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הייתי על סף התמוטטות , ה השלישיבסופו של הליל. שלושה לילות ושני ימים, טיפסתי על עץ ונשארתי עליו כמדומני

הייתי בטוחה שהם היחידים שאוכל למצוא . זאת של משפחת שימקייביץ, היתה לי רק תמונה אחת בראש. לחלוטין ומיואשת

  .ויצאתי לדרך" העץ שלי"ת עזבתי א, לפנות בוקר. החלטתי להגיע אליהם. אצלם מחסה

האנשים הבודדים . לאחר יום שלם בדרכים צדדיות שאינן משמשות את הסיורים הנאצים' הגעתי לביתם של משפחת שימקביץ

  .הסיטו את מבטיהם לצדדים, שפגשתי

רועותיה ונתנה היא חיבקה אותי בז. גברת שימקביץ כלי רחצה ואוכל. הסתירו אותי מייד בעליית הגג' גברת ואדון שימקביץ

  . היא הבטיחה לי שהיא ובעלה ימצאו דרך לסייע לי. היא אמרה לי שאוכל לקרוא לה אמא. לי להתייפח

, למחרת. אחד בפולנית והשני בלטינית וציוותה עלי ללמוד במהירות את כל התפילות בעל פה, היא הביאה לי ספרי תפילה

נשארתי אצלם במשך כמה . למדתי אותן בתוך יום אחד. בעל פה, טיניתבפולנית ובל, ידעתי את כולן, כאשר היא בדקה אותי

כל זה היה קשה ומסוכן כיוון שאנשים רבים באו והלכו . הביאה לי אוכל ובערב היא רוקנה את הדלי' ימים וגברת שימקביץ

  .מביתם

אשר גילה , של מישהי אמיתיתהיתה זו תעודת לידה . מצא בניירותיו' היא הביאה לי תעודת לידה שמר שימקביץ, יום אחד

  . תאם את גילי בדיוק של כמה שבועות

עד . (והייתי בעלת אזרחות אוקראינית 1929במרץ  13 -אשר נולדה ב, )Olga Zinczuk(וק 'מרגע זה נקראתי אולגה זינצ

  ).ה אותיאך היא מעולם לא ידעה כי תעודת הלידה שלה שימש, היום אינני יודעת אם היא בחיים ואם יש לה שארים

ביקרה אצל , באותו הזמן 12בת , )Irena Szymkiewicz(' ביתם וחברתי מילדות אירנה שימקביץ, במשך כל הזמן הזה

, היא סיכנה את עצמה עד מאד, בכך. בכדי למצוא עבורי מעט בגדים, היכן שחלק מהרכוש שלה הוחבא, אנשים אחדים בעיר

  . של מישהו שיחשוד בצורך הפתאומי לקחת את החפציםהיא יכולה היתה לעורר חשד , כיוון שבכל רגע

תבקש ממני לרדת מעליית הגג כיוון שהם הודיעה לי ששני גברים עומדים לבקר אצלם ושהיא ' גברת שימקביץ, ערב אחד

  . היא המליצה לי לענות רק על שאלות ישירות שהגברים ישאלו אותי. רוצים לראות אותי ולשמוע אותי מדברת בפולנית

, לאחר מכן. אשר ניהל את השיחה עם הגברים' היה זה מר שימקביץ, י זוכרת שכאשר ביקשו ממני לרדת מעליית הגגאנ

סלב פאבלובסקי 'ששם אחד מהם היה מיצ, אמרה לי כי שני גברים אלה, אשר היתה היחידה שעלתה אלי לעליית הגג, רעייתו

)Mieczyslaw Pawlowsky) (ושהכל כבר מסודר ייקחו אותי לוורשה כאילו הייתי אחייניתם, )אינני זוכרת את שם השני ,

  .כלומר חמישה מטבעות זהב, כיוון שלמזלנו לה ולבעלה יש את סכום הכסף המבוקש

לאוגוסט  27 -וה 20 -התרחשו בערך בין ה ,)ועזיבתי עם שני הגברים' מיום הגעתי למשפחת שימקביץ(כל המאורעות האלה 

1942.  

נתן לי את תעודת הלידה שהזכרתי למעלה וכן את שם וכתובת בן דודו ' מר שימקביץ', משפחת שימקביץ לפני שעזבתי את

  .היכן שאוכל לפנות במקרה של קשיים, עורך דין, בוורשה

במנשך שמונה ) אני לא זוכרת בדיוק, Jozefowאו אולי ב ) (Swider(שמרו עלי אצלם בסווידר סלב פאבלובסקי ואשתו 'מיצ

הם הכינו אותי לעבודות בית שונות בכדי , במשך זמן זה. 1943ועד סוף אפריל ) 1942בסוף אוגוסט (מיום הגעתי , חודשים

  . שיוכלו להפנות אותי לאנשים

סלב פאבלובסקי 'מיצ, למדתי כי שני הגברים, וביקרתי אותה בוורוצלב' עת שמצאתי את גברת שימקביץ, לאחר המלחמה

בקובל בכדי לקבל את הכסף עבור ההוצאות שהיו בשל ' ופן די קבוע לגברת ואדון שימקביץחזרו פעמים רבות בא, וידידו



הוא נפטר מהתקפת לב בעת שהועבר . נעצר על ידי הנאצים בשל הסיוע שנתן ליהודים' כמו כן שמעתי ממנה כי מר שימקביץ

  .לבית הסוהר

Szmkiewicz Wladyslaw (27/5/1886) and Maria (born Kaminska, 12/2/1891). 
11 Luck St. Kowel, Poland. 
 
Szmkiewicz Irena (21.4.1930) 
50-047 Wroclaw, Poland, Plac Legionow 8/7 
 
 
 
 
 

  
  

  .ללה וגוטקה בקובל,סופקה: שלושת בנות הדודות
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אביה של (אברשה , )אביה של סופקה, פנחס(פייטה : משמאל, עומדים
, סבתא בתיה, סופקה: משמאל, יושבים). אביה של גוטקה(ויוסף ) ללה

  ).אביה של הלן(יגור ללה וא, גוטקה
 

 

 









. ליד בית הכנסת הגדול, "עיר הישנה"הגטו הזה היה ממוקם ב. שבו חיסלו את היהודים שניצלו מהאקציה הראשונה) הגדול(

את הזקנים ואת כל הבלתי כשרים , בגטו זה חיסלו הנאצים את הילדים.  לא הכרתי היטב את האזור הזה לפני המלחמה

העבירו לקראת חיסולם לאותו , הגטו של הכשרים לעבודה, )חולותב(הגטו שבעיר החדשה , את תושבי הגטו השני. לעבודה

  . גטו ראשון

מהצפון , מכיוון  בריסק נחל הטוריה זרם. רחוב קרוטקה בו התגוררתי הוא הרחוב המערבי המקביל לרחוב וולדמירסקיה

שם היה גשר , ייב'חוב מאצאחד היובלים של הטוריה חצה את ר). לודמיר(לכיוון הכללי של העיר וולדמירסקיה , אל הדרום

גרתי עם הזוג , בערך ליד גשר זה). והקיף את העיר העתיקה זה היה פלג שיצא מנחל טוריה, לא ממש מים זרמו בו, על ביצות(על הבוץ 

השוק הגדול .  היה קרוב יותר לרחוב וולדמירסקיה, )שוק בפולנית(הרינק .  שם היה גם אחד מבנייני בית החולים. ממוסקווה

שם אספו את היהודים לפני הוציאו אותם , חלק אחר של השוק היה ברחוב בריסק. קובל היה ליד הבית כנסת הגדול של

.  לאחר הגשר שעל פני יובל הטוריה, ייב'בניין ברחוב מאצ, הפולני" משרד האוצר"אזור בית החולים היה ליד בית . להורג

. ליזה גרה עם בני הזוג הזה ואני הצטרפתי אליהם. נל הרפואיליד בית החולים לקח הצבא האדום בתים למגורי הפרסו

הוא נהרג בצבא , היא התחתנה עם מישהו מקובל לפני המלחמה, אני חושבת שהיא באה מלובלין, ליזה לא היתה קובלאית

לחיסול  עד. יצקי ושם היא תפרה עבור הגרמנים'בבית הספר של מושצ) עבדה(בזמן השואה היא ישבה . והיא נשארה בקובל

את בגדי הנרצחים . היא קבלה את חבילות הבגדים שיצאו מהמכבסה שלנו. הסופי של יהודי העיר היא היתה שם תופרת

לאחר הכביסה והייבוש אספנו את הבגדים בחבילות והעברנו אותן לבית . כיבסנו במכבסה של אבא) מהאקציה הראשונה(

הכרתי אותו . שהיה מקשר בין היהודים לגרמנים פגשתי שם בקוןאת גם .  שם ראיתי אותה יושבת, שם היה המחסן, הספר

אין לי מושג במה עסקה .  היו ממשפחה טובה מאוד בקובל.  הן היו באות אלינו לביקור, הכרתי את האחיות שלו, אישית

מחברי , בחור עדין ויפה נפש :358 'עמ, מוזכר בספר קובל ל "כנראה אחיו של בקון הנ, הרשיל באקון: הערת העורך(המשפחה לפני המלחמה 

הגרמנים ניצלו אותו בתור קובלאי מהאזור ולקחו אותו . בקון כנראה היה בצבא הפולני ונפל בשבי הגרמני). "אוהל שם"חוג 

שמעתי שהוא דווקא שרד אחרי המלחמה . בית-הוא היה שם ממש בן, היו לו קשרים מאוד חזקים עם הגרמנים. לעבוד

  . כך שמעתי, מישהו שהכיר אותו הלשין עליו. אותו והרוסים הם שהרגו

ליזה . כך חברות חוץ מליזה והזוג-לא היו לי כל. עבדנו מהשכם בבוקר עד הערב ?חיים לאחר שעות הפעילות בבית החולים

הסתכלתי על השמש העולה , עמדתי בבוקר בכניסה לבית בו ישנתי. בקובל היתה הראשונה שנפגשתי איתה לאחר המלחמה

: אמרתי? את זוכרת אותי: ואז ליזה ניגשה אלי עם כזה חיוך ואמרה לי? בשביל מה באתי הנה? חשבתי מה אני אעשה פהו

הייתי , נכון: אמרה.  שם היית תופרת, מבית הספר, )הוא קסנר הידוע לשימצה(מהקביצקומיסר : ועניתי לה? מאיפה: שאלה. כן

ליזה קראה לעברם . חיילים ואזרח אחד 3ככה כמו שדיברנו עברו ברחוב ו.  לא רציתי להעיר אותך, כאן בבוקר כשישנת

היא עסקה . ליזה  לא עבדה בבית החולים.  גודיסאלו היו בני משפחת !  הנה  ילדה מקובל,בואו הנה, בואו הנה: ביידיש

יא הסתתרה באותו ה.  אצל איזה שהוא גוי, כמוני, בזמן המלחמה היא היתה במחבוא.  כנראה בצורה עצמאית, בתפירה

  . כך בני הזוג הכירו את ליזה, ליזה גרה איתנו שם בבית, כן. הבעל בית החביא אותה -בית בו גרנו עם הזוג

כשחזרתי הרגשתי ). לבוב(שלחו אותי פעם לאיזו שהיא נסיעה ללמברג : באותה תקופה אני נזכרת שפעם לא בא לי לעבוד

כדי לקבל אישור להעדר מהעבודה נגשתי . לנוח קצת ולא אלך לעבודהאוכל , שמחתי שהנה אני חולה. כאב בעצמות

 את בטח, תנוחי, אין לך שום דבר": ימי חופשה שאהיה בבית ואנוח ובאוזן לחשה לי 3ונתנה לי היא בדקה אותי . לרופאה

היו .  בהם בילינו יחד לא היו ערבים. לא היו לנו חברים מחוץ למסגרת בית החולים. זו היתה כנראה עייפות נפשית". עייפה

רק פעם אחת הייתי באזור הבית . לא היה לי צורך בכך, אפילו לא הייתי יורדת לעיר. אספות מטעם בית החולים ולא יותר

פטה גר בדיוק מול הבית בו גרתי לפני .  סימההלכתי לפגוש אותו ואת . פנטורין) פנחס(ה יָ ְט ייֶ ְפ בו גדלתי כי שם גר 

בהפגזה שקדמה . כמו עוד הרבה בתי המגורים בסביבה, תי שהבית שלנו נמחק במשך המלחמהראי, המלחמה עם הורי

בחצר היו .  זה היה בית גדול. לכיבוש ולכניסת הגרמנים לעיר כל האזור נשרף ורק הבית בו גרנו נשאר למרות שהיה עשוי עץ

, אני חושבת שהיה קצין בצבא הרוסי, פנחס .את ההורים של פנטורין הכרתי מלפני המלחמה). 1941(עוד בתים שנשרפו אז 

  היה
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היה עוצר אצל , לאחר המלחמה מי שחזר לקובל מרוסיה  או וממקומות המחבוא באזור. איבד רגל במלחמה, אינווליד

לא הכרתי בקובל ". חולות"לא היה לי צורך להגיע לאזור ה. זה  היה הבית היחידי אליו הייתי באה לפעמים.  פנטורין

לפני המלחמה היו לי כמה חברות שלמדו איתי . עתיקהוגם לא מאזור העיר ה" חולות"לא מאזור ה, יהודים אחרים

. לא זכור לי שהיו פגישות בקובל לאחר המלחמה בו דיברנו על עלייה ארצה.  רק אותן הכרתי, בגימנסיה שגרו בעיר הישנה

כל . רצהועלו א) שיבת מהגרים או פליטים למולדתם" (רפטריאציה"סימה ופנחס פנטורין עברו מאוחר יותר לפולניה במסגרת ה

ולחזור ) על פי הגבולות החדשים שנקבעו(מי שהיה קודם למלחמה תושב פולין היה רשאי לעזוב את שטחי ברית המועצות 

בנושא , הייתי מאוד זהירה, פחדתי מהרוסים שיעשו לי משהו. גם אני כמובן הייתי יכולה לעבור לפולין אבל פחדתי. לפולין

כמו כן ידעתי שבמילא . הייתי ממש כמו חיילת עבורם, סמכו עלי בבית החולים) יםהרוס(הם . כך אמיצה-הזה לא הייתי כל

). בקשה להיתר חזרה לפולין(לא הייתי צריכה את כל הפרוצדורה .  תוך זמן קצר אעבור עם בית החולים הצבאי לשטחי פולין

רק בתור אזרחית סובייטית , היו מפטרים אותי מיד מעבודה בבית החולים. פחדתי להודות שאני רוצה לצאת מרוסיה

את בעלי הכרתי כשבא .  שום דבר. לא התעניתי בקובל ובסביבה. הצבא באותה תקופה היה כל עולמי. קיבלו אותי לעבודה

הוא סיפר להם שאני נורא מוצאת חן בעיניו ולולא היתה מלחמה היה מציע לי . אצל הזוג הזה, שוב לקובל וביקר אצלנו

חייתי מהיום "... אדמה- שק תפוחי"הייתי ממש . ולא ידעתי שום דבר על נישואין 20הייתי כבת  ...נישואין וככה וככה

 אני זוכרת שפעם. משה נסע בתפקידו הצבאי מחלם ללבוב ובדרך חזרה עבר דרך קובל. לא היו לי בקשות או רצונות, למחר

קודם כל אני לא לוקחת מתנות : כלתי עליו ואמרתיהסת...  זה היה אז משהו. גרבי ניילון, הביא לי גרביים, הביא לי מתנה

לא רציתי לספר לו שכבר היו לי גרבי ניילון והחלפתי אותן עם חברה בגרביים עבות שיהיה ... ועוד גרבי ניילון... מאף אחד

את יודעת  :הוא ראה שלא ייצא מזה ואמר. לא היו לי אפילו נעליים יפות? בשביל מה אני צריכה גרבי ניילון. לי חם איתן

הייתי אז מאוד , כן... עשיתי לו טובה ולקחתי את הגרביים...  תחזירי לי כסף בפעם אחרת, אני קניתי אותן בשבילך, מה

  ...אני עדיין חשדנית, חשדנית

בבית קיבלתי . זה היה בית חולים עם חולים קשים מאוד. לא היו במסגרת הווי בית החולים מסיבות של החולים או הסגל

פעם אכלנו תפוחי אדמה עם דג מלוח ופעם כל מיני . לא הייתי רעבה. צהרים וערב, קיבלתי ארוחת בוקר, החולים מדי צבא

התגעגעתי ... וגם לא הייתי כזו אכלנית. אף פעם לאורך המלחמה לא הייתי רעבה, לא)... אדמה-וחיפבצק מלא בת('  פירושקעס

  .  ה היה עבורי בסדראבל מה שנתנו ז. קצת לדברים מתוקים

  ? אולי אפילו מיואשת, אחרי המלחמה היית כמו אדישה, ברחת וניצלת, בתחילת המלחמה יזמת: שאלה

  ...  שאני בחורה יפה, ידעתי שאני חתיכה, תראה.  אולי הייתי אדישה... לא, לא: דורה

  ? החיילים ניסו לחזר אחריך, הבחורים, אבל מה עשית עם זה: שאלה

מכתב המיועד , פעם אחת כתבתי מכתב עבור חייל  ששכב פצוע בבית החולים: אני עכשיו נזכרת. הם ניסו, כן, כן: דורה

היה לי ידיד מנהל מבית חולים . היו כאלו מקרים. הייתי במבוכה... בסוף הסתבר שהמכתב בעצם נועד אלי. לחברה שלו

והוא פעם אחת הזמין ' נסעתי לקבל דואר מלודז. וך פוליןזה היה כשבית החולים שלנו עבר מקובל לת', בסביבות לודז, אחר

  .אותי לבקר אצלו

, גם בתור ילדה הייתי בבית רוב הזמן. אבל הייתי רגילה לבדידות הזו. כשבית החולים נמצא בקובל החיים היו די משעמים

קראו לזה . וליםשמענו זאת דרך הרמק, כשעבדתי בבית החולים שמעתי הרבה רדיו. ואחר כך הסתתרתי בבוידעם

חייל שהתעורר : פעם אחת אני זוכרת שנתקלתי באנטישמיות.  אולי פה ושם, לא הייתה אנטישמיות".  סבייטקה"

שאלתי את אחד האחראים שאמר . אבל הוא התעקש, הסברתי לו שפה לא מקובל לתת יין. מהנרקוזה ביקש שאביא לו יין

בבית החולים . כן... ידים'שאסף סביבו ז) יהודון(יד 'מנהל ז: השיניים שלו חזרתי לפצוע והוא סינן דרך. שזה לא בא בחשבון

  ...  האנטישמיות זה משהו שנולדים איתו. ניסו לעזור לפצוע וזו הייתה הכרת התודה שלו

י נגש אל, כשהצבא השחרור הפולני הגיע לאזור בו הייתי, נזכרתי שבקרבות שחרור פולין כשגרתי בעיירה סביבות העיר חלם

. אני הסתכלתי עליו ופחדתי לשאול אותו אם הוא יהודי. אבל הפנים שלו אמרו לי משהו אחר, קצין פולני. קצין וביקש מים

  נאנחתי ונשמתי עמוק והוא הסתכל עלי וביקש שאפגש. פחדתי מחיילים פולנים
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, ענה שכן. הוא התיישב בצד ושאלתי אותו אם הוא יהודי, רצתי אחריהם. כשהגדוד ייעצר למנוחה, איתו בעוד כמה דקות

סיפרתי לו על המצב שלי והוא יעץ לי . היה שם מורה בגימנסיה העברית. הסתבר שהוא מלבוב. נשמתי לרווחה ושוחחנו

הקצין היהודי המשיך להתקדם עם . מסוכן עבור היהודים, הקטנותבעיירות , כאן. להגיע לעיר גדולה היכן שיש שלטונות

בעת ). ארמיה קריובה(במחתרת הפולנית , ק.בעל הבית היה קצין בא.  הצבא ואני חזרתי לגויים שלי שקצת פחדתי מהם

, נעו לרוחב הצבא הרוסי נע קדימה בדרכים הראשיות והפולנים. השחרור מהגרמנים הצבא הרוסי והפולני נכנסו יחד לפולין

היא  חזרה . אחרי יום יצאתי לגינה ואז פגשתי בבחורה היהודייה  שהיתה בעיירה ויצאה ממנה לפני. להשתלט על כל השטח

היא עמדה על כך שאבוא , כולם כבר ידעו בעיירה שהיא יהודייה".  הוציא אותי מהעיירה באוזניים"ובאה לחפש אותי ול

לקחתי איתי . וקבענו להיפגש מאוחר יותר, לא היתה לי ברירה. כולם שאני יהודייההיא איימה עלי שתספר ל, איתה לחלם

היתה לי איזה חולצה . לא היו לי בגדים. כל פעם תפרתי בהם עוד ועוד לאטעס, )טלאים" (לאטעס"לדרך כמה תחתונים עם 

באנו לבית שהיו בו יהודים . לםנפגשנו ונסענו בטרמפים של הצבא לח. מכבסת ומחליפה, וחצאית שהייתי מכבסת ומחליפה

נפגשתי עם בעלי בבית של זוג שהבעל , לא זוכרת באיזו שנה, מה שלא סיפרתי זה שפעם בארץ. ואת ההמשך כבר סיפרתי

: בית החוויר ואמר-ואז הבעל, אני סיפרתם להם את הסיפור של הקצין היהודי הפולני מלובלין. היה מלובלין וישבנו ודברנו

בו סיפר לו החבר את הסיפור הזה , הוא הלך לחדר שני והביא מכתב מהחזית שקיבל מחבר הכי טוב שהיה לו. רק רגע, אויש

  . פולני כנראה נהרג בקרבות-הקצין היהודי...  לא רציתי להאמין, עולם קטן... )עם דורהשלו על המפגש (

  ? וגות בגדים וציוד אחרהאם כבר היו לך כמה ז, "לצבור רכוש"האם כבר התחלת , כשחזרת לקובל: שאלה

. יש לי צילום עם המעיל הזה. תפרה לי מעיל משמיכה צבאית, תפרה לי שמלה. החברה שלי ליזה דאגה לי, כן: דורה

מטפחת כמו : כמו שלובשות האחיות הרוסיות, הסתובבתי כל היום עם מדי צבא בצבע חאקי ועם מטפחת לבנה על הראש

יצאתי מבית החולים  , בלבוש זה, כך. כך הלך כל הצוות הרפואי.  נראה כמו כובע שכשסוגרים אותה פה ושם זה, חיתול

  . ונסעתי  לאן שנדרשתי

  ? הסתכלת על עצמך בראי: שאלה

  ...  לא היה לי ראי, לא: דורה

  ? חשבת שאת יפה, איך קיבלת את עצמך באותו זמן: שאלה

הסתובבתי  , לקבל את הדואר של בית החולים' שהגעתי כל יום ללודז, דרך אגב. ידעתי, ידעתי: דורה

לבשתי את . אבל ללכת ולהסתכל מה שמוכרים זה תמיד מעניין, כסף לא היה לי. בשוק בזמני הפנוי

זו שהיה , זו שהזכרתי פעם, אשה  מקובל. המדים האלו ועל הרגליים היו לי מגפיים של קצין פולני

מגפיים יפות , הרשו לי בבית החולים לנעול מגפיים שכאלו, יים פשוטותהרוסים נעלו מגפ. קנתה לי אותן, לה בן פגוע

איזו רוסייה : אבל שוב לא הסכמתי לדבר בשפה זו, שאותה כמובן הבנתי, כולם בשוק הסתכלו עלי ואמרו בפולנית. ונוצצות

פתאום אני . י כסף לקנותנכנסתי לחנות למרות שלא היה ל. באיזו פינה הרחתי ריח של שוקולד. כך טיילתי לי בשוק. יפה

על ידו עמד .  הוא החוויר ושאל מי אני? מקובל ץידוניאתה לא : שאלתי אחד ברוסית... רואה  אנשים קובלאים

הם שאלו . אני חושבת שהם היום בקנדה, דונייץ זו היתה משפחה מפורסמת בקובל. הם היו סוחרים בשוק. קירשנבאום

נמצא , סיפרתי על האחים גודיס והם אמרו לי שגודיס. שחזרו לקובל לאחר המלחמהוהתעניינו על גורל קובלאים ועל אלו 

התאהבתי בו כשהוא . אחרי הכל הוא חיזר אחרי באותו זמן... כנראה...  כנראה.. לא יודעת למה, אני כנראה הסמקתי... פה

רק פעם אחת רקדתי ... מה שיש לדעת זה הכל, כן. זה הכל, רק אז רקדתי טנגו  .כשהיה בקובל אצל הזוג... רקד יפה טנגו

היו שם קורסים , יצקי'למדתי לרקוד בבית ספר של מושצ, הייתי רקדנית בתור ילדה, ידעתי לרקוד טנגו. בקובל עם משה

בתקופה שמשה הגיע לקובל וביקר ...  אז עדיין לא הסמקתי, לא, היינו אז ילדים. טנגו, ורקה'מז, למדנו וולס. לריקודים

הוא יצא מקובל כשגם , האח באותה תקופה שוחרר מהצבא. יורק- האח שהיגר מאוחר יותר לניו, לו שם אחאותי היה 

הוא היה אדם , אחר כך הוא אושפז בבית חולים בחלם. הוא יצא בתור רפרטריאנט. אנחנו עם בית החולים עזבנו את קובל

  איך זה יכול: מרתי ליהודים שפגשתי בשוקכך שכשהסתובבתי בשוק ידעתי שהאח של משה בבית חולים ולכן א. חולה
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ואז כנראה ) שלי(אז הבנתי שזה משה , גודיס נמצא פה) סגן(ניק 'ואז הם אמרו שפורוצ. הרי גודיס בבית חולים, להיות

לשם בא גם משה גודיס . כמה בחורות ובחורים מקובל: גרו במעין קומונה. הם הזמינו אותי אליהם  הביתה... שהסמקתי

התחלתי . קצין ארטילריה, משה היה קצין קרבי. קצין לענייני תרבות ,"פוליטי"שהיה בצבא הפולני קצין  ה פרידמן'שקומו

נפגשתי שם לפעמים עם משה והוא היה מלווה אותי . ביקרתי בדירה הזו במקום ללכת לשוק, לבקר שם כשהיה לי זמן פנוי

מר איחוד בין שני כלו -"ניקה'סיוז: "החיילים הרוסיים שנסעו איתי ברכבת וראו אותנו בתחנה צחקו עלי ואמרו. לרכבת

  . לא חזרתי שוב לקובל. ליד קוטנו', זה היה ליד לודז).  הקצין הפולני משה(והפולני ) דורה במדי אחות רוסייה(הרוסי  -הצבאות

  ? כשהיית בפולין האם ביקרת בביטום בו היה ריכוז של יהודים קובלאיים: שאלה

פטה , היו שם קובלאים. 'גם בגלייביץ, הייתי בביטום, כן. הגבולליד , באזור קרקוב, דרום פולניה, זה ליד קטוביץ: דורה

היהודים התעסקו . אחר כך הגיע לשם בעלה. היתה שם עם הבת דודה שלה ועם הילדהמנייה גולדשטיין ו, פנטורין וסימה

ן של הצבא הגיס שלי היה אחראי על מחסני אוכל ומזו: לדוגמא). שחורהשוק ב" (שוורצע גשעפט"הם עסקו ב, שם במסחר

הסחורה לקחו  את. בשבילו למכור קרון עם קמח או קרון עם סוכר או דברים אחרים זו לא היתה בעיה גדולהאז . הפולני

  .  זה לא היה חוקי. או לקובלאים כאלו, לפנחס פנטורין, והוא היה מוכר זאת ליהודים) ...(מהגרמנים 

. חצי שעה לפני החופה קנו לי שמלה.  רציתי השגתי בדרך אחרתמה ש? בשביל מה. אני כמובן לא התעסקתי בדברים כאלו

בני הזוג רצו . באותה תקופה השתחררתי מהצבא האדום היות ובית החולים שדה התפרק. יש לי צילום של החופה שלי

אחר בדואר קובל ל. שהייתי בקשר איתה, אחות של אמא שלי, הייתי לי דודה ברוסיה.  לא רציתי, שאסע איתם למוסקווה

לא . ידעתי שהיא עומדת לחזור לפולניה והיא היתה קרובה לי יותר מבני הזוג מבית החולים. המלחמה מצאתי מכתב שלה

רק " תרבות"לפני המלחמה הלכתי ללמוד בגימנסיית ? מי ידע על כל זה. של עלייה לארץ ישראל, היה אז שיקול של ציונות

לנסוע לפלסטינה , "תרבות"ללמוד ב, רציתי לברוח מזה, ת אנטישמיותלא היה לי נוח לשמוע הערו. בגלל האנטישמיות

, הבית שלנו אמנם היה בחצר של הקן השומר הצעיר.  הבית שלי לא היה ציוני, לא הייתי ציונית, לא. וללמוד באוניברסיטה

באגודת  היה ספורטאי, האבא לא היה שייך לשום זרם בקובל. אבל ההורים לא הרשו לי להצטרף לשום תנועה

  .   היה שחקן טניס, "חשמוניאה"

שהיגר , אדם מאוד מעשי, ה שיכמן'שפאני והאח של משה והיה אחד . כשהייתי בקובל במסגרת הצבאית הייתי בבכובה

כשהכרתי אותו לאחר המלחמה הוא . בקובל נדמה לי שסחר בבהמות. בעל מפעלי שימורים, לקנדה והיה לאדם מאוד עשיר

כמעט . מלה אחותה של, אטל פולישוקהוא חיזר אחרי , אחר כך פגשתי אותו בגרמניה. קצין ברוסיההיה , חזר מרוסיה

זה היה . הייתי הבחורה היחידה בקבוצה וכולנו נסענו לבכובה, פנחס פנטוריןוהיה איתנו גם . משהו שמה נשבר, והתחתנו

קלטת ביקור (טת מארצות הברית היה איתנו גם אבא של זו ששלחה לי את הקל.  חודשיים לאחר שחזרתי לקובל, כחודש

  . לקחנו מעדר לחפש את מקום הקבר). הקלטת נמצאת בארכיון קובל. ח בבכובהבוראיון עם עדת שמיעה לט 2000בסביבות שנת בקובל 

  

  ) !התיאורים בקטע הבא קשים: לתשומת לבכםהערה (

מרחוב בריסק פנינו ימינה לכיוון . על המקום בערך בבכובה שאלנו את הכפריים היכן המקום שהרגו יהודים והם הצביעו

האדמה הייתה . בורות וצמחייה. היו שם חולות ובורות. אחרי גורקה הבנו שפה זה המקום. לבניינים של הצבא, גורקה

. נועצת רגל באדמה ורואה עצמות, פתאום אני. התחלנו לחפש בכל המגרש הענק. לא בהיר ולא ממש חום. חום-בצבע צהוב

זה כנראה .  עם החפירה לעומק החול הצהוב היה לחום ומחום הפך לאפור  ומאפור לשחור. אתי לחברה והתחלנו לחפורקר

עצמות .  אולי פחות. חפרנו  כמטר  לעומק.  אחר כך הגענו עד לגופות.  אני לא יודעת, של הדם, עקב הספיגה של הריקבון

לא היו לי סיוטים בלילות , לא. בשר שחור, אדם- גוף של בן... הסתכלתי - כן -הסתכלתי. לא ממש גופות, היו מפוזרות בשטח

מחלם נסעתי ללובלין עם החברה שלי . אחרי השחרור הייתי בסביבת לובלין. אל תשכח שהייתי לפני זה במאיידנק. מזה

 , א ראיתי את כל הגוףל. כמו שרואים בטלוויזיה, הן היו מונחות בתעלות? לא ראיתי גופות, אז מה, ושם ביקרתי במאיידנק
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וקנינו חוט  אספנו כסף. את הכל, סגרנו את זה. לא היו בגדים. הגענו עם מעדר ונתקלנו בבשר של בן אדם... רק חתיכת בשר

. אני מניחה שלפנינו אף אחד לא היה שם. 1945זה היה בשנת . יותר לא נסעתי לשם, זה הכל. תיל וחזרנו שוב לשם  וגידרנו

כנראה המקומיים גנבו את הגדר אם  לא היתה גדר . ע כבר לא היינו בקובלכשהוא הגי. הגיע אחר כך גרינבלטה 'אשק

לא , לא. לא היה אף אחד דתי בינינו, לא התפללנו שם, לא. כדי להשקיט את המצפון שלנו, הגדר תיל הייתה כלום. כשהגיע

על . יו שמה בזמן הטבחמסתבר גם שהגויים האלו לא ה. מה יש לשאול, הלכנו לשאול פרטים את הכפריים של כפר בכובה

במקרה ילדה קטנה נשארה בכפר .  פי הקלטת שמסרתי לכם הגרמנים הוציאו את כל הכפריים מבכובה שלא יהיו עדים

אני . כל התאריכים שהכפרייה מדברת עליהם מתאימים לתאריכים בו נלקחו שארית היהודים מקובל.  שמספרת בקלטת

  ...רק לפי העדות הזו אני יודעת לאן לקחו את הורי. הקברות החדש יודעת שההורים שלי נמצאים שמה ולא בבית

  ? )האקציה הראשונה(יש לך מושג איך הושמדו יהודי הגטו הראשון : שאלה

  . בשתי האקציות לקחו את היהודים ברכבות. לקחו אותם ברכבות. כן: דורה

  .יעראבל המרחק די גדול לתחנת הרכבת בקובל ומפסי הרכבת של בכובה ל: שאלה

אני יודעת רק שאת הביגוד .  אני לא ראיתי את זה. לקחו אותם במשאיות לרכבת, אז אולי עשו זאת במשאיות: דורה

אני חושבת . הוא בטח העיד על כך. צריכים לקרוא מה שקסנר מספר.  הביאו במשאיות) מאתר ההשמדה(שהביאו משם 

תנועת רכבות ללא . כל הזמן שמעתי תנועה של רכבות, המלוןכשישבתי על הגג בבית , שהיהודים הובלו ברכבת היות ואז

  ...סוף

  ?למה לא ביקרתם בבית הקברות החדש שגם שם הושמדו מאות יהודים: שאלה

הוא אמר שעומד שם .  ב הלך לשם לפני כחמש שנים"הבן דוד מארה.  אני לא חושבת שמישהו הלך לשם. לא יודעת: דורה

השלטונות אמרו לו שאם מי שהוא רוצה הם יסכימו  להוציא את כל העצמות של , מבנה וכשהוא בא בטענות על כך

  .האנשים

  ? האם יצאתם לראות מה קרה באזור, היית בקובל חצי שנה: שאלה

דתי אז כנראה פח, לא חשבתי על הזה ואם כן חשבתי. אפילו לא הלכתי לבדוק  את הכפר בו הסתתרתי בבוידעם. לא: דורה

לא הסתובבתי כמעט . אין לי מושג כמה היו, קובל היתה מאוכלסת לאחר המלחמה. פחדתי מהאוקראינים. ללכת לשם

גם היא היתה מוסתרת בקרבת קובל בזמן , היתה בקובל בבה לברטובגם , נפגשתי רק עם פטה פנטורין ועם סימה, בקובל

לפי העדות של פטה פנטורין קבלתי תעודה שהייתי , םהוצאתי אז תעודה מה, היתה בקובל רשות שלטונית. המלחמה

לא התעניינתי מה עוד , הדואר פעל בקובל... אמר להם שזוכר אותי עוד מאז שישבתי על סיר. אזרחית קובל לפני המלחמה

  . פעל בקובל

כשעבדתי בבית  זה היה. כל הכתובות האלו, זה הפחיד אותי. דקות וברחתי 10הייתי אולי . בבית הכנסת הייתי פעם אחת

. הרבה אנשים מהכתובות הכרתי. הפחידו אותו הכתובות הקוראות לקחת נקמה. לא זוכרת אם הלכתי לשם לבד. החולים

את בית .  אולי הוציאו דברים, אבל לא היו בו שינויים גדולים, הכנסת- לא זוכרת על מצב בית. לא היה לי טוב על הנשמה

  . תלמידי בית הספרטכסים עם , הכנסת הכרתי מימי החגים

מבנים . זה היה מאוד מאוד קשה לראות את זה. לי זה הספיק, הלכתי לאורך קיר אחד.  הכתובות היו על הקירות מסביב

הבית היה ליד , קוליובה) נובו(כן עמד בוורשבסקה מול רחוב  גולדשטייןהבניין של , המכבסה שלנו לא היתה? אחרים בעיר

עכשיו אני אפילו לא יודעת . ליד זה עמד המלון שהסתתרתי בו. דשטיין שימש כמוסד כלשהוהבניין של גול. המכבסה שלנו

דווקא בעיר הישנה . האמת שהעיר היתה די הרוסה. כנראה שלא שרד, הוא היה עשוי עץ, אם המלון עמד אחר המלחמה

. לא זוכרת אם שרד? יצקי'פר מושצבית ס. אולי בגלל זה הבית חולים היה ממוקם בעיר הישנה. נשארו על כנם יותר מבנים

רק גל , ראו אותה עשר קילומטר מהעיר... זו היתה חתיכת כנסייה. לא היתה, זו שברחוב פומניקובה, הכנסייה הפולנית

כשצפיתי . הבית מרקחת של פרידריך שבוורשבסקה נשאר.  היתה הרוסה בצורה מוחלטת, היא קרסה, אבנים נשאר ממנה

כשהגעתי לאחר . היא נראתה אחרת לגמרי לאחר המלחמה. ב לא זיהיתי את העיר כיום"הבקלטת של בן הדוד מאר

לא את העיר ההרוסה של , כיום אני זוכרת טוב את העיר שלפני המלחמה. המלחמה ברחוב וורשבסקה כבר לא היו הריסות

  . ...אחר המלחמה
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