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Będzin
Sosnowiec
Dąbrowa Gornica
Zawiercie
Czeladź
Slawków
Wolbrom
Chrzanów
חג פסח שמח וכשר לכל בית ישראל
Dańdówka
! Happy and Kosher Passover
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Grodziec
Kazimierz
Klimontów
Ksawera
Kromolów
שלהי המאה /ויסלבה שימבורסקה
Łagisza
Maczki
המאה העשרים שלנו היתה צריכה אסונות אחדים אמורים היו
.
מקודמותיה
טובה
להיות
Milowice
שלא לקרות יותר,
,
זאת
להוכיח
תספיק
לא
היא
כגון מלחמה
Modrzejów
שנותיה ספורות,
רעב ,ועוד.
Niemce
פסיעתה רעועה,
צריך היה לכבד
נשימתה קצרה.
Niwka
חוסר ישע של חסרי ישע,
Olkusz
אמון וכדומה.
דברים רבים מדי קרו
Oświęcim
][...
שלא צריכים היו,
מפולנית ,רפי ויכרט
ומה שנועד לבוא,
Piaski
לא בא.
Proąbka
Siewierz
אביב אמור היה להגיע
ויסלבה שימבורסקה
Strzemieszyce
ואושר ,בין השאר.
2012 – 1923
Trzebinia
כלת פרס נובל לספרות1996 ,
הפחד צריך היה לנטוש הרים
Wojkowice
ועמקים.
תשס",ט 30 ,ביולי 2009
אמת באב
 Zagórzeתשעה
מהירה משקר
Ząbkowice
צריכה היתה להגיע למטרה.
ארגון יוצאי זגלמביה – רח' פרישמן  23תל-אביב 63561 ,טל03-5270919 .
Zagłębie ( Zaglembie) World Organization - 23 Frishman St, Tel-Aviv, 63561, Israel - Tel: 03-5270919

אתר אינטרנט חדש ליוצאי זגלמביה Site: http://zaglebie-world.org -

חברי וידידי יהודי זגלמביה בארץ ובעולם,
כידוע לכם ,המטרה העיקרית של הארגון שלנו היא הנצחה .הנצחה בישראל ,הנצחה במקומות שונים
בעולם והנצחה בזגלמביה.
כדי לקיים את ההנצחה בזגלמביה ,יש לעשות הרבה מעבר למה שעשינו עד כה :לקיים קשרים עם
השלטונות העירוניים והאזוריים ,ועם הציבור המקומי בזגלמביה.
אחת הדרכים לקיום קשרים אלו היא באמצעות בני הנוער .לעתים נוער ישראלי שנוסע לאושוויץ
מבקר גם בזגלמביה ורואה את ההנצחות של הגטאות ובתי הכנסת ואת בתי הקברות .הצעירים
הישראלים מתקבלים באהדה על ידי הנוער המקומי והציבור המקומי.
לפני שנים ,הבאנו לישראל על חשבוננו )פרט לטיסות ששולמו על ידי העיריות השונות( קבוצה של 20
תלמידי תיכון מכל ערי זגלמביה בהנהגת שני מנהלי בתי ספר .הם בקרו אצלנו  10ימים וראו בישראל
את ירושלים ,חיפה ,תל אביב ,הגליל ,הכנרת ,ים המלח ,נצרת וכמובן גם את יד ושם ויד הזיכרון שלנו
במודיעין.
ביקורים אלו עלו לא מעט ,אולם הרווח היה שלנו .תלמידים אלו הפכו לסנגורים ודוברים שלנו ואכן זו
הייתה "השקעה" מאוד משתלמת.
השנה ,לאחר שבבחירות העירוניות התחלפו ראשי ערים בזגלמביה ,החלטנו שוב להזמין קבוצה של
כ–  20תלמידים לבקר בישראל .מועד הביקור נקבע לתחילת יוני הקרוב .אנו מקווים שהביקור יצלח
ובשובם הביתה יהפכו לסנגורים של רצון טוב כלפי מדינת ישראל בכלל ויהדות זגלמביה בפרט.
ואתם יהודי זגלמביה בארץ ובכל העולם באשר אתם שם ,חג פסח שמח וכשר,
אברהם גרין ,יו"ר הארגון

למשה זנבר
לבחירתך ליו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

שא ברכה,
בהצלחה!
שגריר ארה"ב בישראל ,דניאל שפירו )שלישי מימין( בעת ביקורו במרכז הארגונים ,לוחץ את ידו של משה
זנבר ,יו"ר מרכז הארגונים .עוד בתצלום ,אברהם גרין )ראשון משמאל( ,יו"ר ארגון יוצאי זגלמביה
Daniel Shapiro, United States Ambassador to Israel visiting the Center of Organizations of
)Holocaust Survivors in Israel (third from right
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בעמ' " - 8למה לא באתם?
מאת :אברהם הרשליקביץ

יהי זכרם ברוך
על מוניק מגר כי איננו
את מוניק מגר הכרתי באמצע שנות השישים ,עת
הלכתי לבקר את לולה אשתו ילידת צלדז' שהייתה
חברה של אחותי שנספתה בשואה.
מצאתי שמוניק אדם מסודר ,ישר ורציני שבאותה
עת היה אחד הפעילים בארגון בנדין .במרץ 1979
אחדנו את כל הארגונים )בנדין ,סוסנוביץ,
דומברובה ,צלדז' ,שצמישיץ ועוד( לארגון אחד,
ארגון יוצאי זגלמביה .היה זה אך טבעי שמוניק
נבחר לשמש כגזבר הארגון שנוצר וחבר הנהלה.
משימות הגזברות בשנים הראשונות אחרי האיחוד
היו קשות .ראשית – איחוד הקופות .כל גזבר שאף

לשמור על קופת ארגונו הקודם על אף האיחוד .החל
מ  1985-עמדו בפני הארגון משימות חדשות :נטיעת
 10,000עצים ביער קדושי זגלמביה והקמת יד זיכרון
במודיעין .אלו חייבו גיוס כספים רבים בארץ ובחו"ל.
ביום השואה  1988חנכנו את יד הזיכרון בנוכחות
כאלפיים מיהודי זגלמביה מהארץ ומחו"ל .למוניק
מגר ,לאדם השקט והצנוע הזה ,היה חלק רב
בהקמת יד הזיכרון ובניהול הגזברות גם שנים רבות
אחר כך.
יהיה זכרו של מוניק מגר ברוך.
אברהם גרין

פרדה מאבא
אבינו :ראובן ,רודק ,ריבל׳ה ,שהלך לעולמו לפני
מספר חדשים ,יליד בנדין ,היה היחיד שנשא את
השם ״קליינר״ מכל משפחתו שנספתה בשואה.
במלחמה עבד במחנות רבים ולמרות פציעה קשה
לא זנח את הרצון לחיות .לאחר המלחמה נשא את
סוניה-שיינדל ,לבית שוורצברג ,מגרויצה .הם
הקימו משפחה וחיו יחד מעל שישים שנה .אמא
נפטרה לאחר שבע שנות מחלה קשה שבמהלכן
טיפל בה אבא במסירות ,ובאהבה למרות השחיקה
והקושי הפיזי והנפשי.

טיפל בה אבא במסירות ,ובאהבה למרות השחיקה
והקושי הפיזי והנפשי.
אבא היה אדם ישר ,נעים הליכות ,שמר על קשר
הדוק עם חברים ,מיהר להושיט עזרה בצנעה
ובסתר .כגימלאי ,התנדב באגף משפחות שכולות
במשרד הביטחון בהתמדה עד שבועיים לפני מותו.
נזכור אותו בגעגועים ובאהבה רבה.
אהובה פרידמן )בת של ראובן קליינר(

ארגון יוצאי זגלמביה אבל על מות חברי וחברות הארגון

מוניק מגר
אהרון טייכנר ז"ל  -יליד סוסנוביץ' .יקיר העיר הרצליה
יוסף לסק ז"ל
דוד מנדלבאום ז"ל
ישעיהו וינדמן ז"ל
אברהם גמיינר ז"ל  -יליד סוסנוביץ'
ראובן קליינר ז"ל
הדסה )אלה( גולדרייך ז"ל  -לבית זאוברמן ילידת בנדין
פנינה דרקסלר ז"ל  -לבית ברונר
דוד טל  -טוכשניידר ז"ל  -יליד בנדין
ז"ל

תנחומינו הכנים לבני המשפחה
מי יתן ולא תוסיפו לדאבה עוד
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פסח במחנה העבודה גרינברג
מיומנה של פלה שפס
והחגיגי ביותר ,החג שקשר אותנו בקשר החזק
ביותר למעגל המשפחתי ,החג שמעורר הכי הרבה
זיכרונות ,מחשבות...

יום שני , 29באפריל  1943,ערב בעבודה
עכשיו שבע וחצי בערב .עדיין אור .המכונות
דופקות בקצב אחיד כאילו הן נשמעות למחשבות
ולהרהורים כלשהם .לפני שנתיים היה אחרת גם
בסביבתנו החיצונית וגם בלבבות פנימה .בלי
שארצה ,אני לוקחת את העפרון ומתחילה לכתוב.
לעתים קרובות מאוד אני כותבת ליד המכונה ,אבל
היום הרי חג ,והייתי רוצה לעשות היום משהו
שונה ,לכתוב אחרת ,לא כמו בדרך כלל ,כמו
שהלילה ההוא ,ליל הסדר ,נשתנה מכל הלילות.
ואף-על-פי שכבר נשפכתי די ושפכתי את חיי ,את
מחשבותי ואת רגשותי על הנייר המת ,אני מרגישה
שהייתי מסוגלת היום לכתוב ,לכתוב ,לכתוב בלי
הפסקה ,בלי סוף .היום מחשבתי ורגשותי פוריים –
נחה עלי הרוח  -טרגדיה גדולה .במחנה ,לפני
שיצאנו לעבודה ,התחילה להתפתח אווירת חג
מסוימת ,ייתכן שבלילה צריך להתקיים סדר
משותף לגברים ולנערות ,ואחדות מן הנערות
הצטערו שלא יהיו באותו סדר .מישהי הציעה
שנלבש שמלות חג לעבודה .הרמתי את הפרויקט
הזה .שיהיה זה סוג מסוים של הפגנה .שידעו
מדכאנו שלא שכחנו את חגינו ,ששום דיכוי לא
יצליח לעקור מלבותינו את מה שהיה לנו יקר
וקרוב ,שאנחנו נשארות נאמנות למסורת שלנו,
למוצא ,לאידאלים...
וכל נערה שהיה לה משהו יפה יותר ללבוש ושלא
סברה שטעמו של החג במקום הזה הוא לצום
ולאכול ]תפוחי אדמה ?[ לא מבושלים ,לבשה את
בגדי החג שלה .ונמשכה שורת הבנות מן המחנה
אל בית החרושת ,לבושות בבגדים ססגוניים ,והן
מציצות בעוברים ושבים ,לראות אם חלילה אינם
מתעלמים מן המראה החגיגי שלנו .בבית החרושת
שאלתי כל רגע את לולה ]קאבה[ ,את שבע ,את
באשיה ,אם שמים לב אלינו .האם שמו לב למראה
החגיגי שלנו? רציתי מאוד שאחת הגרמניות תשאל
לפשר המראה החגיגי שלנו ,כדי שאוכל לענות:
היום הרי החג שלנו !  -אבל אף אחד ,או כמעט אף
אחד ,לא שאל את השאלה הזאת .כנראה היה חג
בנשמותינו יותר מאשר במראה שלנו.
אני מסתכלת בשורת המכונות הארוכה שהבנות
עומדות לאורכה ,אני מסתכלת על פניהן .הלחיים
השקועות מכוסות אדמומית ,אצל אחדות העיניים
בורקות כמו בקדחת ,אחדות עיניהן מכוסות דוק של
דמעות .שפתיים של אחדות נעות ,לוחשות משהו.
אולי הן משוחחות עם קרוביהן ,אולי חזרו שנה או
שנתיים לאחור ...אולי הן משוחחות עם נוגשיהן,
אולי הן שואלות אותם למה ומדוע קרעו אותן מבית
משפחתן ,כיבו את האש הקדושה הבוערת באח
המשפחתית ,מדוע פיזרו אותנו לכל עבר ,מדוע
שברו את חיינו? ! מדוע גזלו מאתנו את השמחה
וההנאה של סדר כהלכתו?
החג הזה שבו השתחררו היהודים מעבדות הוא
החג האהוב עלינו מכל החגים ,הוא החג הטקסי

היום נעמוד בליל הסדר הזה כשאנחנו קרועות מכל
מה שהכי יקר ,הכי קרוב והכי נעים לנו ,נעמוד
בודדות ,עזובות ,אומללות ,כל אחת ליד המכונה
שלה .ודמעות יישפכו ,ומבעד למסך הדמעות
תראה כל אחת את שולחן הסדר המסורתי וסביבו
את יקיריה ואת עצמה ביניהם .אולי בתוך רעש
המכונה תשמע את מילות ההגדה שאבא קורא
ומסביר את פירושן ,תשמע את בכייה השקט של
אמא שסבל העבדות העתיקה במצרים נוגע ללבה,
תשמע את ארבע הקושיות ששואל הצעיר
במשפחה ...ובמחנה פנים קבורות בשמיכות או
בכריות או עיניים פעורות אל החשכה ,גם הן יראו
את המראות היקרים ,הרחוקים עכשיו כל כך ,גם
אלה ליד השולחן שארגנו לעצמן את הקריקטורה
של הסדר ייזכרו בסדר האמִ תי שלהן ,הן אינן
שמות לב שהן רק מחללות את החג הזה ,הקדוש
והנפלא ,שאי אפשר לשחזר אותו בתנאים
העלובים ,העוינים ,שלנו ,שחסר חום ,חסרה
נשמה ,חסר מה שהבית נותן )הסדר של השנה
שעברה הוא הדוגמה לכך( ,אותה אווירה ביתית
שאי אפשר להמציא לה תחליף .אנחנו מחללות את
הרגשות הקשורים בחג הזה גם כשאנחנו מכריזות
ומנסות לשכנע שאין לאכול חמץ בחג ,מה
שבתנאים שלנו שווה לצום .לא צריך עוד תוספות
פנטיות לשמירת החג הזה ,כי בתנאים שלנו
שמירה כזאת יכולה להביא למחלה של האורגניזם,
הירוד כבר ממילא...
מסיטים את המחשבות מן הסיבות הבסיסיות
לטרגדיה שלנו ,מכך שלא עצם הצורך לעבוד בחג
הוא טרגדיה ,שהטרגדיה היא שהעבודה שלנו
משרתת את אויבינו ,משמשת להגברת הסבל
שלנו ,משמשת להשפלת הורינו ,משרתת את הרוע
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לבנה כשלג .על החלק הצדדי של השולחן עומד
מגש גדול ועליו ארבעה פמוטים גדולים עתיקים .על
החלק העיקרי של השולחן מונחת צלחת הסדר
ועליה הסימנים המובהקים של מכות מצרים
ומסביב מכסיפים גביעים .על ספה קטנה יושב אבא
שעון על כרים ,לבוש קיטל לבן וירמולקה
שמתחתיה מבצבצת כיפת קטיפה שחורה .לידו
האח שלנו ,ממול אני עם אחותי .קרוב יותר לדלת
המטבח יושבת אמא חגורה סינר תחרה לבן
שירשה מסבתא ,שגם היא השתמשה בו רק בליל
הסדר .אבא קורא בשקט בהגדה ומסביר אותה,
מסב את תשומת הלב לפסוקים מסוימים ,מוסיף
פרשנות משלו ,האומרת שהיום מתרחשים אותם
דברים עצמם .אמא מנגבת את דמעותיה ומזכירה
לבני המשפחה שהמלחמה הביאה עליהם מצוקה
ואומללות ,בוכה על הבנים הנעדרים משולחן הסדר
בבתים מסוימים ,כי שלחו אותם למחנות לעבודת
כפייה .כך זה היה רק לפני שנתיים.
תוק ,תוק ,תוק ,רק לפני שנתיים ,ולי נדמה שעבר
נצח ,שאותם חיים אז היו רק חלום ,ואילו אני חייתי
מאז ומעולם כמו שאני חיה עכשיו .לפני שנתיים
השווה אבא בין סבלות העבדים במצרים לסבל
היהודים בימינו .לפני שנתיים עוד היו השוואות
כאלה אפשריות ,היום כבר אין מקום להשוואה ,
היום הנוגשים המדכאים עולים ביכולתם לגרום
סבל ב 100-אחוזים שלמים על אלה של אז...

הגדול ביותר בעולם ,משרתת את השונאים
הנוראים השנואים עלינו ביותר בעולם! -
עכשיו כבר אחרי ההפסקה .חצי השעה הזאת ודאי
השאירה רושם בל יימחה .עדיין מהדהדות באוזני
המנגינות הנפלאות שהפיקה במפוחית פה אחת
הבנות החדשות ,רות פ' ...,ישבנו אילמות ,שקועות
בצלילים ,מתבוננות בנקודה אחת ,והנשמות שלנו
שנתקלו בנשמה הקרובה ,המוזיקה ,המריאו
הרחק ,הרחק ...רעש המכונות אינו מפריע כלל
למחשבות ,להפך; אפילו מסייע להרהורים ,איני
שומעת דבר זולת הרחש האחיד הזה ,המשמיע
קצב אחד ...במחנה התקיים הסדר .האם דמה ולּו
במעט לסדר שערכו פעם אבותינו? האם הטעם
והמשמעות הנכונה של הסדר הורגשו בכלל? אולי
בכך מילאו רק את החובה המינימלית כלפי
המסורת והדת ,קיימו את המצווה שלא להזניח את
הטקס הנצחי .וזה רק עורר כאב גדול יותר
וגעגועים גדולים יותר לאלה שאבדו לנו ,שבלעדיהם
אי אפשר לחקות כלום ולחזור על כלום ממה שהם
עשו....
אולי לנו ,במשמרת הלילה ,היה טוב יותר שהכאב
הזה נחסך מאתנו ולא חווינו את האכזבה והטעם
המר לאחר הניסיון הבלתי מוצלח ...בזיכרונות
נשאר לנו סדר לא מחולל ,טהור ,אמִ תי.
תוק ,תוק ,תוק ,דופקות המכונות ,האם את זוכרת ,
האם את זוכרת ,הן שואלות אותי .ועל יריעת הבד
ההולך ונארג אני רואה שולחן .שולחן מכוסה מפה

מקור :פלה שפס ,בלב בערה השלהבת :יומנה של פלה שפס ,מחנה העבודה גרינברג ,יד ושם ,ירושלים  ,2002עמ' 62 – 59
פלה שפס נולדה בדומברובה גורניצ'ה .בפסח  1943היתה כלואה יחד עם אחותה וכ 900-נשים צעירות במחנה לעבודת
כפייה בקרבת העיר גרינברג )כיום ,ז'ילונה גורה( בשלזיה .בינואר  1945פונה המחנה .לאחר צעדת מוות בת  800ק"מ
ננטשו האסירות על ידי הגרמנים וב 6-במאי נמצאו על ידי יחידת חיילים אמריקנים .ב 9-במאי  1945נפטרה פלה במיטת
קרשים בבית חולים אמריקאי בעיירה וולרי ,צ'כוסלובקיה ומשקלה פחות משלושים ק"ג .אחותה שבע ואחיה משה שרדו.

מחפש/ת שורשי משפחה ?
רוצה לדעת עוד על תולדות משפחתך?
העמותה הישראלית
לחקר שורשי משפחה
מציעה לך לבוא ולפגוש עמיתים שכבר חקרו
את עיירת המוצא שלך או את אותו שם
משפחה.
הצטרף אלינו ותקבל הדרכה ,סיוע
והכוונה מא' ועד ת'
ותוכל לפגוש עמיתים לגנאלוגיה.
אתר העמותה www.isragen.org.il -
דוא"ל info@isragen.org.il -
כתובת דואר:
ת"ד  4270ירושלים 91041
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דער בענדינער רב
הרב יששכר בעריש גרוברט – רב העיר בנדין
מאת :אלתר ולנר
לעשותם במקומות שונים בעיר ,כגון לחזק את
עמודי בית הכנסת הרופף ,לגדור את בית הקברות
שליד תחנת הרכבת ועוד.
אחרי שבת ,גברה מחלתו ,וביום "הושענא רבא
תרע"ד הביאוהו לבית החולים בברסלאו בגרמניה.
זו כבר היתה נסיעתו האחרונה .בכל בתי הכנסת
בעיר התפללו לשלומו .וביום ג' בחשון תרע"ד יצאה
נשמתו כשהמשפחה ונכבדי העיר ליד מטתו.
הסתלקותו זעזעה את יהדות פולין ואת אנשי בנדין
בפרט .כשהביאוהו מברסלאו לבנדין ,קהל של
אלפים לווה אותו לבית העלמין בבנדין ,שם הובא
למנוחות.

העיר בנדין התברכה בתלמידי חכמים שנולדו או
התגוררו בה ובולטת ביניהם דמותו של הרב
יששכר בעריש גרוברט זצ"ל ,שכיהן כרבה של
העיר בנדין.
הוא נולד בעיר שרנסק ) (Szreńskבפולין ועוד
מצעירותו נודע כעילוי וגדול בתורה .בגיל צעיר
הוכתר כרב ואב"ד ]אב בית דין[ בעיר הולדתו
ובערים נוספות בפולין .משם נלקח לכהן כרב העיר
בנדין ,בה כיהן כעשרים שנה ,עד למותו.
הרב נתחבב מאוד על אנשי בנדין שהעריצו והוקירו
אותו על תכונותיו הנעלות :להיות קשוב לכל
הפונים ,לסייע לכל נזקק ומאור הפנים בו קבל את
הפונים אליו .ואכן כרב העיר הוטל עליו עול כבד
של דאגה לכל המוסדות :בית הספר "תלמוד
תורה" ,שהרב עמד בראשו" ,לינת צדק" ,ביקור
חולים" ועוד.

הובא למנוחות בישראל
אבי ,ר' חיים ולנר פעל להעלאת ארונו של הרב
לארץ .בדברי הספד נרגשים שנשא עת נטמן הרב
בישראל אמר" :מפני שחיבב את הארץ זכה רבנו
שארונו יועלה ארצה אחרי  47שנים והוא ייטמן
בארץ הקדושה וזכות גדולה היא לנו ,שזכינו,
שרבנו נמצא אתנו ונוכל להשתטח על קברו ולבקש
רחמים על עצמנו ועל ארצנו הקדושה".

דרשן בחסד
היה דרשן מצוין שדרשותיו המבריקות כבשו
לבבות .דרך לימודו היתה לתכלית אחת בלבד –
הלכה למעשה ,וכאלה היו גם פלפוליו וחידודיו.
שיטתו בלימוד היתה התעמקות בספרי הראשונים
ובחידושיהם.

צאצאי הרב חיים בישראל.

גאון בהלכה
היה רב ופוסק בעל סמכות רבה ,מגדולי הוראה.
הפנה את כל מרצו ונפשו אל אפיק אחד – דעת
תורה .ומעל הכל היה גאון בהלכה .כאשר
התלמידים ,או מי מיושבי שולחנו עוררו שאלה
הלכתית ,אורו עיניו ,ארשת פניו הרצינה והוא החל
להפיק מרגליות .התלמוד הבבלי ,הירושלמי,
רמב"ם וארבעת חלקי שולחן ערוך ,היו כספר פתוח
לפניו.
היה מהמקלים הגדולים בהוראה ,וכאשר הביאו
לפניו באמצע שיעור ,הכניסה בזמן זה היתה
אסורה בהחלט ,שאלות שונות בדיני טריפות
ועניינים אחרים ,אמר לתלמידיו כי הוא מתיר
שאלה זו במקום שרבנים אחרים מחמירים בה.

מתוך סיפורי אבי ,ר' חיים ולנר ז"ל שהיה
תלמידו של הרב

חובב ציון
היה מחובבי ציון הוותיקים והמובהקים .בהסכמה
שנתן לספר "גאולת הארץ" לר' מרדכי אשכנזי,
שיצא לאור בתרס"ד ) (1903/4בולטת אהבתו
הרבה לארץ ישראל .הוא הטיף לשיתוף פעולה עם
כל הגורמים הציוניים למען ארץ ישראל.
דרשה אחרונה
בסוף חודש אלול תרע"ג )ספטמבר  (1914חלה
ולא יכול היה לדרוש עוד את דרשותיו הגדולות.
בכל זאת ,בשבת תשובה תרע"ד ,למרות חולשתו
הגדולה ,עוד הספיק בדרשה קצרה מאוד לומר
מלים אחדות על התיקונים השונים שהיה נחוץ
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נחום סוקולוב 1מספיד את הרב גרוברט בעתון "הצפירה"
הרב יששכר בריש גרוברט נודע כאישיות תורנית מהראשונות במעלה בפולין ולימים הקדיש לו נחום סוקולוב
מאמר בעתון "הצפירה" מיום י"ז בשבט ,תרע"ד ] 13בפברואר  [1914במדורו הקבוע "משבת לשבת" ,אותו
כתב בחתימת "אורח לשבת".
במאמרו מתאר סוקולוב את לימודיו ב"חדר" ולאחר שלמד אצל "מלמד" בשם יהונתן ,שלח אותו אביו ללמוד
אצל ר' בעריש ,הלא הוא הרב גרוברט .וכך הוא כותב ,בין היתר:
ט
ומשנתו של בעריש היתה קב ונקי .השיעור
הראשון היה "חזקת הבתים ",וגם שם ...הרציתי
את שאלותי הממשיות לפני בעלי המלים.
שאלתי ...רציתי לגשם לי את הדברים המופשטים,
ו"בעריש" היה מגחך גיחוך קל ,והיה אומר לי :אין
לנו עסק במוחשים שבעולם המציאות והמעשה,
אלא בהלכות ,אין אנו לומדים חזקת הבתים כדי
לעשות ,אלא כדי ללמד.
...
עברו שנים רבות ואותו בעריש היה לרב  ...וכבר
היה לאברך המעודן ההוא מגע עם "עולם
המציאות והמעשה ... ".היכן אותו אברך קל ונעים
עם קולו הבהיר והנאה? רב חשוב .מטופל,
מסובך ,בדאגות ,קברניטה של ספינה ,שבקמטי
מצחה אתה מכיר את כל בדקי הספינה ואת כל
עקבות הסערות ...לא מצאתי בו עוד את הרעוא
דרעוא של השיעור את החירות והעידון של תורה
לשמה ,כבר היה מכווץ בחוג פעולותיו ,כבר הניחה
עליו הרבנות את חותמה...
אורח לשבת

" ...סמוך לתקופה ההיא ]לימוד ב"חדר"[ אמר לי
אבא :יש לך די מיהונתן ,כבר יכול אתה ללמוד דף
גמרא; בעינא דמיזול לשיעורא ד"בעריש" ]רוצה אני
שתלך ללמוד בשיעור של ר' בעריש[.
אז הלכתי לשיעורו של "בעריש" אך לזמן קצר ,אבל
זכרונות הזמן ההוא התחקו בקרבי עמוק עמוק.
היה זה אדם יפה ,בעל פנים לבנים כשלג ,וזקן
שחור מקיף אותם .העינים הגדולות היו מלאות
חיים ,ולב טוב מאוד הציץ מחרכיהן .הוא לא היה
לא רב ולא מלמד ,אלא אברך סמוך על שולחן
חותנו ,ולא מצעירי האברכים ,כי אם מאלה שכבר
נתסחו ונתנסו ושכבר כבשו להם מעמד הגון בעולם
התורה .תינוק הייתי ,אבל איזה כוח כמוס משך
אותי אל האברך המובהק הזה .כמוני היה גם הוא
יליד עיירה קטנה בפולין ,מוניטין שלו יצאה בעולמנו
הקטן בתור אחד מ"עילויי שרענסק" ...אבותינו היו
ידידים ,ובסקרנות מיוחדת הייתי מסתכל על אבא,
כיצד נהנה מחברותו של אבי בעריש ,ששמו היה...
בנימין ,וכיצד היו שני יהודים פקחים ,מחודדי המוח
ובעלי הומור ,משתעים במילי דעלמא ובמילי
דאורייתא ]עניינים חומריים ועניינים רוחניים[.
ניצוצות היו נתזין מן השיחות ההן !

 .1נחום סוקולוב ,סופר ומנהיג ,הקים וערך את "הצפירה"
שהופיע במשך כמה שנים גם כעתון יומי בוורשה .סוקולוב
שמש שנים אחדות כנשיא ההסתדרות הציונית ושמו הונצח ,בין
היתר ,בבית העתונאים ,בית סוקולוב בתל-אביב.

על הספר" :יבול מאוחר"  /מרים חייט-דיאמנט
סיפורה של נערה שעברה את השואה במסווה של נוצרייה בגרמניה הנאצית.
"יצאתי מגטו שרודולה לתחנת הרכבת בסוסנוביץ' שם קבעו לי פגישה מול לוח הזמנים של הרכבות .הגעתי
למקום והתבוננתי בלוח הענקי כאילו אני מחפשת רכבת כלשהי .פתאום ראיתי את יוז'ק קוז'וך ]– 1919
 1943מראשי המחתרת של הנוער החלוצי בזגלמביה[ ובידו ספר ...יוז'ק מסר לי את הספר ועזב את
המקום ...פגשתי את לולקה מיטליס ,שגם היא התחזתה לפולניה .מסרתי לה את הספר והיא הפגישה אותי
עם עוד שלוש חברות ,זהבה ,פרדקה ולאה" ...
כך מתחיל סיפור ההצלה המופלא של מרים חייט-דיאמנט בספרה "יבול מאוחר" ,על שנכתב שנים רבות
לאחר האירועים .מרים נולדה בקטוביץ בשם מאלה לבית רייך-מנלה .את השואה שרדה בזהות בדויה
כנערה פולניה נוצרייה בשם תרזה שידלובסקה ,העובדת ,בין היתר ,בגרמניה למען מאמץ המלחמה
הגרמני.
המסע אותו החלה באותה תחנת רכבת בסוסנוביץ' לגרמניה התאפשר עקב פעילות מחתרת הנוער
הציוני שפעלה בסוסנוביץ' ,בנדין ובמקומות אחרים בזגלמביה להצלת יהודים בדרכים שונות .באותו
מפגש בתחנת הרכבת היא נועדה עם שלוש חברות נוספות שגם קבלו תעודות מזויפות שהיו מוסתרות
באותו ספר.
מגטו שרודולה שחוסל בקיץ  1943ובו נספו אמה ובני משפחה אחרים ,עברה מרים מסע מלא תהפוכות
בגרמניה ואוסטריה .תחילה כפועלת בבית חרושת גרמני לנשק ממנו ברחה וחזרה לקטוביץ ולגטו הריק
בשרודולה .ושוב חזרה לגרמניה ובסופו של דבר נכלאה על ידי הנאצים בבית הכלא בווינה ,אוסטריה,
ממנו שוחררה וחזרה לעבודה במפעל עד לשחרורה של וינה בידי הרוסים.
לאחר הרפתקאות נוספות עלתה לישראל .כאן מסתיים סיפורה בחבלי העלייה והקליטה בארץ.

אלתר ולנר
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למה לא באתם?
מאת :אברהם הרשליקביץ.
בסוסנובייץ ברחוב דקרטה ) (Dekartaהיה בית
כנסת שנשרף על ידי הגרמנים ,שופץ לאחר
המלחמה ופעל עד  .1968בשבתות לא היה מניין,
אך חגגנו שם את חגי ישראל לרבות סדר הפסח
)היתה מכירת מצות לקראת החג( .חגגנו את חג
שבועות ואת שמחת תורה .בימי כיפור בזמן תפילת
יזכור )באמצע שנות החמישים( בית הכנסת היה
מלא מפה לפה .הגיעו יהודים מכל רחבי זגלמביה
ותפילתם של החזנים צ'פניק ) (Czapnikוברנדיס
) (Brandysהרעידה את הקירות שבכו יחד איתנו
על אובדן המשפחות ויקירינו.

נולדתי בסוסנוביץ' ב .1947-עליתי עם הורי
לישראל ב ,1965-שירתי בצה"ל ,השתתפתי
במלחמות ישראל ובניתי משפחה.
לאחר יציאתי לפנסיה ,נודע לי שראש עיריית
סוסנוביץ' מגיע לביקור בארץ .טלפנתי לארגון יוצאי
זגלמביה והצעתי את עזרתי .בפגישה עם יו"ר
הארגון ,אברהם גרין ,ראיתי שמדובר בארגון גדול
ותוסס .ביקרתי ביד הזיכרון במודיעין והבנתי את
גודל העשייה .הובררו לי דברים שלא היו ידועים לי
כיליד סוסנוביץ' .נודע לי על קיומן של קהילות
יהודיות רבות באזור זגלמביה לפני המלחמה ולא
רק בסוסנוביץ' ובנדין .הבנתי את גודל האסון
שקרה לנו.

הילדים ובני הנוער היהודיים היו זקוקים להדרכה
זקוקים להדרכה בלימוד תנ"ך וההיסטוריה של עם
ישראל כי לא ידענו על כך כמעט שום דבר .בני ה-
 13עלו לתורה ללא כל הבנה של הדרשה מאחר
ולא קיבלו הדרכה הנדרשת לכך.

התחלתי להתקרב יותר ויותר לחברי הארגון
ושאלתי את הוותיקים שביניהם ,למה בין השנים
 1950ל 1968-לא באתם? הרי בסוסנוביץ' היתה
קהילה די גדולה של יהודים .היה בית כנסת שבו
חגגנו חגים ,בר מצווה ולעיתים רחוקות גם הלוויות.
לשאלתי ,למה לא באתם? קיבלתי תשובה שאנשי
הארגון הגיעו בפעם הראשונה מתום המלחמה
לסוסנוביץ' ב 1983-ולא פגשו שם אף יהודי .כמובן
שלא היו יכולים לפגוש אף אחד ,כי ב 1968 -עקב
אנטישמיות ,יהודי פולין עזבו .שאלתי :למה לא
יצרתם קשר בין השנים  1950ל?1968-
בסוסנובי'ץ ובנדין היו עשרות משפחות ואולי
ביניהם היו אחים או אחיות שלכם.

ב 1968 -אולצו היהודים לעזוב את פולין אך רובם
לא הרגישו זיקה לישראל והיגרו לארצות הברית,
קנדה ,דנמרק ושוודיה .מדינת ישראל הפסידה את
מיטב הנוער שהם היום רופאים ,מהנדסים ואנשי
רוח בארצות שקלטו אותם.
ברצוני לציין על המקרה הקשה שהיה אצל
משפחת פולטורק )  ( Pultorakשבנם בן העשר
היה חולה עם פגם בליבו ונפטר .אולי זה קרה
משום שהרפואה בפולין לא היתה מפותחת .אילו
היה קשר עם המערב ,אולי היה ניתן להצילו? כל
פעם כשאני מבקר בבית הקברות היהודי אני
מתעכב על יד קברו של הילד וליבי כואב על
המקרה ,הוא יכול היה להיות היום בגילי.

אני יודע שגם בארץ לא היה קל; מלחמות ,פיגועים
וימי צנע .אולם כאשר הגעתי ב 1965 -מצאתי ארץ
מסודרת ,מאורגנת ויפה .אני שואל :האם קשה היה
שאחד מאנשי הארגון ,בעל יכולות ,היה פונה
לשגרירות פולין שהיתה אז ברמת גן ומבקש
כתובות של בתי כנסת באזור שלונסק בכלל או
בזגלמביה בפרט? הייתם מנסים ליצור קשר עמנו,
אף על פי שידועים לי הקשיים הפוליטיים שהיו
כרוכים בפעילות מסוג הזה.

לדעתי היה אפשר לעשות בזגלמביה לאחר
המלחמה עוד דברים רבים למען הקהילה ,אך לא
נעשו ולכן אני שואל:
למה לא באתם?

שנות החמישים של המאה
העשרים ,מועדון TSKZ
בסוסנוביץ' .בתצלום ילדים
יהודים מסוסנוביץ' ובנדין עם
משלוחי מנות שקיבלו בחגיגת
פורים .בתוך השקיות היו גם
תפוזים מישראל שהיו אז מצרך
נדיר בפולין.
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לאברהם הרשליקביץ השלום והברכה,
לשאלתך "למה לא באתם" יכול אני לענות בשאלות מאותו סוג:
"למה לא שאלתם על יהודי סוסנוביץ' המקוריים?
למה לא חיפשתם קשר ליהודי סוסנוביץ' המקוריים?
למה לא התעניינתם ביהודי זגלמביה שנותרו בחיים?
לגופו של ענין :אני שנותרתי יחידי מכל משפחתי אומר לך ,כי יהודי זגלמביה ,המעטים שנותרו בחיים אחרי
המלחמה ,בדרך כלל לא שבו הביתה לערי זגלמביה השונים  -אני עצמי חזרתי לצלדז' ללילה אחד ולמחרת שלחו
אותי לבית יתומים יהודי בביילסקו-ביאלה  -חלקם נותר זמן מה בשלזיה התחתית – אזור בו שוחררו מהמחנות
השונים .רבים מהם התרכזו במחנות העקורים השונים בגרמניה כמו ברגן-בלזן ,לנדסברג ,פלדפינג ,פרנוולד
ואחרים .מכל מקום ,לא חשבנו לחזור לזגלמביה .ודאי שלא אחרי ששני יהודים נרצחו בצלדז' – שלמה גלברד
ומאיר גרוסמן בעת ביקור בביתם שלהם.
בתום המלחמה עלתה מרבית שארית הפליטה מקרב יהודי זגלמביה לישראל .היו שהיגרו לארה"ב ,קנדה,
אוסטרליה והיו שנותרו באירופה.
מכל מקום ,לא שמענו ולא ידענו ,שיהודי זגלמביה ,אם כאלה ששוחררו ממחנות ריכוז ואם כאלה שחזרו מברית
המועצות "התיישבו" מחדש בזגלמביה .ההפך הוא הנכון ,כשהתעניינו קבלנו בדרך כלל תשובות שאין יהודים
בזגלמביה .יתר על כן ,ב ,1985-אחרי שנוסד ארגון זגלמביה ,יצאה משלחת עליה נמנו סם סקורה ורעייתו מניו
יורק ,נפתלי פדר ואריה בן טוב ז"ל ואנוכי מישראל לזגלמביה כדי לבדוק אפשרויות להנצחת אתרים יהודיים שם.
בקיץ  1988יצאה לראשונה קבוצה מאורגנת של  120איש מטעם הארגון לזגלמביה כדי לעלות לקברי אבות.
התחלנו את המסע בבית הקברות בצלדז' ששופץ על ידי מונייק סטבסקי שהתגורר בגרמניה .שם קיימנו אזכרה
מרגשת בנוכחות ראשי הערים של בנדין וצלדז' ,נציגי המחוז וגורמים ממשלתיים שונים .שהינו בזגלמביה  5ימים
כשהעיתונות המקומית והאזורית סקרה את הביקור בהרחבה ומאז יצאה כמעט מדי שנה משלחת מטעמינו .ברוב
המקרים הגיעו גם נציגי שגרירות ישראל בורשה והתעניינו ,אבל כל אותן שנים לא ראינו ולא ידענו שיש יהודים
בסוסנוביץ'.
וגם אם אתה ,מר הרשליקביץ ,כבר לא היית אז בפולין אלא בישראל – ואני מברך אותך על כך – הרי שכפי שאני
מבין עכשיו ,נותרה קבוצת יהודים מסוימת בסוסנוביץ' עד עצם היום הזה ,והם לא הראו את עצמם ולא השמיעו
את קולם.
אברהם הרשליקביץ ,אני לא שואל למה לא באתם ,אלא אני מקווה שאם עדיין ישנם מעט יהודים בזגלמביה ,הרי
בהזדמנות הבאה שמשלחת מישראל תגיע לערי זגלמביה הם יבואו אלינו ותהיה לנו הזדמנות לפגוש אותם ,להכיר
אותם ואולי לפתור בעיות שלא נסגרו עד היום.

בברכה ,אברהם גרין.

פולין ,שנות החמישים של המאה העשרים .ילדים יהודים בבנדין ובסוסנוביץ'.
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מבצע ניקוי בית הקברות היהודי בזביירצ'ה
מאת :אריאל יהלומי
בבית הקברות היהודי בעיר .השנה ,ביוזמתו של
מרצ'ין ברגר התגייסה קבוצת בני נוער מתנועת
הצופים בזביירצ'ה לנקות את שטח בית הקברות
היהודי ,ולהתייצב בימי החג בבית קברות זה .בעת
ביקור אזרחי העיר במקום ניתנו להם הסברים על
משמעות הסמלים והציורים שעל גבי המצבות.
חברי הצופים הסבירו את משמעותו של "קבר
האחים" בו נקברו היהודים שנרצחו על-ידי הנאצים
אחרי שנמצאו בשטח הגטו ,לאחר גירוש יהודי
זביירצ'ה מהגטו ב 26-וב 27-באוגוסט  .1943כמו
כן הובילו "הצופים" מהלך של איסוף תרומות
מהמבקרים בבית הקברות באמצעות מגשים
שהציבו במקום .מטרת התרומה כפי שהסבירו,
סיוע בשיפוץ ואחזקת בית הקברות .בפעילות זו.
לא יאומן ! נאסף סכום של  1,500זלוטי ,שהם כ-
 500דולר אמריקני .סכום זה יאפשר לשלם
מקדמה להחלפת שער בית הקברות שנרקב
לגמרי.

ב 1998-שופץ בית הקברות היהודי בזביירצ'ה
ונעשה תיעוד ומיפוי מקיף של המצבות במקום.
במהלך השנים תוחזק בית הקברות על-ידי תושבי
העיר שדאגו לנקות ולטפל בבית הקברות בסיוע
כספי תרומות שהגיעו מארגון יוצאי זביירצ'ה
בישראל ,בארה"ב ובגרמניה.
בשלוש השנים האחרונות מטפל בבית הקברות
מרצ'ין ברגר ,מורה בתיכון המקומי ,שעושה כמיטב
יכולתו ונעזר בתלמידיו כדי לשמור על ניקיון בית
הקברות ולתחזקו .בשנה האחרונה עקב קשיי
תקציב ,התיישנות מבנה בית הטהרה הישן ומעשי
ונדליזם במהלכן נשברו כמה מצבות ,חלה הרעה
במצב התחזוקה הכללי של בית הקברות.
ב 1-וב 2-בנובמבר מציינים בפולין את החג הנוצרי
"כל הקדושים ".בימים אלה נוהגים תושבי זביירצ'ה
הנוצרים לפקוד את בתי הקברות בעיר ולהדליק
נרות זיכרון על המצבות ,ובמיוחד על "קבר האחים"

לפניכם כמה תצלומים מהאירוע בבית הקברות ,בנובמבר  2011כפי שצולמו על-ידי מרצ'ין ברגר.
November 2011, the Jewish cemetery in Zawiercie
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מ י מכיר מי יודע?
מחפשת מידע אודות משפחת יצחק ורבקה זאוברמן מדומברובה-גורניצה שנספו בשואה.
 Zauberman Issac & Ryfkaאחת הבנות הייתה :סטפה )סטפניה(.
נא ליצור קשר עם חוה שולימוביץ – דוא"לhava81@bezeqint.net :

ד מ י ח ב ר ל ש נ ת 2012
הפעילות הרבה של הארגון מחייבת הוצאות כספיות בלתי מבוטלות .הכיסוי הכספי העיקרי בא מדמי
חבר העומדים השנה על  130ש"ח .כל תרומה נוספת תתקבל בברכה.
את דמי החבר ניתן לשלם :
• ישירות לחשבון הבנק :לזכות "ארגון יוצאי זגלמביה" ,בנק לאומי ,הרצליה ,סניף  ,783מס.
חשבון 3460062 :המשלם בדרך זו מתבקש לרשום את שמו וכתובתו כדי שנדע למי ולאן
לשלוח קבלה
• באולם הארגון ,רח' פרישמן  23ת"א .האולם פתוח בימי ד' אחה"צ.
•

באמצעות הדואר  -בשיק לפקודת ארגון יוצרי זגלמביה ,פרישמן  ,23ת"א

אנא ,שלמו את דמי החבר כדי שנוכל להמשיך בפעילות החשובה של הארגון .קיומו של הארגון תלוי בכם.

Zagłębie (Zaglembie) world organization
board and members express our
Sincere Condolences
on the Passing Away of

Harry Goldman Z"L
Sharing the family deepest grief

Zagłębie (Zaglembie) world organization
board and members express our
Sincere Condolences
on the Passing Away of

Irving Cymbler Z"L
Sharing the family deepest grief
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There is no tragedy in working on holiday. The tragedy is that our work helps our enemy. We
dig ditches under ourselves. This helps the displacements of our parents, and most of all, helps
people whom we hate the most in this world...
Saturday, April 7 [8], 1944
Passover. We have four days free from work. Again Passover, again spring, again the sun with
its golden rays giving life. For us, remnants of European Jewry still imprisoned at labor,
tormented, nothing has change in five years. Yet... tiny, hardly to be seen, changes have come.
Our skin, tightly bound around our bones, makes us look like walking skeletons...
Last year, I still believed that this year the day of liberation would find me free. Today all the
prospects are closed and dark...
Source: Fela Szeps, Ba'lev Ba'ara Ha'shalhevt (A blaze from within), Yad Vashem, Jerusalem 2002.

Fela Szeps was born in 1919 in Dąbrowa Gornica. At the age of 23 she has been forced into
slavery at a German factory in Grünberg, Silesia. On January 1945 the camp was evacuated
and the prisoners were forced on a Death March of 800 Kilometers for 97 days. At liberation,
on May 9, Fela died. Caused of death was recorded by a US army MD as: "Pulmonary and
cardiac disease secondary to starvation, emaciation and cachexia". Her sister Sheva and her
brother Moshe survived.
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Passover at Grünberg Forced Labor Camp
Excerpts from the diary of Fela Szeps
Passover – Monday, April … 1942
…
Today we have a day free from work, tomorrow too. As it happens, today is the Passover
holiday. I like these days very much, Sheva [Fela's younger sister] and I are happy that we are
not going to work, that even in a small way I can feel a little warmth, even though not like the
warmth of home. I feel like crying, even though I didn't cry during my final day at home. But last
Wednesday might I have to restrain myself not to cry, a few religious girls here made a Seder.
How tragic it looked. Tears non-stop, not only because of our situation, but because of our
parents and their torn hearts, their children taken from them by force…
Monday, April [19] 1943
It is 7:30 P.M., still light outside. The weaving
machines go in unison without thoughts and
reflections. Automatically, I reach for a pencil
to write. I do it often at work. Today is
different, it is a holiday. I would like to write
something different.
How different it once was on this night! This
morning I wrote quite a bit about my thoughts.
I am so full of ideas today. It seems I can
write and not stop. A big tragedy helps my
muse today. Before we left the camp this
morning there was some holiday excitement.
Supposedly we may have Seder tonight with
the men (prisoners). Some girls are jealous
that they will not attend it.
Somebody
proposed that we should get dressed up for
work which I did.
Let this be a little
demonstration.
Let our oppressors know that we don't forget holidays, and that their treatment of us won't let us
forget what is dear to us. We will continue our traditions; we will not forget our heritage and
ideals. Every girl who had something else to wear did even that... So a long procession of us
left camp for the factory in our holiday dresses hoping that passers by would notice the
difference. In the factory I constantly was asking Lola [Kaba], Sheva and Basia, did anyone
notice? I so much wanted the Germans to ask why this holiday attire, for what reason, so we
can answer because today is our holiday. But nobody, or hardly anybody, asked. I suppose
there was more of a holiday in our harts than in the clothes we wore.
I am looking at long rows of machines and the girls are standing next to them. I look at their
faces, flushed, hollow cheeks, some with feverish shining eyes, some misty from holiday tears.
Some moving their lips, whispering something, having conversations with their beloved missing
ones. Maybe they went back two years only… They may be talking to their oppressors and ask
why and for what reasons they tore us away from our homes and burned down the sanctuary of
home, why were we scattered in all directions? Why did they destroy our lives and take away
the happiness of observing Seder?
This holiday in which Jews received their freedom back is the sweetest of all, the most
ceremonial, festive holiday. It bonds us most with our families and gives us the most memories
and thoughts.
Today, torn away from everything which is dear to us, we will stand all alone, unhappy by our
machines. Tears will fall and through their mist we will see the traditional table surrounded by
our families. Through the cacophony of machines we hear our Father reading the Hagadah and
explaining the passages, quietly Mother weeps, re-creating in her mind the time in Egypt. The
youngest asking the Four Questions. The machine changes the rhythm... the dark reality clouds

13

worked in a secret underground munitions
factory which built V-2 rocket engines. He
was housed in an earthen hut barrack
partially submerged in the ground with a soilcovered roof designed to camouflage the
structures from Allied aerial reconnaissance.
He frequently worked up to 12 hours a day
hauling bags of cement and carrying out
other arduous construction tasks. In late
April, as the U.S. Army approached the
camp, the SS guards evacuated Irving from
the camp on another death march. Later he
was loaded onto a train on which he was
liberated by the 42nd Infantry Division of the
U.S. Seventh Army in the town of Tutzing on
April 30, 1945
Irving then lived 4 years as a stateless
survivor in the Feldafing Displaced Persons
Camp. After a year being unemployed,
Irving gained employment by bringing meals
door to door to other people in the camp.
Eventually, he found a position as a
goldsmith in the ORT School.
On August 9, 1949, at the age of 21, Irving
arrived in N.Y. on the S.S. General Howze.
The United Service for New Americans sent
him to live with a foster family in Baltimore
where he was employed as a jeweler by the
Jewish Family and Children’s Bureau. On

April 6, 1951, as an alien American, Irving
was inducted into the U.S. Army during the
Korean War and assigned US Selective
Service Number US51105371. Because he
knew a few languages, he was lucky and he
was shipped to Germany. He served in the
14th Ordinance Company until March 15,
1953.
In the Army, Irving became a
specialist in repairing optical equipment,
including binoculars.
After 2 years he
received an honorable discharge, having
received the Occupation of Germany Medal.
He was relieved from active duty and
transferred to the U.S. Army Reserve for an
additional 5 years. On January 18, 1954,
Irving became a U.S. citizen, at which time
he Americanized his name from Icek to
Irving.
Irving then moved to New York where he
became a goldsmith. He married and had a
son, Jeffrey, who today is a lawyer in New
York and very much involved in helping
preserve the history of the Jews of
Zaglembie. In August 2005, Irving returned
to Poland with his son when they
participated in the March of the Living.
Irving retired and moved to Florida in the
1980’s. He is survived by his wife, Susan,
and son, Jeffrey

The Jewish cemetery in Zawiercie
In 1998, the Jewish cemetery in Zawiercie was renovated, and extensive documentation of the
tombstones in the cemetery was conducted. Over the years, the cemetery was cared for by the
city’s residents, who cleaned and maintained the cemetery with the help of funds from former
Zawiercie residents now living in Israel, the USA, and Germany.
In the last three years, Mercin Bergier, a local high school teacher, has been taking care of the
cemetery. Together with his students, he is doing his best to maintain the cleanliness of the
cemetery and its upkeep. Last year, due to budgetary issues, the old age of the building, and
several acts of vandalism, several tombstones were broken, and the general state of maintenance
in the cemetery has declined.
On November 1rst and 2nd, Poland celebrates the Christian holiday of “All Saints’ Day.” On these
days, Zawiercie residents typically come to the cemeteries and light memorial candles on the
tombstones, especially on the “mass grave” in the city’s Jewish cemetery. This year, at Mercin
Bergier’s initiative, a group of youngsters, members of the Zawiercie scouts group, volunteered to
clean the grounds of the Jewish cemetery and take up a post at the cemetery during the holidays.
When the city’s citizens visit the Jewish cemetery, the youngsters offered explanations of the
symbols and images on the Jewish tombstones.
The scouts explained the meaning of the “mass grave,” the burial site of the Jews who were killed
by the Nazis after they were discovered in the ghetto, after Zawiercie Jews were expelled from the
ghetto on August 26–27, 1943. The scouts also initiated a donation campaign: They placed trays
where the visitors could leave their donations. They explained that the donations would be used to
renovate and maintain the cemetery. Unbelievably, this campaign generated the sum of 1,500
PLN, which is USD 500. This sum will cover the advance payment for a new gate to replace the
cemetery’s old gate, which completely rotted away.
Photos of the cemetery on November 2011, see at page 10
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Dear Friends and Fellow Zagłę
Zagłębian
łębians,
bians,
The main purpose of our organization is commemoration; commemoration in Israel, in other
parts of the world, and in Zagłębie.
To support the commemoration efforts in Zagłębie we must maintain ties with the municipal
and regional governments as well as with the local population in Zagłębie.
One of the ways to maintain such ties is through youngsters. Israeli youngsters who make
the trip to Auschwitz occasionally visit Zagłębie and view the memorials in the ghettos, the
synagogues, and the cemeteries. These young Israelis are warmly welcomed by local
youngsters and the local population.
Several years ago, at our own expense (with the exception of the air tickets, the cost of
which was covered by various municipalities), we brought a group of 20 high school
students from Zagłębie cities, accompanied by two school principals. In the 10 days they
were in Israel, they visited Jerusalem, Haifa, Tel Aviv, the Galilee and Lake Kinneret, the
Dead Sea, Nazareth, and of course Yad Vashem and our memorial in Modi’in.
The cost of visits like these is considerable, but the benefit was ours. These high school
students become our advocates and spokespersons. It was a very “profitable” investment.
This year, after elections results triggered the replacement of several mayors in Zagłębie,
we decided to invite another group of 20 high school students to visit Israel. Their visit is
scheduled for the beginning of June of this year. We hope the visit will be successful, and
upon their return they will become goodwill ambassadors for Israel in general, and for
Zagłębie Jewry in particular.
We wish the Jews of
Passover

Zagłębie in Israel and through out the world a happy and kosher

Abraham Green - Chairman of the Zaglembie World Organization

Irving Cymbler Dies at Age 83
Irving (Icek, Yitzchak) Cymbler, born on
November 22, 1927, on ul. Górnaslaska in
Zawiercie, died on November 20, 2011, in
Florida, after succumbing to a stroke. Irving
was the son of Joel Cymbler from Bedzin
and Lieba Tenenbaum of Zawiercie.
Irving was 11 years old when the Germans
invaded Zawiercie. In October 1942, Irving,
his parents, his brother Chaim Mayer (Harry)
and 3 sisters, Miriam (Mania), Devora and
Chaya Ita (Hela) were resettled into a small
apartment on ul. Marszałkowska in the
Zawiercie ghetto. Irving only had a 7th
grade education when he was forcibly sent
to work in the Luftwaffe TAZ uniform factory
in Zawiercie. Irving’s job was to inspect and
maintain the fire extinguishers. In August
1943, Irving’s parents and 3 sisters were
deported to Auschwitz, where they perished.
Irving was among the last of the Zawiercie
Jews to be sent to Auschwitz on October 17,
1943. The Wehrmacht air force officer, Willy
Garbrecht, had tried his best to protect these
last remaining Jews.
Upon arrival in Birkenau, 15 year old Irving
stood on line behind his 26 year old brother
for the notorious selection process. At the
urging of his brother, Irving lied about his
age, proclaiming that he was 16 years old -just old enough to be sent to the work detail
and not to be gassed and cremated. Irving

received a tattoo on his arm with prisoner
number 157615.
On his 16th birthday,
November 22, 1943, Irving was sent on a
train to Warsaw where he was incarcerated
in the Warschau concentration camp.
Irving’s job was to clear out the ruble in the
former Warsaw Ghetto and locate electrical
transformers in the bombed out buildings.

As the Soviets advanced on Warsaw, on
July 20, 1944, SS-Obergruppenführer Koppe
ordered the camp to be liquidated. In late
July, Irving was sent on a death march.
Eventually, on August 6, 1944, Irving arrived
in Dachau and assigned prisoner number
87223. Irving was sent to the Mühldorf
Ampfing - Waldager V subcamp, where he

ארגון יוצאי זגלמביה מתכבד להזמינך

לעצרת זיכרון לשואה ולגבורה
ולטקס התייחדות עם קדושי
זגלמביה

ביד הזיכרון שביער מודיעין )ליד מבוא מודיעים(
ביום חמישי כ"ז בניסן תשע"ב  19 -באפריל 2012
בשעה 16:00
דברים:
מר נתן שרנסקי – יו"ר הסוכנות היהודית
מר משה זנבר – יו"ר מרכז הארגונים של
ניצולי השואה בישראל
מר אברהם גרין  -יו"ר ארגון יוצאי זגלמביה
ד"ר אביהו רונן – נציג הדור השני
תפילת האזכרה :החזן חיים גרינשטיין
תכנית אמנותית:
יגאל מזרחי ומני פיליפ
אנסמבל כינורות – מרכז המוסיקה של
מתנ"ס מודיעין-מכבים-רעות
הנחיית העצרת :ורדה גרינברג ושלמה קריב
יוצאי זגלמביה והסביבה ובני ביתם ,מוזמנים
אוטובוסים ליד הזיכרון )ללא תשלום( יצאו מת"א –
בכניסה לתחנת הרכבת "ארלוזורוב"  ,בשעה 15:00 :
מחיפה – עפ"י תיאום עם נציגי הנהלת הארגון בחיפה

Zagłębie world organization is honored to
invite you to

Yom Hashoa Memorial Service
Yizkor for Zagłębie Martyrs
The ceremony will take place
at Yad Hazikaron in Modiin
On Thursday, April 19, 2011 4:00pm
In the presence of:
Mr. Natan Sharansky - Chairman of the
Jewish Agency for Israel
Mr. Moshe Zanbar - Chairman of the Center
of Organizations of Holocaust Survivors in
Israel
Mr. Abraham Green - Chairman of Zagłębie
(Zaglembie) World Organization
Dr. Avihu Ronnen - Member of the second
generation
Memorial Service: Cantor Haim Greenstein
In the program:
Yigal Mizrahi and Meni Philip
Violin Ensemble - Music Center of ModiinMaccabim-Reut

הנצחה ביד הזיכרון
כל המעוניין להנציח את שמות יקיריו ביד הזיכרון לקדושי זגלמביה במודיעין ,אנא העבירו
השמות אל שמשון ישביץ טל 052-5469-888
דוא"ל jshimshon@gmail.com :נא לציין הנצחה

ברכות חמות לחברנו

יצחק טורנר
ליום הולדתו ה!90-
מזל טוב!
בריאות טובה ונחת !
מאחלים הנהלת ארגון
יוצאי זגלמביה והחברים

קפה זגלמביה
בכל יום שני הראשון בחודש
נפגשים בני הדור השני
והשלישי באולם הארגון בת"א
לפרטים נוספים :רחל בבס
Rachel.bebes@gmail.com

עורכת :יונה קובו .המערכת :אברהם גרין ,אנה צוויאקובסקה ,אלתר ולנר .עריכה לשונית עברית – חנית רייטר-גיטלר,
עריכה לשונית אנגלית – אילה אבידב ,תצלומים – שמשון ישביץ ויוסי ויקום ,עריכה גרפית ודפוס – דפוס קוניאק ת"א
כתובת המערכת :ארגון קהילות יוצאי זגלמביה ,רח' פרישמן  23ת"א63561 ,
לתרומות :ארגון יוצאי זגלמביה’ בנק לאומי ,בת-ים ,סניף מס ,861 .חשבון מס33938/34 .
Zagłębie World Organization, 23 Frishman St., Tel Aviv 63561, Israel
For contributions: Bank Leumi of Israel, branch No. 861, account No. 33938/34
EM: yonakobo@netvision.ner.il

