מנת
לפתוח חנות והוצאה לאור בש" "ידע ואמנות" ברחוב וישלנה .8
אחרי מות אביו חזר לרחוב שפיטלנה ,ונטל על עצמו את העיסוק
בבית מסחר הספרי" שירש .הוא ג" הוציא לאור בכוחות עצמו
רומני" אחדי" .ב אחר של משה מא ,שלמה טאפט )
 (18591940ניהל בית מסחר לספרי" עתיקי" ברחוב שפיטלנה
 ,22אותו קיבלת לידיו בנו ישעיה בשנת  ,1922והפ' אותו ל"בית
מסחר ספרי" וספרי" עתיקי"" חדיש .את החנות הוא ניהל עד
לפרו /המלחמה ב ,1939אשר – בדומה לחנויות ספרי" ועתיקות
אחרי" ששכנו באותו רחוב – נשדדה והוחרבה בידי הגרמני".
ב 1932רכש טאפט שיירי" של כתבי יד לני ,שנתגלו על ידי
עובדת נקיו באיזו עליית גג )יש גירסה שלפיה היו אלה חוברות
ע" חתימת ידו של לני( .העניי זכה לפרסו" רב למדי בקרקוב
שלאחר המלחמה הודות לסיפוריו של ישעיה עצמו ,שחזר לעיר
מולדתו מברית המועצות ,בה עברו עליו שנות המלחמה .יחד ע"
בתדודתו מריה זייד הוא התחיל לעבוד בחנות הספרי"
העתיקי" שהיתה בבעלותה לפני המלחמה ברחוב שפיטלנה.
אחרי מותה של גב' זייד בשנת  1969חיסל את חנות הספרי"
העתיקי" הזו ,החנות היהודית האחרונה בקרקוב ,ועלה
לישראל .כא נפטר ב.1983
ישעיה טאפט לא היה יכול לחיות בלי ספרי" ,בלי הנו-
האופ -אות" והאווירה הייחודית שנוכחות" מעוררת .הוא לא
פתח עוד חנות משלו בתלאביב ,אבל היה מבלה בלי הפסקה
בחנות הקטנה של מכרו הוותיק מלפני המלחמה ,מוכר הספרי"
והמו"ל יא פוק )מיכאל דיאמנט( ,בעליה של חנות ספרי"
פולניי" וספריית השאלה "הספר" ,בקומה הראשונה של הבית
ברחוב אלנבי  .35כ' ,אחרי כמעט מאתיי" שנה הגיע לקיצו עסק
הספרי" העתיקי" של שבט טאפט.
ענ -אחר של משפחת טאפט ,תחילתו בבתו של משה מא,
דינה זייד ) ,(19181865שנודעה בכינויה "זיידנקה" .בשנת
 ,1895יחד ע" בעלה אליהו זייד ) ,(19061864פתחה חנות
ספרי" עתיקי" ברחוב שפיטלנה  ,5ש" עבדו ג" ש" שתי
בנותיה ,פאולינה ) (19431894ומריה ) .(19391898לאחר
שקיבלו את העסק בירושה ) (1918העבירו אותו האחיות )יחד ע"
בעלה של פאולינה ,שלמה אד"( לבית מספר  16ברחוב שפיטלנה,
וניהלו אותו עד פרו /המלחמה כאחד האנטיקווראטי"
החשובי" בקרקוב .זה היה אותו עסק אשר בשנת  1945פתחה

לזכר מרדכי זאב שכטר הי“ד
מ ר ד כ י ז א ב ש כ ט ר ה י " ד )  (18881942ה י ה נ ש ו י
לשיינדל לבית דטנר ואב ל 8ילדי" .במש' שני" היה
מורה בבית הספר "מזרחיתחכמוני" ברחוב מיודובה
 .26ב נ ו ס  -ה ו א ש י מ ש כ ש ל י ח צ י ב ו ר ב ב י ת ה כ נ ס ת
"ב ית י שראל " בר ח וב מ י ודב ה  .19את ר גש ות יו ה י ה
מבטא ,מדי פע" ,בכתיבת שירי" ,רוב" בחרוזי".
בנ ו  ,י צ חק ב ז א ב  ,הי חי ד ש ני צ ל מ הת ו פ ת  ,ש ל ח ל נ ו
את אחד משיריו:

מחדש מריה זייד יחד ע" גיסה ,שלמה אד" ) ,(19501888וע"
ב דודה ,ישעיה טאפט.
בנה של דינה "זיידנקה" ,ישעיהו זייד ) ,(?1895בעל תואר
דוקטור למשפטי" מטע" האוניברסיטה היאגלונית ,הקי" בשנת
 1927הוצאה לאור וחנות בש" "בית מסחר ספרי" כללי" )
 .(Księgarnia Powszechnaהוא חידש את פעילותו של העסק
בשנת  1945וחיסל אותו ב 1951כשהגיע לתל אביב ,מכא היגר
לקנדה.
לבתו השניה של משה מא טאפט ,רחל שפינגר )(19381871
היתה חנות ספרי" עתיקי" ברחוב שפיטלנה  ,4אותה קיבלו אחר
כ' לידיה" הב ישעיה ) (?1895והבת דבורה שליסל ).(?1898
לבת השניה של רחל ,מריה גזאנג ) (19431903היתה ,החל משנת
 ,1930חנות עתיקות משלה ברחוב שפיטלנה .(25) 7
בני משפחת טאפט ,וכמוה" בני משפחת זייד ,היו
בוקיניסטי" .ה" סחרו בכל סוגי הספרי" ,כולל ספרי לימוד,
שקרוב לוודאי שימשו מקור הכנסה משמעותי מאד .לא ידוע א"
נעזרו בסוכני" נודדי" בערי השדה ,או שהיו ה" עצמ" נוסעי"
אל מחו /לעיר בחיפוש אחר ספרי" ,לא ידוע ג" כיצד היו
רוכשי" אוספי" .ה" לא ערכו ולא פרסמו קטלוגי" של תכולת
עסקיה" .היו ממתיני" ללקוחות בתו' החנויות שברחוב
שפיטלנה ,שכונה "שפיטלקה" – כינוי רווח למרכז המסחר
בספרי" עתיקי" ומשומשי" בקרקוב ,רחוב שאי עוד כמוהו
בחינניותו ובחשיבותו התרבותית ,הספרייתית ובו בזמ
המסחרית בספרי" פולניי" .רחוב של הספרי" הפולניי"
הנסחרי" על ידי היהודי".
רחוב שפיטלנה ,מקצה עד קצהו ,מכיכר הרוח הקדושה ועד
הכיכר הקטנה ,היה משופע בחנויות ספרי" עתיקי" "היו ש"
שלוש או ארבע חנויות של בני משפחת טאפט ,כמספר הזה
חנויות של זייד ,ליד" של ראוכר ,וטשטיי וליטמ .בחודשי
הקי ,/בתו" שנת הלימודי" בבתי הספר ובראשיתה בסו -הקי,/
היה רחוב שפיטלנה גועש מהמולת בני הנוער שמכרו או קנו ספרי
לימוד" – רש" בזכרונותיו אלכסנדר סלאפה ) Aleksander
 (Słapaתושב קרקוב ומוכר ספרי".
קרקובאי אחר ,הסופר יא קורצ'אב ) (Jan Kurczabתיאר

את הרחוב הזה כ'" :מוזר היה הרחוב הזה ,אפו -סוד ,מכוש...-
בכל הבתי" ,בבניני" הישני" הצרי" ,הקודר ) (...קיננו חנויות
ספרי" עתיקי" .בחנויות הקטנות והצרות שלא יאומ ,בשערי",
בחצרות ,בגומחות ובשקעי" שבפרוזדורי" ,בכל מקו" שנית בו
להציב מדפי" אחדי" – מוטלות היו ערימות של ספרי" .ה"
התנשאו לגובה עד התקרות ,נכרכו בחבילות ,קשורות בחבלי"
ללא ספור ,מילאו שולחנות ורצפות .כרטיסיות הרישו" של
כרכי" ,כרכוני" ,חוברות ללא ספור אלה ,תפסו מקו"
במוחותיה" של המוכרי" .פלא שלא יאומ מילא את הלב,
כאשר טיפוס כזה ,צנו" ומזוק כרגיל ,שנשאל על איזה כותר
שנשכח מזמ ,היה נעל" במעמקי מלונתו כדי לשוב כעבור רגע
ממוש' ובידו עותק מכוסה אבק עד אי לשער .זה היה איש
עתיקות אמיתי ,מגזע מוכרי העתיקות .משנות היותו זאטוט היה
לומד את הסודות של ידע זה מאביו ,שהוריש לו את נסיונו של
סבו" .
בזכרונותיה כותבת רוז'ה נובוטרסקה ,כי "ברחוב שפיטלנה
היו חנויות ספרי" עתיקי" אפלות ,מלאות לחות ,אפופות ריח
של עובש ,טמנו בתוכ אוצרות מוסתרי" .שלוש מדרגות כלפי
מעלה ,מסדרו ארו' ואפל של חנות עתיקות ,דלפק קורס תחת
משא כבד של ספרי" ,ומסביב ,מהרצפה ועד התקרה ,ספרי",
ספרי" ,ספרי"".
אנֹכי כיו" כב חמישי",
וכבר הזקנה עלי קפצה.
תש כוחי כאחד הישישי",
ויד הזמ גופי רצצה.
אול" לבי לב ילד תמי",
ז' וישר ולא יידע מעל,
ורוחי תרח -על הרי"
רמי",

על כנ -רנני" תמריא אל
על.
איש את רעהו יבלע חיי",
ותבל כולה בד" עקובה,
ואני אתפנק מזהב פרווי"
מקס" שפתנו האהובה.
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קוראים כותבים

”נאשה וואלקה“
בי כתבי העת השוני" שהופיעו לסירוגי ,ולא באופ קבוע ,בקרקוב ,תפקיד חשוב
מילא העיתו "נאשא וואלקה" )מאבקנו( ,שיצא לאור מטע" סיעת "התאחדות
וגורדוניה" .היה זה ביטאו השמאל הציוני המתו .השתתפו בו פעילי התנועה ,ד"ר
ישעיהו ספירו )שפירא( היה עורכו הראשי וצוות מצומצ" של עוסקי" בהתנדבות.
לעיתו היה קו פוליטי ברור ומוגדר .הודפסו בו מאמריה" של גדולי התנועה
הציוניתסוציאליסטית כגו דוד ב גוריו ,ברל כצנלסו ,ברל לוקר ,שמריהו לוי
ואחרי" .המאמרי" הללו תורגמו מעברית או מאידיש לפולנית ,וחברי המערכת
המקומית כתבו מספר מאמרי" ,ולרוב התייחסו בה" למאורעות הפוליטיי"
חברתיי" בפולי בכלל ובקרקוב בפרט.
בשל השקפותיה" הסוציאליסטיות של חברי המערכת ,חלו תקריות תכופות ע"
הצנזורה אשר פסלה ,לא אחת ,מאמרי" שלמי" או חלקי" ניכרי" מה" .וכ' למשל,
במאי  ,1935לאחר פטירתו של המרשל יוז -פילסודסקי ,הופיעו ב"נאשה וואלקה"
מאמרי ביקורת על האיש ומשטרו ,וזאת על א -שהמערכת ידעה כי צפויה תגובה
חריפה מצד השלטונות .עמדת המערכת שיקפה בדר' כלל את עמדת המפלגה
הסוציאליסטית הפולנית )פ.פ.ס.(.
תפוצתו של העתו היתה קטנה ,ורוב קוראיו השתייכו למחנה השמאל הציוני.
האמצעי" הכספיי" היו ,כמוב ,מצומצמי" ומוגבלי" ,ולא פע" חסרו כספי"
לתשלו" הוצאות הדפוס .בית הדפוס ,שהיה בבעלותו של יהודי ,איפשר לחברי
המערכת להצטופ -בי המכונות ,לכתוב ש" את מאמריה" ולהגיה" .ד"ר י .ספירו
השתדל כמיטב יכולתו להעמיד את העתו על רמה נאותה ,וכינס את המשתתפי"
לאסיפות עבודה בה נדונו הנושאי" האקטואליי" ,ועובדו תוכניות לכל גליו בנפרד.
המלחמה שמה ק /לעיתו זה ,כמו לכל הפעילות העיתונאית היהודית בפולי.
בתו" המלחמה יזמו חברי ה"התאחדות" את חידוש העיתו ,א' התנאי" לא היו
מתאימי" .השלטונות הקומוניסטיי" הלאימו את כל בתי הדפוס בעיר ,ורק הודות
לקשריו הטובי" של אחד החברי" ע" מערכת "דז'נניק פולסקי" עלה ביד" להדפיס
ולהוציא לאור גיליו יחיד של "נאשה וואלקה" .בשנת  1947נסת" הגולל על כתב
העת.

לפי מאמרו של פביא שלנג
ב"היהודי בקרקוב ,חייה וחורבנה של קהילה עתיקה"

יהודי קרקוב במספרים
בש נת  1931נ ער' מפקד א וכ ל וס י  בקרק וב  .מ י דע מפת יע עו ל ה מ נת ו ני " א ל ה :
המספר הכולל של אוכלוסית קרקוב באותה שנה היה  220,000נפש ,ומתוכ" הזדהו
כיהודי"  56,800איש ,כלומר .77 .25%להל התפלגות הפרנסות של היהודי":

כ ל ה כבו ד ל דר' אי גו פ לד ב לו " ע ל ה ערת ו
לגבי מסלול חשמלית  3בקרקוב דאז.
 !Mea culpaרק דבר אחד יש לי )קרקובאי
שנולד בקרובודזה וגדל בזבירזיני(/
ל ה ג נ ת י  !Licencia Poetica :ו ע ו ד ד ב ר ,
לפ ח ות בק צה ה ש נ י של מס  3 .ד י יקת י 3 .
נסעה ל פודגורזה.. ..מקוו ה שיס לחו ל י
הקרקובאי".

מרצל גולדמ
אנ י מ ב קש לת ק  ט עו ת ש ה שת ר בב ה כ ב ר
בס פ ר " ה י ה ו ד י " ב ק רק ו ב  ,ח י י ה ו ח ו ר ב נ ה
ש ל ק ה י ל ה עת יק ה “ ב ס י פ ו ר  ,מ פ י ע ט י  ,ע ל
המו מר ה קר קו בא י פיי נט ו'  .הט עו ת הי א
בתג ובתה של האשה על דברי בעלה,
שיהיה צור' להתנצר "נו ,או' ,מספיק"...
ובהמש'" :נו ,מילא ,וועלט מע זיק
שמ ד '  "  .צ ר י ' ל ה י ו ת  " :נ ו  ,א ו '  ,מ פס י ק " .
השימוש בביטוי זה "מפסיק" היה מקובל
כתגובה על הפרעה בתפילה .במקו"
הפועל וועלט יש לכתוב וועט .מקורה הוא
בפועל העזר הגרמני  wardenובגו -שלישי
 .wirdו ל ס י ו " א צ י י  כ י ב א ו ת ו ב נ י י  ,
ב"בית האפור" שכ בשנות השלושי"
המטה של התנועה האנטישמית הקיצונית
.O.N.R.

אריה בראונר

מתאר גנת קבו צ ה למס ע שור שי" ב פו לי ,
הכו לל קר קו ב ,או שו וי , /עיר ות גל יצ יה ,
לודז' ,לובלי ,וורשה ,שדל /ומזרי./
המסע יחל ב 21לאוקטובר ויסתיי" ב28
בו.
המעוניני" להצטר -למסע מוזמני" לפנות
א ל ב ל ה פ ר ו ז ' נ ס ק י  0508671321א ו
דוא"ל . belap@moch.gov.il

בלה פרוז'נסקי

ענף

מספר יהודים

 %מס“כ היהודים

 %יהודים מסה“כ

יוסף באו בספרדית

תעשיה ומלאכה

17,800

31.50

26.50

מסחר ,ביטוח וכספי" 26,400

45.73

58.00

תחבורה ותעבורה

2,900

6.74

58.00

ס פרו ש ל יוס -באו ז “ ל  ” ,שנות תר צ “ ח “ ,
י צ א ל א ו ר ל א ח ר ו נ ה ב ס פ ר ד  ,ו ש מ ו El
”) pintor de Cracoviaהצייר מקרקוב“( .
הספר נ מצ א בר שימ ת רב י המ כר ב ספר ד
וזכה לביקורות מצויינות.

חינו' ותרבות

1,500

2.65

17.58

מקצועות אחרי"

7,900

13.98

17.64

סה“כ

56,500

100.00

מ ה נ ת ו נ י " ה ל ל ו א נ ו ל מ ד י " כ י ל מ ע ל ה מ   77א ח ו ז מ ה א ו כ ל ו ס י ה ה י ה ו ד י ת
הת פ ר נס ו מ ת ע ש י ה  ,מ ל א כ ה  ,מס ח ר  ,ב יט ו ח ו כס פ י "  ,ו ח ל ק " ב ח י י ה מס ח ר ו ה כס פ י "
גדול כמעט פי שניי" מחלק" באוכלוסיה.
ע ו ד נ ל מ ד מ ת ו ' נ ת ו נ י מ פ ק ד ה א ו כ ל ו ס י  כ י  59%מ ה י ה ו ד י " ה י נ " ע ו ב ד י "
עצמאיי" ,כשבסיווג זה נכללי" ג" בעלי מלאכה קטני" העובדי" בעצמ" או ע" כמה
ש ו ל י ו ת ש כ י ר י " ו ג " ע ל מ י ש מ עס י ק ע ש ר ו ת א ו מ א ו ת פ ו ע ל י "  .ל מ ו ת ר ל צ י י  כ י ר ו ב
הי הודי " ב ענ -היו ב ע לי מ לאכ ה ע " מס פ ר עובד י" או ב ע לי מ פ ע לי ת עשי ה קטני" .
עובדה מעניינת היא שככל שבית העסק של המעסיק היהודי העסיק מספר גדול יותר
של עובדי"  עלה מספר העובדי" הלאיהודי" שהעסיק ,לעומת זאת ,תעשייני" לא
יהודי" לא העסיקו עובדי" יהודי" .רוב הסוחרי" היו קמעונאי" ,וכ' ג" אצל הלא
יהודי" ,ועל רקע זה היו מאבקי" חריפי" ביניה".
מספר השכירי" בי היהודי" היה יחסית קט 20,700 ,איש ,וה" היוו רק 14.6%
מכלל ה שכירי " בעיר  ,לעומת  25%יהוד י" בכל ל האוכלוסיה  .חלק " של ה עובדי "
עבודה גופנית ,מתו' היהודי" השכירי" ,היה רק  11%וזאת ה בשל דחיקת העובד
היהודי השכיר מהמפעלי" הבינוניי" והגדולי" ,ג" א" ה" בבעלות יהודית ,וה בשל
חסימ ת ע נפי מו נופו לי מ מ לכת יי" בפנ י ה שכי ר הי הוד י ,ביי צור ובמ ינה ל כ אחת .
המ פ ר נס ה י ה ו ד י נא ל  , /ל פ י כ '  ,ל פ נ ות ל מ ק צ ו ע ות ו ל צ ו ר ות פ ע י ל ו ת כ ל כ ל י ו ת כ ע צמ א י
זעיר וקט.

תער וכ ה ח דש ה ש ל עבו דות ג רפ יקה ש ל
יוס -בא ו ז “ ל מ ש נות י ה הראש ו נ ות ש ל
המדינה נפתחה ב“בבית יוס -באו“ ברחוב
ברדיצ'בסקי  9בתל אביב.
לפרטי" נוספי" ולתאו",0544212730 :
. 0544301499
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קרקוב עירי
הבני" במשפחה זכו לחינו' תורני,
ביו" הולדתי ה 40פגשתי בשנית את
עיר הולדתי .את קרקוב .עד לאותו מפגש שראשיתו ב"חדר עברי" שברחוב קופה,
מיוחד רק ידעתי שיש מקו" כזה ,על א -ואחר כ' ב"תחכמוני" שברחוב
שבעיר זו נולדתי ,ובה בילתי את שנותי מיודובה ,הבנות למדו לימודי" כלליי".
הראשונות .קרקוב היתה נוכחת לא נוכחת בבעלות המשפחה היה מפעל לייצור מי
בהיסטוריה הפרטית שלי.
סודה  ,Leserowa Woda Sodowaששכ
הורי ז"ל ,יעקב לזר ויונה לבית בקומת הכניסה לבית המשפחה ,וכל בני
בורנשטיי ,שניה" ילידי קרקוב .שניה" המשפחה עזרו בעסק המשפחתי ,אשר
נולדו בעיר כשהיתה עוד בשליטתה של סיפק פרנסה נאה.
המונרכיה האוסטרוהונגרית .שניה" היו
משפחתה של אמי ,משפחת" של
קרקובאי" גאי" מאד .ה" בעצ" לא היו ליפמ בורנשטיי ומינדל לבית שטר,
פולני" ,ה" היו קרקובאי" .למרות שניה" ילידי כשנוב ,היתה משפחה
שהרקע המשפחתי שלה" היה שונה מודרנית וחילונית יותר 4 .ילדי" נולדו
בתכלית ,הרי קרקוב היתה אהבת" לבני הזוג ,ואמי היתה הבת השניה .סבי
המשותפת .שניה" היו ילידי קז'ימיז' .בית נספה באושווי ;/דודי ,ב הזקוני",
אבי היה בככר ולניצה  ,10בית אותו רכש נספה במטהאוז; אמי יחד ע" שתי
סבי עוד ב ,1906וביתה של אמי היה אחיותיה ואמה הגיעו מאושווי,/
ברחוב קרקובסקה  .36רק מאות מטרי" ב"צעדת המוות" לרוונסבריק ,וש"
בודדי" הפרידו בי בתי שניה" ,א' קיפדו את חייה הסבתא והבת
עולמ" התרבותי והרוחני היה שונה מאד .הבכורה .ב 8במאי  1945נותרו אמי
מסופקתני א" ה" היו נפגשי" ומקימי" ואחותה בודדות בעול" .אמי ואחיה
משפחה אלמלא המלחמה.
למדו ב"גימנסיה העברית" בקרקוב,
משפחתו של אבי היתה משפחה ואמא סיימה את לימודיה עוד לפני
היאגלונית
באוניברסיטה
המלחמה
בפקולטה לפילוסופיה.
אחרי המלחמה שבו הורי
לקרקוב .כל אחד מסיבותיו שלו.
ש" ,במשרדי הקהילה היהודית
שברחוב דלוגה ,ה" נפגשו ,והחליטו
להקי" משפחה בישראל .שנתיי"
לאחר סיו" המלחמה נולדתי
בקליניקה פרטית בקרקוב .הולדתי
הניחה את היסודות למשפחה עליה
חלמו הורי .שנתיי" מאוחר יותר
עזבנו את קרקוב בדרכנו לישראל,
כדי להגשי" את החלו" הציוני של
אבי.
בביתנו לא סיפרו ולא דנו
בהיסטוריה הפרטית של משפחתי
הקרובה והרחוקה .לא זכור לי
שהזכירו את המילי" סבא או
סבתא ,לא ספרו מה היה ש" רחוק
לפני המלחמה ,ולא ש" בשנות
המלחמה ואחריה .כאילו העול"
נברא ע" עלייתנו לישראל .וכ'
במש' כמעט ארבעה עשורי".
יו" אחד ,בשנת  ,1987ואני כבר
בעלת משפחה משלי ,הודיע אבי כי
אנחנו נוסעי" לקרקוב – אנחנו
על קברה של לאה לזר ז“ל בבית הקברות פרושו הורי ,אחותי ואני .התלבטנו.
”החדש“ ברחוב מיודובה 55
היססנו .דאגנו .מה לנו למקו"
הקומוניסטי ההוא? מה לנו
חסידית וציונית ,שהעמידה  11צאצאי" ,ולפולני"? הא" החוויה לא תהיה הרסנית
ששה בני" וחמש בנות .לבגרות הגיעו לגבי ההורי"?
תשעה בלבד .אבי המשפחה והב הבכור
ביולי  1987הגעתי לקרקוב בפע"
יחד ע" כל משפחתו נספו בשואה .סבתי ,השניה בחיי .לא ידעתי אז שתהיה זו אחת
לאה לזר לבית שוור /מכשנוב ,נפטרה עוד החוויות המרכזיות והמשמעותיות בחיי.
לפני המלחמה והיא קבורה בבית הקברות הגעתי למקו" בו החלה ההיסטוריה
"החדש" ברחוב מיודבה  ;55שניי" מילדי הפרטית של משפחתי ושלי.
המשפחה עלו לאר /ישראל עוד לפני
ככל שהתקרבנו אל העיר גברה
המלחמה ,שלושה מילדי המשפחה ניצלו
התרגשות" של הורי .ה" נעמדו
על ידי אוסקר שינדלר.

יונה )טונקה( בורנשטיין ויעקב לזר
ביום נישואיהם ,קרקוב ספטמבר 1946

באוטובוס ,הסתכלו מבעד לחלונות ,כאילו
לא יכולי" להתנתק מהמראות שנעלמו
מעיניה" לפני  40שנה ,העירו אחד לשני:
"את זוכרת את המקו" הזה?" ו"את זה"?
כא היה ...וש" היה ...וכ' הגענו חזרה
הביתה .לבית האחר .הבית השני .הבית
שהיה נוכח ולא נוכח במש' כל השני"
הללו.
יומיי" שהינו בעיר 48 .שעות עמוסות,
מרגשות ,מרטיטות ,משמעותיות .סקרנו
כל פינה בעיר שהיתה יקרה להורי .הצצנו
לבתיה" שלפני המלחמה ,חקרנו את בתי
הספר בה" למדו ,כמוב שטיילנו
ב"פלנטי" ,ומש" עלינו לקברה של סבתי
במיודובה .בפע" הראשונה ,על קברה,
הבנתי לא רק שכלית אלא ג" רגשית,
שהיו לי סבי" וסבתות .היה עבר
למשפחתנו .והעבר של משפחתנו היה כא,
בקרקוב ,בפולי .קרקוב של אז לא דמתה
כלל ועיקר לסיפוריה" של הורי על העיר
הנפלאה בה גדלו ואליה התגעגעו .היתה זו
עיר אפורה ,מלוכלכת מפיח ,מדכאת.
אפילו הירוק שבשדרות דהה ודמה לאפור,
ברחובות התגוללו שיכורי" ,חלונות
הראווה היו ריקי" ,ברחובות השתרכו
תורי" .ההרגשה היתה שהגענו למקו"
שזמנו עבר.
 15שנה חלפו מבלי שאבקר שנית בעיר.
כי לא יצא .כי מה הטע" .כי אי אפשר
לחזור על חוויה כל כ' משמעותית.
לפני  5שני" חזרתי שוב לקרקוב ,ע"
בעלי .היתה זו כבר עיר אחרת .כבר לא
עיר אפורה מדוכאת כל כ' כמו שהיתה
עשור וחצי קוד" לכ ,עיר נקיה ,מפוארת,
עיר מערבית ,תוססת .עיר מדהימה .עיר
ע" נשמה יתרה .עיר ע" עתיד .מאז אני
מבקרת בעיר מידי שנה.

לילי הבר

