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חסידי האומה הפולנית
כעוול  רואה  שהיא  מה  לתיקון  לאחרונה  פועלת  פולין  ממשלת 
היסטורי: האדרת תפקידם של הפולנים כמצילי יהודים. בתאריך 17 
הצלת  לתיעוד  ורק  אך  המוקדש  מוזיאון  בפולין  נחנך   2016 למרס 

יהודים בידי שכניהם.
פולין,  בדרום–מזרח  בעיר מרקוב  הנמצא  אולמן",  "מוזיאון משפחת 
ילדיהם, שהסתירה  זוג הורים וששת  פולנית,  נקרא על שם משפחה 

יהודים  ונרצחה על ידי הגרמנים. 
בטכס הממלכתי שהועבר בשידור ישיר למכון הפולני בתל אביב נראה 
נשיא פולין, הכמורה הבכירה של פולין, שגרירת ישראל בפולין, הרב 
הראשי היהודי מוורשה, נציגי חסידי אומות העולם שנשארו בחיים 

וקהל רב.
יד ושם הכיר עד עתה ב- 6620 חסידי אומות העולם פולנים. 

אומות  חסידי  ממספר  גבוה  היה  יהודים  שהצילו  הפולנים  מספר 
העולם שהוכר עד עתה. בכל שנה נוספים בין 50-70 פולנים חדשים 

לרשימה.
ישנה ביקורת כלפי התמונה הבלתי מאוזנת שמציג המוזיאון החדש 
כיצד  הנאצים.  עם  פעולה  ששיתפו  לפולנים  מופנית  והיא  למבקריו 
נודע לגרמנים כי משפחת אולמן מסתירה יהודים? מי הסגיר אותם? 
ומדוע? אבל כדי להבין את הטרגדיה הזו צריך לראות את המורכבות 

המלאה של דרמת ההצלה.
נכון לחודש מרץ 2015, בין חסידי אומות העולם ישנם 131 פולנים 

מזגלמביה ואוסטרי אחד.
את הרשימה המלאה ניתן למצוא באתר יד ושם.

הנתונים לקוחים מתוך כתבה בעיתון הארץ של עופר אדרת מיום 18.03.2016. עופר הוא דור שלישי ליוצאי זגלמביה.
מנחם ליאור, יו"ר הארגון

ארגון יוצאי זגלמביה
אבל על מות חברות וחברי הארגון שהלכו לעולמם

ושולח תנחומים לבני המשפחה. מי ייתן ולא תדעו עוד צער.
דורותי ברגמן לבית קאלקופ מבנדין

נחמה (נסטקה) גרובנר לבית שיינפלד מסוסנוביץ
טובה דרקסלר לבית שפיר מבנדין

משה הרשליקביץ מסוסנוביץ
חנה אנג'ה לונדנר לבית ברנקביץ מסוסנוביץ

חנה לבקוביץ‘ לבית פסטרנק מצ‘לאדז‘
ישראל לרנר מבנדין

רבקה מונוביץ משטמישץ
אברהם אבא מושנברג מדומברובה גורניצ'ה

אביבה מימון בתו של צבי ליברמן מסוסנוביץ
איטקה מלאך לבית פדר מדומברובה גורניצ'ה

ד"ר שלמה נצר מסוסנוביץ

אהרון פלדברג מבנדין
דב פרומן מבנדין

יעקב צים צימברקנופף מסוסנוביץ
אסתר קמינסקי לבית לונדנר/ויינגרטן

מדומברובה גורניצ'ה
הדסה קנטור לבית וולפוביץ מסוסנוביץ

אלקה קרבינסקי מבנדין
נחמה רפפורט לבית וינברג מבנדין   

יהושוע שיבק מצ'לאדז'
דוד שלזינגר מבנדין

חנה טאובה שלסקי לבית רוטר מסוסנוביץ
רישה שמפן לבית קלפפיש מסוסנוביץ

מבנדין
                                    Dr. Kosibowicz  Tadeusz

   Ksiadz Mieczyslaw Zawadzki

 מאוסטריה
                            Pscheidt Johan

             Skowronka Honorat

מסוסנוביץ
                        Chawinski Bogumila i Jan
                              Piecuch Armela Maria

 Myrta Katarzyna i Jozef
    Dziurewicz Maria i Fransiszek i Roman

Latos Waclawa i Josef
Kerocinska Theresa Janina

מדומברובה גורניצ'ה
Kozuchowski Marianna i Franciszek

Wieczkowski Felicja i Jozef

מזביירצ'ה
Sowinska Jozefa i Alfons

Morawska-Sowinska Maria i Zenon

להלן הרשימה:
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הודעות

I would like to congratulate the members of the organization and their families upon the upcoming Passover holiday.
Passover holiday, with all its symbolism as the holyday of freedom, inspired the Jews to revolt against the Nazi regime 
of slavery and oppression.
Passover holyday demanded extreme sacrifice from those who exercised it, both because of the special difficulties 
of baking matzoth and because of conducting the Passover's Seder in unspeakable conditions. After all, our fathers 
and grandparents did not flinch away from any difficulty and danger.
On Holocaust day we shall attend the traditional Remembrance Day ceremony which takes place every year in the 
Zaglembie's Sacred memorial in Modiin.
 l address all members of the organization: Come and bring your families.
In July this year a delegation of our organization will leave for a tour in Poland with the participation of members of 
the second and third generations from Israel, the US, Canada and Europe. We will conduct ceremonies in memory 
of our loved ones who perished in the Holocaust and will contact mayors in the region.
In March, there was a gathering of second and third generations, Attended by about 60 people, including members 
of the organization that took part in the event for the first time and  I consider it a success
A Facebook page of second and third generations from Zaglembie was opened this year, allowing direct contact 
between our members and the exchange of information
I would like to thank members of the second and third generations who invest their time and energy in our activities 
and work to include most of the members in the organization's activities.
I personally wish each and every one of you Happy and kosher Passover holyday.
Hope to see you

Be strong and courageous
Yours,
Menachem Lior (Liwer), Chairman

העצרת השנתית לציון 73 שנים
לחיסול גטו בנדין 

תתקיים בבית העלמין בנחלת יצחק
ביום ראשון י' באב תשע"ו 14.8.2016 

בשעה 17:00
התכנסות בשעה 16:30

Dear friends and Zaglembie Members for generations

עצרת יום השואה
העצרת תתקיים ביום חמישי 5.5.2016 

בשעה 17:00 באנדרטה לזכר יהדות 
זגלמביה ליד מבוא מודיעין. התכנסות 

בשעה 16:30.
בואו והביאו את משפחותיכם

קבוצת פייסבוק חדשה
לפני כחודש נפתחה קבוצה חדשה בפייסבוק "דור שני ושלישי ליוצאי זגלמביה". 
הקבוצה מונה קרוב ל-150 חברים. חברי הקבוצה מקיימים דיונים ערים ומעלים 

חומרים, מהם נדירים וייחודיים, הקשורים לתולדות יהדות זגלמביה אשר כל חבר יוכל 
למצוא בהם עניין. הנכם מוזמנים להצטרף.
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