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ז'ימקייביץ וולדיסלב
ז'ימקייביץ מריה
תרגום עמ'  807בכרך הפולני המעודכן עד שנת  .1999באדיבות מחלקת חסידי אומות העולם-יד ושם ,ירושלים.
שנים רבות לפני המלחמה ,וולדיסלב ומריה ז'ימקייביץ' ,תושבי העיר קובל שבפלך ווהלין ,היו
מיודדים עם שכניהם ,משפחת זיסקינד.
במהלך הפעולות הברוטליות שביצעו הגרמנים והלאומנים האוקראינים נגד היהודים בקובל ,אוגוסטה
זיסקינד נמלטה מהגיטו ,אחרי שאיבדה את הוריה ואחיה בפוגרומים .היא הגיעה לביתם של וולדיסלב
ומריה ז'ימקייביץ' ,שקיבלו אותה בחמימות והחביאו אותה בעליית הגג.
מאחר שוולדיסלב ובנו ,שהיו פעילים במחתרת וחשודים בעיני הגרמנים ,ביתם לא היה מקום בטוח
עבור אוגוסטה זיסקינד.
אפילו בתנאים נואשים אלה ,מריה ז'ימקייביץ' לא נבהלה ובאומץ ותושיה רבים השיגה מסמכים אריים
על שם נערה אוקראינית עבור אוגוסטה .מריה מצאה אנשים שליוו את אוגוסטה לוורשה ושילמה להם
במטבעות זהב.
בוורשה ,אוגוסטה זיסקינד מצאה עבודה כעוזרת בית תחת שמה הבדוי והקפידה לשמור על
המינהגים הנוצריים שמריה לימדה אותה וכך הצליחה להסתיר את זהותה האמיתית.
לאחר תלאות קשות שבעקבות מרד גיטו וורשה )אוגוסט  ,(1944אוגוסטה זיסקינד עזבה את וורשה
ובינואר  1945חזרה לזהותה האמיתית.
וולדיסלב ז'יצקייביץ' נאסר על ידי הגסטאפו והוצא להורג בשל פעילותו המחתרתית .בנם של
וולדיסלב ומריה ז'ימקייביץ' נהרג כלוחם בשורות הפרטיזנים.
אחרי המלחמה ,אוגוסטה זיסקינד היגרה לארצות הברית ומשם המשיכה להיות בקשר מכתבים עם
בתם של הז'ימקייביצ'ים ,שעברה לחיות בגבולות פולין שלאחר המלחמה.
ב 23-לספטמבר  ,1997הוכרזו וולדיסלב ומריה ז'ימקייביץ' ב"יד ושם" כחסידי אומות העולם.
)תרגום מאנגלית :ענת פרלמוטר-שבו(

לפרטים נוספים ,ראה תרגום עדותה של אוגוסטה זיסקינד ליד ושם

וולוז'ינסקה ,יוספה
עמ'  894בכרך הפולני ,המעודכן עד שנת  .1999באדיבות מחלקת חסידי אומות העולם-יד ושם ,ירושלים.
בתקופת מלחמת העולם השניה ,יוספה וולוז'ינסקה חיה עם משפחתה בקובל ,פלך ווהלין .המשפחה
עברה לקובל בשנת  ,1933כאשר בעלה של יוספה קיבל עבודה בסניף הדואר המקומי .במהלך
הכיבוש הגרמני ,היה ביתם של הוולוז'ינסקים סמוך לגיטו.
כאשר החלו הגרמנים את האקציה בגטו ,ביולי  ,1942התחבאה ברוניה אקהאוס עם ילד בן שנה ועם
עוד כתריסר יהודים במחבוא בעליית-גג .כשירד הלילה ,חמקה ברוניה עם בנה מעליית הגג והתחבאה
מספר ימים בבית שנשדד והתרוקן מיושביו .כאשר הסתיימה האקציה ,יצאה ברוניה מהבית בו
הסתתרה .היא הגיעה לכנסייה ,שם פגשה כומר שהאכיל אותה ואת בנה והציע לה לחפש מקלט
בכפרים הסמוכים .הוא אפילו נתן לה שמות של כפרים שתושביהם היו פולניים ואוקראינים.
ברוניה שמעה בעצתו והחלה לנדוד מכפר לכפר ,כשהיא נושאת את ילדה בזרועותיה.
ברוניה הגיעה לכפר בשם אליזרוב ) ,(Elizarowשם פגשה את יוספה וולוז'ינסקה מקובל ,שבאה
לכפר להשיג אוכל .יוספה הבחינה מיד שברוניה יהודיה ונתנה לברוניה את כתובתה בקובל.
בכל פעם שמצבה נעשה נואש ,היתה ברוניה מגיעה אל ביתה של יוספה וולוז'ינסקה בקובל ,שם
התקבלה תמיד בחמימות וקיבלה מזון ועצה.
במרץ  1943קיימה יוספה שיחה מלב אל לב עם ברוניה וסיפרה לה שהגרמנים החלו לסגת ושהרוסים
מתקרבים .היא עודדה אותה לא לוותר ולחזור לשוטט בין הכפרים .יוספה ציידה את ברוניה באוכל
ובמעיל עבור הילד שאותו לקחה מהבן הצעיר שלה .יוספה ליוותה את הפליטים ,ברוניה והילד,
לאורך קילומטרים אחדים ואיחלה להם כל טוב.
"היא העניקה לי תקווה ,אומץ ואמונה בעתיד" ,אמרה ברוניה.
ב  4למרץ  1985הוכרה יוספה וולוז'ינסקה ב"יד ושם" כחסידת אומות העולם.

)תרגום מאנגלית :ענת פרלמוטר-שבו(

לפרטים נוספים ,ראה תרגום עדותה של ברוניה אקהאוס

מיקולאי קמיטוב
קרולינה קמיטובה
עמ'  355בכרך הפולני ,המעודכן עד שנת  .1999באדיבות מחלקת חסידי אומות העולם-יד ושם ,ירושלים.
ביולי  ,1942שרה גבירצמן ,ילידת  ,1921נמלטה מהגיטו של קובל ,פלך ווהלין .אחרי שנדדה
בכפרים ובשדות ,הגיעה לכפר קטן ששמו בוז'ה-דרובקה ,שרה גבירצמן התדפקה על דלת ביתה של
אלזה קמיטה ,שהיתה ידידתה בעבר.
מאחר שבקוטג' הקטן של אלזה לא היה מקום עבור גבירצמן ,התנדבה קרולינה ,חמותה של אלזה,
לשכן אותה בביתה שבכפר הולובי הסמוך .מיקולאי ,בעלה של קרולינה ,לקח את שרה גבירצמן
בעגלתו למקום המסתור החדש  ,שם הוצגה כקרובת משפחה
של משפחת קמיטה.
בנובמבר  1942התפשטה שמועה שיהודים מסתתרים בכפר והגרמנים פשטו על הולובי וערכו חיפוש
יסודי בכל הבתים.
למרות הלחץ שהופעל על קרולינה ומיקולאי  ,במיוחד מצד אחד מבני המשפחה ,שדרש מהם להיפטר
מגבירצמן ,הם לא נכנעו
אלא הכינו לגבירצמן מקום מיסתור חבוי היטב מתחת לפני הקרקע ,בשדה .הם הביאו אליה למחבוא
מזון ובגדים וכאשר חלפה הסכנה המיידית ,החזירו את גבירצמן לחוותם והסתירו אותה ברפת ,תוך
שהם מסתירים את דבר הימצאה שם אפילו מקרובי משפחתם.
גבירצמן נשארה אצל בני הזוג קמיטה עד אשר שוחרר האיזור ,בקיץ  .1944אחרי המלחמה שרה
גבירצמן עלתה לישראל.
בני הזוג קמיטה עברו להתגורר בגדיניה ,חבל פומרניה.
ב  28לפברואר  ,1967הוכרו מיקולאי וקרולינה קמיטה ב"יד ושם" כחסידי אומות העולם.
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