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  :ראשית דבר ומקורות

ביקורה בארץ של פרופ' אלינה סקיבינסקה ]ההיסטוריונית והחוקרת הפולניה מטעם מוזיאון השואה בוושינגטון[  במהלך

לידי כולל  ההיא העבירה לידי העתק של ארכיון הנוגע לנושא מחקרה על השרדות יהודים במחוז בילגוראיי. המידע שהעביר

ילומי פרוטוקולים של דיונים בבתי משפט פולניים וגרמניים שדנו עדויות כתובות, מסמכים שונים, צילומים שונים לרבות צ

 רובם של המסמכים הכתובים והמודפסים הם בפולנית ובגרמנית. את מבצעי הפשעים לאחר מלחמת העולם השנייה.

  את אחד המסמכים שהעבירה לידי היא לוותה בסיפור על רוצח פולני שפעל בזמן המלחמה בתוך העיר בילגוראיי. ושמו

, רוצח זה, פולני בילגוראיי, לא רק שאיתר מקומות מחבוא של יהודים, לא רק [Franciszek Kuleszaקולשה ] פרנצ'ישק

הוא ושני פולנים  ,1947. בשנת יהודיםמאות רצח ולידי הגרמנים, הוא, במו ידיו  'המשטרה הכחולה'שהסגיר אותם לידי אנשי 

לדין בבית המשפט המחוזי בזמושץ'.  הובאו[ Bełżek Władysław] בלז'ץ וולדיסלאב[ Blicharz Janיאן בליכאש ]נוספים 

 נגזר פסק דין מוות והוא הוצא להורג. שנות מאסר ואילו על קולשה 10קיבל נמצא אשם ובליכאש זוכה,  בלז'ץ

העבירה לי הוא פרוטוקולים מישיבות בית המשפט בזמושץ, לרבות עדויות כנגד הנאשמים.  הסקיבינסקהמסמך שפרופ' 

 בין המעידים היו יהודים: 

 .[Moszek Sztern] [ ומשה שטרןuchtlanderrLejzor F] פרוכטלנדר[, לייזר Boruch Wermut] וורמוט ברוך

פרק שכתב אחד המעידים במשפט זה  בספרימים אלו, כשעבדתי על אינדקס השמות של "חורבן בילגוראיי" מצאתי ממש ב

 [ "נותרתי בחיים כדי לקחת נקמה"PDF]במיספור קובץ ה  295שם הפרק בעמוד מספר   וורמוט ברוך
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מתוך התנסות עצמית שלו ומאזכר אותו פרק זה ראוי שאתרגם אותו וכך אעשה, אבל בחלק ממנו הוא מספר על אותו רוצח 

 כדי להשלים את המשפט של הרוצח. וורמוט פעמים. לצורך העניין אתרגם ואשלב ברשימה זאת את דבריו של ברוך 7

צילומים של הפרוטוקולים  40מודפסים ובידי גם עמודים  13פרוטוקולי בית המשפט בזמושץ משתרעים על פני 

ואז אעבור  הסיכומיםואשתדל לתקצר אותם לצורך העניין. אתחיל קודם כל בפרוטוקול המקוריים הכתובים בכתב יד. 

 לפרק שכתב 

 וורמוט ב"חורבן בילגוראיי".

 

Ref. IPN Lu 327/31 -   בית המשפט המחוזי בזמושץ '. 

 [[Bełżek Władysławבלז'ץ  וולדיסלאב [Blicharz Jan] אשיאן בליכ ואחרים [Kulesza Franciszek] קולשה פרנצ'ישק 

. בלז'ץ של יהודים בצעו מעשי הרגוגם על כך ששלטונות הגרמניים ידי הלוהסגרתם הוצאת יהודים מסתתרים ב הואשמו

 .בוצעה נידון למוות. פסק הדין ששנים, קול 10-יאן נידון ל  אשבליכזוכה, 

 

בזמן המלחמה הוא הועסק כעובד  דונם אדמה. 3 ילדים, 4, אישה, לימוד כיתות 4, נפח, 1917 ב נולד קולשה פרנצ'ישק

 1941-1944יי בשנים אבמועצת העירייה בבילגור

 ייאשוב בילגור'של אדמה, אזור ז דונם 56 ילדים, 3 ה ו, אשלימוד כיתות 4, נגר, 1907 נולד ב בלז'ץ וולדיסלאב

 .דונם של קרקע½ ילד,  1כיתות, אישה  7, שומר )אחרי המלחמה הוא עבד במשרד הדואר(, 1896 ב נולד יאן אשבליכ

 

 

, הייתי חייב לגור בגטו ברחוב השלושה במאי, או ליד הגשר. לא רציתי להישאר בגטו ... אני, עצמי, גורשתי מביתי

, והתחבאתי יארעסובלחסד של הרוצחים הגרמנים בכל רגע נתון. יצאתי אל האו לשבט תחת מנעול ובריח ולהיות נתון 

, זהו רובע בחלקה הצפוני של בילגוראיי הגובל ביער. "Bojary"]  הרשלה'יחד עם אשתי וילדיי, עם אחותי וגיסי ב שם

 .[ראה במפה המצורפת את המקום בו היה הבונקר ובו הסתתרו ברוך וורמוט במשך שנתיים עד השיחרור

Sygn. IPN Lu 327/31 - Sąd Okręgowy w Zamościu 

Kulesza Franciszek i inni (Bełżek Władysław, Blicharz Jan) oskarżeni o ujmowanie i wydawanie ukrywających się Żydów 

władzom niemieckim celem rozstrzelania. Bełżek uniewinniony, Blicharz Jan skazany na 10 lat, Kulesza skazany na karę 

śmierci. Wyrok wykonano. 

(Kursywą są moje dopiski) 

Franciszek Kulesza ur. 1917, kowal, 4 klasy, żona, 4 dzieci, 3 ha, zam. Orłowiec gm. Jelenia Skała pow. Lwówek, w czasie 

wojny był zatrudniony w  charakterze robotnika w Zarządzie Miejskim w Biłgoraju od 1941 do 1944 

Bełżek Władysław ur. 1907, cieśla, 4 klasy, żona 3 dzieci, 56 arów ziemi, zam. Działy gm. Krzeszów pow. Biłgoraj 

Blicharz Jan ur. 1896, gajowy (po wojnie pracuje na poczcie), 7 klas, żona 1 dziecko, ½ ha ziemi 
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. על שלי באחד הימים שמעתי קולות ירי חזקים מתוך העיירה. אני, הרשלה' ובנייה' עם ילדו נכנסנו לתוך טחנת הקמח

טחנת הקמח שלי סילק  שניהל את דײטשפאלקס  הנשים והילדים ציווינו שיסתתרו בעליית הגג.

  ליער. וברחנוהחוצה  אותנו

 

סיפרו לי שבאותו היום שרר בבילגוראיי  פישל קאנדלו [ראה תמונתו בילגוראיי בזמן הכיבוש הגרמנימשה בוים ]

. חפרו שם גיהנום. ברחובות זרם הדם כמים. את כל המתים העבירו לחצר ביתו של בירך הרשמן

יעקעלע בור גדול במטרה לקבור בתוכו את כולם. בין הראשונים שהשליכו אל תוך הבור היה 

ה שירו בו.  מיד הגיע לשם אחד . הוא היה עוד חי, הוא התחנן אל הרוצחים שמישהו יצוולייכטער

 מה? הכלב עוד לא נורה? חבל על הכדור..." אבל בכל זאת הוא ירה בו למוות.הרוצחים ואמר "

 

למקום הגיע ראש העיר וביקש מאנשי היודנרט לקבור את כל הקרבנות בבית העלמין. לעבודה זאת לקחו את אנשי 

 .פישל קאנדלו משה בויםהגטו ביניהם היו 
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 . באיארעסבברחו מהמחנה ברחוב זמושץ' והגיעו לבונקר שלנו פישל קאנדל, ום משה בוי

למרות שהיה מת עמדנו לקבור אותו כאשר בחוץ התחוללו פעולות ולכן דם. -נפטר בבונקר כתוצאה משטףמשה בוים 

 .הוא נשאר אתנו עוד מספר ימים עד שקברנו אותו

 

ובני משפחתו ימים יעקל טאבער שם שהו ל, ופרמפ לידקאפראניס עזבו ליעקל פערלמוטער, וחמיהו פישל קאנדל 

 אחדים לאחר מכן נרצחו שם כולם.

 

היו עוזריהם ומשתפי הפעולה של שבמשך השנתיים שהסתתרנו בבונקר הגיעו אלי ידיעות באשר למי נרצח ועל מי 

 .'קולשה'הראשית  ת האדםחלאועל בליכאש, טאמאשעווסקי מיוחד שמעתי על גוי אחד ששמו ב. הרוצחים הגרמנים

 

לא מצאתי אף אחד מבני משפחתי ומיקיריי. שכניי  , אני ושני הגיסים שלי,באיארעסב יצאנו מן הבונקר 22.7.1944 

 סיפרו לי כיצד אשתי ושני ילדיי, אחותי ואחי נרצחו שם. מולנוהגויים שבאו 

 

וסיפר על כך לגרמנים. בשעה חמש לפנות בוקר היה בעליית הגג של הטחנה גילה את מקום המסתור שלהם  קולשה

, אל הרחוב מעליית הגגהוא כבר אתם ביחד במקום. הוא לא המתין יותר מדי, עלה לעליית הגג והחל להשליך אותם 

קולשה נשאר במקום במטרה להוריד מעל גופותיהם חפצים, הפשיט אותם  הגרמנים ירו בקרבנות ועזבו את המקום.

 לחלוטין ובזז כל מה שמצא עליהם ובבגדיהם.  את אחי לייזר הוא הוביל אל הנהר ושם רצח אותו. עד שהיו ערומים

 

השוק הבילגוראיי, המקום היה ריק, שם היה עד למלחמה היה זה היום הראשון לשחרור. באתי לכיכר העיירה, מקום 

לאן אני הולך? את מי אני מחפש? פתאום  לא ראיתי לא יהודי, גם לא גוי. הכל סביב היה מת. אני הולך וחושב לעצמי:

 תו רוצח קולשה. נרתעתי לאחור כאחד שדרך על גחלים לוחשות, ועל מוחי השתלטה מילה אחת "נקמה"!ובא כנגדי א

 

הוא התקרב אלי ואמר: "אל תכעס עלי, איני אשם, הגרמנים הכריחו אותי לכך". עזבתי אותו והלכתי משם אבל הוא 

במוחי התחוללה סערה, איך ניתן לנקום באותו רוצח של יקירינו מחשבותי אפילו לדקה אחת. ומ מוחילא יצא עוד מ

 וקרובינו. 

 

פעולה  ףחשבתי לעצמי מה עלי לעשות. נכנסתי למשרדי או. ב. ]הז'נדרמריה הפולנית[ וסיפרתי להם על כל מי ששית

הז'נדרמריה קיבלה את העניין בליכאש, ו הקולשעם הגרמנים ועזר להם. ראשי הפושעים היו לגביי לא אחרים מאשר 

בקרירות, הנושא היהודי לא היווה לגביהם סחורה ששווה לטרוח עבורה. עבר זמן, שוב נכנסתי למשרדי הז'נדרמריה 
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פגשתי שם מפקד אחר, אבל גם הפעם שום דבר לא נעשה. את סבלי קשה היה לתאר, הסיבה היחידה לכך ששרדתי 

 המיוסרים. קירינויוהייתה לנקום את נקמתם של יקיריי, 

 

בין לבין החלו להגיע יהודים בילגוראיים ששירתו בצבא הפולני. ביום בהיר אחד, בעודי בדירה שעיריית בילגוראיי 

גדליהו גלעזער(, בנו של ווידערפעלץ ) לעמלנכנס אלי פתאום יאנטשעלע קאנטער, שיכנה אותנו בה בביתו לשעבר של 

 ר אותנו על קורות משפחתו ואני עניתי לו על כך בו במקום.בואו שימח אותנו מאד. הוא החל לחקו

 

שאל אותי שאלה שלא מצאתי לה תשובה: "מדוע רצחו הגרמנים את סבתי ואותך השאירו בחיים"? שאלה פתאום 

טיפשית? כשחושבים טוב לעומק השאלה לא כל כך טיפשית. אני עצמי שאלתי את עצמי לא אחת את אותה שאלה. 

האלוהים שאותי ן מ 'גמול' ? האם נשאתי יותר חן וחסד והגיע לי יותראנשים יראי אלוהים ודתיים ממניהאם לא היו אז 

נותרתי בחיים רק כדי לגבות את נקמתם של היקרים לנו מכל, הטובים שבינינו, ואת זה עשיתי...  –לא!!!  ...   הותיר חי?

העמדתי את חיי מנגד, סיכנתי את עצמי, העיקר כדי לקיים את משאלת ליבם של החפים מכל עוון בדקות החיים 

 האחרונות שלהם לפני שנרצחו.

 

' הפעם, במקרה פגשתי קצין ישר דרך, סיפרתי לו הכל, הז'נדרמריה משרדיהדבר לא נתן לי מנוח, נכנסתי בשלישית ל

 בכיתי מתוך כאב, הוא הקשיב והבטיח לי על דברתו שלא ייקח הרבה זמן והעניין יסודר.

 

בינתיים נודע הדבר לקולשה והוא ניסה להתחמק כשהתגייס לצבא הפולני. כששב לאחת מחופשות חג נכנסו לביתו 

אסורים ושהתביעה  בליכאשו קולשהאותו. שלחו אלי שליח שהזמין אותי אליהם כדי לבשר לי ש אנשי הז'נדרמריה ואסרו

 בעניינם הועברה לבית המשפט המחוזי בזמושץ'

 

בתוך זמן קצר נקראתי להגיע לבית המשפט בזמושץ' עמדנו, אני והרוצחים והבטנו זה בזה עין בעין. למרות ששני 

 עליהם ואני הייתי לבד במערכה, הרגשתי טוב, כי זאת הייתה נקמתי, ואני ניצחתי.פרקליטים לובלינאים ידועים הגנו 

 

פעמים נקראתי לישיבות שקיים בית המשפט, אני נלחמתי לבד, עמדתי כחייל על המשמר. אמרתי לעצמי שאני חייב  3

 .לעמל ווידערפעלץלתת מענה לשאלתו של 

 

 .שנות מאסר 12בליכאש ועל דינו של קולשה נגזר למוות,  –ושאלה זאת קיבלה מענה 
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היא חשובה למרות שניכר שלא כל כך דייק וגם האדיר את חלקו במשפט שכן  וורמוט ]הערה: רשימה זאת של ברוך

כ"כ , למרות שעדותו הייתה העדות הראשית א היה, כפי שכתב, היחיד במערכההיו לבד ממנו עדים נוספים והוא ל

 שנים[. 12שנות מאסר ולא  10ידון ל נבליכאש 

 

 .און-ישראל בר –מסמך זה תורגם מיידיש על ידי 
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 משוב קוראים:

 13:17 29/07/2018א  יום
 שלום ישראל יקר
שאני נרגשת עד דמעות  אבל אני לא יכולה להימלט מכל טקסט שקשור לשואה ועל בילגוראיי בפרט. בכל פעם מחדהיה קשה לקרוא 

 .מעבודת הקודש שאתה עושה
לא נותר לי אלא לאחל לך שידיך תחזקנה ויישר כוחך. מי ייתן שתזכה להמשיך בעבודת קודש זו עוד שנים רבות בבריאות טובה 

 .והרבה שמחה מסביבך
 ה אין סופיתבהערכ

 נבו. לאה
 

 11:00 29/07/2018א  יום
 תודה רבה ישראל

 אתה עושה עבודת קודש
 .אני חוזרת על הצעתי בקשר לתרגום הספר לעברית למען הדורות הבאים

 .ושם או מארגון הנצחה אחר -נעשה מגבית בינינו ואולי אפשר להשיג חלק מן התקציב מיד
 שבוע טוב

 בר דליה
 

 16:29 29/07/2018א  יום
 ישראל

  עבודה כמו שעשית כאן לא נעשתה ולא תיעשה, עלית אפילו על עצמך וזה כידוע לא דבר של מה בכך אין מילים.
 החומר מזעזע בכל מובן

 נראה לי שלהגיד תודה זה לשון המעטה אבל זה מה שאגיד
 תודה
 ניב רבקה

 
 07:58 30/07/2018ב  יום

  .תודה ישראל על השיתוף
 .סיפור מצמרר וקשהתיעוד חשוב של 

 פיטר אורית
 

 05:51 30/07/2018ב  יום
 ברכת  שלום  חמה  ישראל  היקר

 מרתק  מאוד, למדתי  ממך  עובדות  שלא  ידעתי
 ...מצמרר

 שמחה  על  ההיכרות  בינינו
 .בידידות, יוכי  בן  דור

 
 אפ-הגיע בוואטצ 09:15  30/07/2018יום ב 

 בוקר טוב לכל הקבוצה.
 לנצל פורום זה לדברי הערכה לישראל. אני מבקשת

 מייל על המשפט של רוצחי יהודים מבילגוראיי.-קראתי הבוקר את המידע ששלח באי
 שנערכו אחרי המלחמה.המידע לכשעצמו מרתק וכמוהו אני מכירה מקרים נוספים מרחבי פולין שהתגלו בתיקים ממשפטים 

 ומר הרלוונטי לבילגוראיי. הדקדקנות שהוא נוקט בה ואופן עריכת החומר.אך מרשימה בעיני הדרך שבה ישראל מנגיש לנו את הח
 יישר כוח ישראל.

 בכל השקעה שכזאת אתה דוחה את הסיכוי/סיכון לאלצהיימר!
 ד"ר אמונה נחמני גפני.
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 אפ-הגיע בוואטצ 10:08  30/07/2018יום ב 
 בוקר טוב.

 אתמול קראתי את החומר.
 עבורי זה היה מרתק.

 הכבוד לך ישראלכל 
 רחל אמסלם אולמר

 
 אפ-הגיע בוואטצ 10:28  30/07/2018יום ב 

 ישראל ברכות על עבודה כה מעמיקה.  

 �� שמואל ואסתר ויצמן

 
 אפ-הגיע בוואטצ 10:33  30/07/2018יום ב 

 .זכות גדולה לנו שיש לנו את ישראל
 .מרתק ומרגש היה לי הבוקר לקרוא את המייל

 .בילגוראי בסוף המלחמה ועדות זו ממחישה לפרטים  חלקי סיפורים ששמעתי עד כהסבי  נרצח על ידי 
החשיבות הרבה  לפועלו של ישראל היא הזיכרון , ההנצחה, המורשת הציונית המהווה בסיס למי שאנו היום. חשוב יותר לעתיד 

 .צאצאינו
 

 משה ווקסברג.
 

 אפ-הגיע בוואטצ 10:33  30/07/2018יום ב 

 �🌹🂐🜺�תודה על ההשקעה  למען הכלל. לברכות.מצטרפת 

 אלקה שובל.
 

 אפ-הגיע בוואטצ 10:42  30/07/2018יום ב 
ם קצת נוסטלגיה לרובנו היו תקליטים של מישה אפלבאום ואת שיר העגלון יראשית מצטרף לתודות לישראל על פועלו ולכם בילגוראי

 זימזמו כמעט בכל בית.
 פנחס שובל.

 
 אפ-בוואטצ נשלח 10:47  30/07/2018יום ב 

 .תודה חברים על הפירגון. מהמשוב המתקבל אצלי אני רואה שאנשים קוראים את דפי העדכון ומתעניינים וזה כבר שווה את הכל
 יש לי לספר לכם שהיא אישה מיוחדת: -אמונה נחמני גפני  –באשר למי "שעשתה עליה" למסגרת הבילגוראיית והייתה לאחת מאתנו 

אחת שאין אצלה רדידות: אחת שלכל מה שהיא אומרת יש רבדים, וכך אני מתייחס גם לדבריה בכותבה "בכל השקעה כזאת אתה דוחה 
את הסיכוי/סיכון לאלצהיימר!" וכאן אני בא לעניין הרב משמעיות והרבדים המאפיינים את אמונה: מצד אחד הכוונה היא למניעת 

ק מזה. מצד שני, בכל הנוגע לטיפוח הזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם שעבר שואה, הרי ששבעים האלצהיימר הפרטי ששומר נפשו ירח
וארבע שנים שחלפו מאז שהגיהנום חלף, באם לכלל ביטוי בכך שהאלצהיימר הפוגע קודם כל בזיכרון הולך ומחמיר, הולך וקונה לו חזקה 

הלחם במחלה שלנו כעם שחובה עליו לזכור ולא לשכוח זאת, גם במישור הלאומי. אז אם "השקעה שכזאת" כדברי אמונה באה ל
 "דיינו"...

 און-ישראל בר
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