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 ,'גוז'גז של במסעדה ערב ארוחת ,בבילגוראיי שני ערב 20:30 השע – בילגוראיי

  בארה שארתור בסיורים בארץ בעבר שביקרו מבילגוראיי אזרחים ,חברינו נוכחים
  העיר ראש העניק זה בערב  .רוסלן יאנוש – העיר ראש בראשות העיר ואנשי ,ארגן

  הארוחה לאחר .נמצאו שלהם שהתעודות חברינו של משפחות לבני לידה תעודות

  שלו יחיד בהצגת דברובסקי [ויטק] ויטולד השחקן בפנינו הופיע התעודות וחלוקת

 ."שלה והשד ה'טייבל" :זינגר בשביס של מחזהו של

Bilgoraj - Monday 20:30, Dinner at Grzegorz Borowy restaurant, In that event 
besides our members were present also Bilgoraj residents that previously 
visited us in Israel in tours that Arthur Bara organized headed by Mayor - 
Janusz Roslan that in the ceremonial part gave birth certificates of our families 
members [born in Bilgoraj] to their descendants. After dinner actor Witold 
Dabrowski [Vitek] from the NN Theater appeared for us in a monodrama by 
I.B.Singer: "Taibele and Her Demon". 

 :  31.7.10ערבו של יום שבת . המשך ממצגת ראשונה, סיקור הביקור בבילגוראיי
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 ראש העיר מכין תעודה לשרה אבינון  
Mayor Roslan  prepares the certificate to Sarah Avinun 
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 ראש העיר מכין תעודה ללאה נבו
Mayor Roslan  prepares the certificate to Lea Nevo 
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 ראש העיר מגיש לרבקה ניב את התעודה של אסתי עילם שלא השתתפה בסיור
Mayor Roslan  presents  Ester Eilams  [remained in Israel ]  certificate to Rivka Niv 
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טנא לשמילראש העיר מכין תעודה   
Mayor Roslan  prepares the certificate to Shmuel Tenne 
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לידו בני משפחתו ויוסי וירצר, שמיל טנא מביט בתעודה  
Shmuel Tenne looks at  the certificate surrounded by his family, nearby is Yossi Virtzer   
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 במבחן טעימה גסטרונומי[ יהודה ויהודית רז]ר .י.י
Y.Y.R [Yehuda and Yehudit Raz]  During a gastronomic  tasting test. 
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 בנים וגם בנות, הרבה צאצאים יש לו, ה כנראה איש פורה מאדהי –[ ברגרפריינד]ה קובל 'איצ

Itche Koval [Itche the blacksmith]-Bergerfriind was apparently a very prolific person,  

many great- grandchildren he has, here are some of them around the table 
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 .  שבת אחים גם יחד
Brotherhood around the dinner table. 

 



  א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .עם חברים בילגוראיים שבעבר ביקרו בארץ
With  bilgorajer friends that visited us in Israel in the past. 
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 ...למדכם ששמוליק מסתדר בבילגוראיי כמו דג במים ל –כניסה תיאטרלית של שמוליק עצמון עם דגים שקנה בדרך 

A theatrical entrance of Shmuel Atzmon with fish bought on the way - to teach us all that Shmulik gets along in Bilgoraj like a fish in fresh water... 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 ר אמונה נחמני גפני  "מלובלין וד NNאיש תיאטרון   דברובסקי ויטקהשחקן 
Actor Witold Dabrowski [Vitek] from the NN Theater with DR. Emuna Nachmany Gafni 
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 'והשד שלה טייבלע'מלובלין במונודרמה של בשביס  NNאיש תיאטרון   דברובסקי ויטקהשחקן 

Actor Witold Dabrowski [Vitek] from the NN Theater appeared for us in a monodrama by I.B.Singer: "Taibele and Her Demon". 
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 The second day from two that we spent in Bilgoraj dedicated to the following activitiesיום זה מוקדש לפעילויות    השני משני הימים בהם שהינו בבילגוראיי
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  Sunday morning. Bilgoraj is religiousבילגוראיי עיר נוצרית דתית           . יום ראשון בבוקר
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  של פסלו ,הזוי בחזיון יבחין חדה עין לו שיש למי

  ,לעברה פונות פניו ,לכנסייה ממול מוצב בשביס

  בוחנות ועיניו ולילה יום בשביס שם לו יושב

  וחושב ...הנוצרים של קדושתם את וחוקרות

  דיין שהיה ואבי ,ברבנות ששימש סבי"...לעצמו

  ידעו אז כבר הם ,בקברם מתהפכים ודאי ,רבני

  סיגלנו ואמי אני רק החסידי יחוסנו שלמרות

  "מסנגדים" של והתנהגות אופי לעצמנו

  "הצהוב ה'איצ יצחק" לו תוהה ואולי ['מתנגדים']

  איך [י'ינג'ג היותו בשל בעיירה כינויו היה זה]

  אז לו הסתתר שכזה אלוהים יראת של במקום

 ...?יהודים שנאת ששמו האיום השד

Those with a keen eye would notice a hallucinatory 
vision. The statue of Isaac Bashevis Singer positioned 
opposite the church, and his face turning toward it, 
sitting there day and night his bronze eyes are looking at 
and exploring the holiness of Christianity... And he 
thinks to himself ... "My grandfather used to be a rabbi, 
and my father was a rabbinical judge, they both must be 
turning over in their graves, they already knew then that 
in spite of our Hasidic ancestry just I and my mother 
adopted the nature and behavior of “Misnagdim“ 
['oppose']…  Perhaps wonders the"yellow Yitzhak-Itche“ 
[a nickname given to him in the town for being ginger] is 
it possible that God was not alert then and overlooked 
the presence of such a terrible demon named hatred of 
Jews? ... 

 

 

 The statue of Isaac Bashevis Singer positioned opposite the churchפסלו של בשביס מוצב ממול לכנסייה                               
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 ס אזכרה לקרבנות יהודי בילגוראייכט –בית הקברות היהודי 

Jewish Cemetery - a memorial ceremony for the Bilgoraj Jewish victims  
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 o'clock at the Jewish cemetery.  A memorial ceremony 10:00   ס אזכרהטכ –בית הקברות היהודי  10:00שעה 
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 Bilgoraj Jewish cemeteryבית העלמין היהודי בבילגוראיי  
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 ומתארגנת לאזכרה הקבוצה מגיע לבית העלמין היהודי בבילגוראיי
The group arrives to the Jewish cemetery of Bilgoraj and prepares to commemoration ceremony.  
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 .מניחה זר פרחים מיקולסקי דנוטה
Danuta Mikulski - Righteous among the Nations with Bouquet of flowers  
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 .און מנחה את האזכרה-ישראל בר
Israel Bar-On Directing the memorial service  
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 ".שלא יגמר לעולם, אלי"שירה ונגינת  משפחת אבינון
Michal Avinun Kalish playing the flute and Sara Avinun who sang a moving song 
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 The Tribes seniors - Arieh Berger and Moshe pack remember and remindברגר ומשה פך זוכרים ומזכירים      אריה –ותיקי השבט   
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 "דמעות של אריה", אריה ברגר
Arieh Berger, "Tears of a lion” 
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 .וסערת נפש התרגשות –נעמי ושמיל טנא 
Naomi  and Shmil Tenne - excitement and storm of emotions 
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 Kadish” – Moshe Pack“שה פך   מ –" קדיש"
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 שמוליק עצמון וירצר מזכיר את נשמות הנספים מקרב משפחתו
Shmuel Atzmon Virtzer commemorates the names of the victims from among his family 
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 אסתר ברקן מזכירה את נשמות הנספים מקרב משפחתה
 Esther Barkan commemorates the names of the victims from among her family 
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 אריה ברגר מזכיר את נשמות הנספים מקרב משפחתו
 Arieh Berger commemorates the names of the victims from among his family 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 רבקה ניב מזכירה את נשמות הנספים מקרב משפחתה
Rivka Niv commemorates the names of the victims from among her 

family 
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 אורלי שלם אבינון מזכירה את נשמות הנספים מקרב משפחתה
Orli Shalem Avinun commemorates the names of the victims 

from among her family 
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 יהודית רז מזכירה את נשמות הנספים מקרב משפחתה
Yehudit Raz commemorates the names of the victims from 

among her family 
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שמיל טנא מזכיר את נשמות הנספים  
 מקרב משפחתו

Shmil Tenne commemorates the names 
of the victims from among his family 
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און מזכיר את נשמות הנספים מקרב  -ישראל בר
 משפחתו

Israel Bar-On commemorates the names of the 
victims from among his family 
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משה פך מזכיר את נשמות הנספים מקרב 
 Moshe Pack commemorates theמשפחתו    

names of the victims from among his family 
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 מזכירה את נשמות הנספים מקרב משפחתה טובה לייטר
Laiter Tova commemorates the names of the victims from 

among her family 
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...             במקום שם נגמרו כל התקוות" התקווה"
“Hatikva”  ]the hope] in the place where all hopes 

ended... 
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 ביקלי'צבריכות הדגים של  11:40שעה 
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11:40 Chzvikly’s fish ponds 
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מופרדות האחת מחברתה , הבריכות פרוסות על פני דונמים רבים
 במחיצות מגודלות ירק ועשב

The ponds were spread across many acres, separated one 
from the other by partitions grown with grass and greenery. 
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 …Shamil Tenne alerted - such fishnet can catch a 'big fish' rather than small fryולא דגי רקק                             ' דג שמן'רשת דייגים שכזאת נועדה לבן מזל דגים וניתן לדוג בה  -שמיל טנא דרוך 
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 The group near by the water, close to where theirבמקום בו אולי פרחו להם געגועים ותשוקות של סביהם וסבותיהם                          , חברי הקבוצה קרוב אצל המים
grandparent's longings and desires might have bloomed. 
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 .בעיקולו של הנהר השחור, רוחם טובה עליהם, חברי הקבוצה
Group members, in good spirits, at a curve of the Black River in Bilgoraj. 
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 ראפההקבוצה מסיירת ביער : 12:30השעה 
The Rapa forest PM: 30 :12 
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 .The Rapa forest. יער ראפה



 א"תשע/כסלו/ז"כ
 

 .ענקי יער שראשם בשמיים
Forest giants whose heads reach the sky. 
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 ראפהאנדרטת הפרטיזנים הפולנים ביער 
The Monument to Polish Partisan, in Rapa forest 
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 ראפהטקס ליד אנדרטת הפרטיזנים הפולנים ביער 
A ceremony at the Monument to Polish Partisan  in Rapa forest. 

 



  א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 ראפהטקס ליד אנדרטת הפרטיזנים הפולנים ביער 
A ceremony at the Monument to Polish Partisan  in Rapa forest. 
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 .סיפרה סיפור אישי על חמישה פרטיזנים שניסו לברוח כשהובילו אותם לקבר הזה מיקולסקי דנוטה
Danuta Mikulski shared with us a personal story of five partisans tried to flee as being led to this 

grave, to be killed. 
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   :אבינון שרה נולדה בו בבילגוראיי הבית מציאת 14:30 השעה
  לאכילה הצהריים את לנצל היה יכול שרצה מי... [אבינון שרה של בתה קליש אבינון מיכל של הרשומה עדותה]

  כבר .ואני זורי רני ,אורלי ,אמא ,מירה ובתו פך משה ,אמונה עם הלכנו אנחנו ,בעיירה אבודה כתובת למציאת או

  ממש היה אמא של שהבית טען משה .נסקה'רג רחוב פעם היה מנושקי רחוב שכנראה מסביב האנשים מכל הבנו

  אבל ,מנושקי לחוב שניצב שבסקה רחוב היה אכן ,העדכנית המפה לפי .שבסקה רחוב עם T לצומת ממול

  סירב הוא .ביתו למיקום מהרינק ,מזיכרונו אותנו להוביל למשה נתנו .אליו עד מגיע ממש ולא מוצא באין מסתיים

  עד הגיע ,שבסקה עם הצטלבות להיות אמורה שהייתה למקום סמוך אותנו הוביל ממש אבל ,במפה להביט

  מרובע בניין ואיזשהו ריק מגרש היה ממול !מדהים שלו הזיכרון .במקומו ועמד וחזר יותר קצת הלך .מנושקי

 אנשים כמה .הריק למגרש נכנסנו ובהיסוס ,הכביש את עברנו .ישן שהוא שיתכן משהו .מאחוריו ניבט מאבן

  אנשים .שלהם 'א יום של בצהרים להם הפרענו זאת בכל .שלהם החצר ליד עושים אנחנו מה להסתכל התחילו

  ,ליד מחצר ואז .שראינו המבנה זה אולי ,ישן מחסן כאן היה שאכן אמרו ,לרצוננו ושאלו אלינו ניגשו צעירים

  שכן .יהודים של אזור היה הזה האזור שכל ואמרו ,מבוגרים יותר אנשים כמה התקרבו ,גדר של השני מעברה

  אמר .ידע שפע ממש הוא .הפתוח למגרש לקראתנו ובא הרחוב אל יצא ,למחסן יותר קרובה הייתה שחצרו

  שראינו המבנה ושזה ,ורשאויאק של המחסן היה שזה אישר הוא .והאנשים הרחוב על הכל לו סיפרה שלו שאמא

  .הנחל לכיוון ,עליו מתגלשים היו ושימק שצבי המדרון את גילינו .פחות נראה אבל 60 בן שהוא אמר הוא .מאחור

  ,נוסף בחור הגיע ואז .נעול ,בנייה כאתר נראה הכל ,המחסן של האבן מבנה שמאחוריו הבניין לחזית הלכנו

  את לנו פתח הוא .מגוריו לבית אותו והופך המחסן את משפץ הוא .היום המקום בעל שהוא יותר צעיר נראה

 היו הסיפורים .טובה אנגלית מדבר שהוא שגילינו ברגע ,להבין יכולנו אנחנו שגם הסברים ושפע ,השער

  חלק אפילו ,בשלמותם כמעט שנשארו ובקירות ביסודות משתמש ,ביתו את שם בונה הוא עכשיו ,מדהימים

 הגבהה ללא קומות לשתי עכשיו חללו את מחלק הוא ,זכרה שאמא כפי ,גדול היה אכן המחסן .מקורי מהתקרה

  הוא .קצב והיה ,הרחוב בהמשך בתים כמה גר ,דומה יהודי שם או שטורקמן נקרא ,אמו מצד הסבא ...נוספת

  הזכיר כבר פך משה ."רינק"ב בירה לממכר מסבאה גם לו הייתה ...אצלו קנו (יהודי שהיה ) הרחוב שכל סיפר

  ,יותר המבוגר עם הלך פך משה ?יהודי היה שלו הסבא האם .יהודית בבעלות שהיה ,כזה מקום לכן קודם

  אותה ונתן ממול הבית של ישנה תמונה הביא הצעיר גם כ"אח .ביתו עמד בו המדויק המקום את לו שהראה

  ,המבוגר האיש שידע מה את ותאמו אומתו משה של והזיכרונות הסיפורים כל .התרגשו מאד כולם  .למשה

  של באחותו שירו ידע אפילו אלא ,משה של משפחתו על ידע רק לא הוא .מזה יותר ואפילו ,המשאבה ,המטע

 "...מצמרר רגע זה היה ,מצידנו מוקדמת תזכורת כל ללא ,זה את כשהזכיר ...ובמשפחתה משה

בו נולדה שרה  מציאת הבית בבילגוראיי 14:30השעה 

 : אבינון
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14:30 PM. Bilgoraj.  Finding the house where Sarah Avinun was born: 
  

[written testimony of Michael Avinun Kalish, daughter of Sarah Avinun] ... those of us who wanted, could use the 
afternoon to eat or to find a lost address in town, we went with Emuna, Moses Pack and his daughter Mira, my mother, 
Orly, Rani zory and me. We already understood that what was once Rajenska Street is apparently now Monushki Street. 
Moses said Mom's house was just across the intersection. We had the latest map. Given to Moses to lead us from his 
memory, He refused to look at the map, but really took us close to where was supposed to be the intersection with 
Shevsaka street, he came up to monushki street. Went a bit farther and then came back and stood in his place. His 
memory is amazing! Across the street there was an empty ground and one square building made of stone behind it, 
something that lookd old. We crossed the road, hesitantly entered the empty ground. Some people started to look at 
what we are doing at their yard. We might probably disturb them in their Sunday afternoon. Young people approached us 
and asked what we were looking for, they said that there was an old warehouse, perhaps this square building, and 
courtyard at the other side of the fence, some older people approached and said that this area was inhabited by Jews. 
One of the neighbors who's Yard was closer to the warehouse, came out into the street and towards us in the open field. 
He was a fountain of knowledge. He said that his mother told him all about the street people. He confirmed that the 
building we saw in the back was the warehouse of Varshaviak; he claimed that he was 60 but he looked less. We found 
the slope that Zvi and Shimek were sliding on, toward the creek. We went to the front of the stone building behind the 
warehouse; it looked like a construction site. Then suddenly came out another guy, he looked too young to be the owner 
of that property. But we found out that he is renovating the warehouse and turns it into his residence. He opened the 
gate, once we found out that he speaks good English he gave us plenty of explanations that we could understand. The 
stories were amazing, now he is building his home there, using the foundations and walls remained almost intact, even 
some original ceiling. The warehouse was large indeed, as mother remembered; he divides it into two floors without 
further elevation of the original space ... his maternal grandfather, called Shturkman or a similar Jewish name, lived a few 
houses down the street, and was a butcher. He said that all street (who was Jewish) bought only from him ... He has also 
had a bar that sold beer in the town square.  Moshe pack has mentioned earlier such a place, which was owned by Jews. 
Was his grandfather Jewish? Moshe pack went with the older man, who showed him the exact spot where his house 
stood. Then the young man brought an old picture of the house across the street and gave it to Moses. all of us were very 
excited. All the stories and memories of Moses were verified and matched with what the older man knew, the orchard, 
the pump, even more than that. He not only knew about the family of Moses, but even knew about his sister and her 
family being shot... when he mentioned it, without any prior reminder on our part; it was a chilling moment ..." 

14:30 PM. Bilgoraj.  Finding the house where Sarah Avinun was born: 
 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

זה המבנה שבעליו החדשים משפץ אותו ועושה ממנו בית  
 .שבו יגור

The new owner is renovating the building on top of 
the old structure, it will become his home . 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .זה המבנה שבעליו החדשים משפץ אותו ועושה ממנו בית שבו יגור
The new owner is renovating the building on top of the old structure, it will become his home . 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 folkloristic concert for us on stage near the cultureמופע פולקלוריסטי על במה ליד בית התרבות      
house 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 יושב על ספסלים וצופה באירוע[ פולנים וישראלים]הקהל המעורב 
The intermixed audience [Polish and Israeli] sitting on benches 

and watching the event. 
 



  א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 It isכשתגדלנה תהינה לפולניות                                      ... חכו
the dance that socialized man. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .It is the dance that socialized manלא היה כריקוד שהצליח לעשות את האדם ליצור חברתי ולחבור יחדיו                                                    , עוד מימי קדם

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

עוד מימי קדם  , לא היה כריקוד שהצליח לעשות את האדם ליצור חברתי ולחבור יחדיו                                                     It is the dance that socialized man.  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 [אם רק מוצרט היה יודע היה מחייך בחיבה[  הבילגוראיישלושת הגרציות מחליל הקסם 
The tree Graces from the Bilgoraj Magic Flute [if Mozart would have known them he would have been smiling fondly] 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 ,  באוניסונומדברת של זקנות ששרו /מקהלת מקוננות מזמרת
folkloristic singing /talking Choir of old women who sung in unison 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .פער דורות ופרספקטיבה של זמן
Generation gap and perspective of time . 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 אשת ראש העיר של בילגוראיי מנחה את המופע
The Bilgoraj mayor's wife hosts the show 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 .פרידה מבילגוראיי בבוקר 07:30השעה  02.08.10יום שני 
Parting from Bilgoraj.am. 30 :2010   07, 2Monday Aug  



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

הטריחו עצמם ובאו להיפרד מאתנו אישית                                                    , שמו קרישטוף, ארתור בארה ועוד חבר מארגון בשביס, ראש העיר רוסלן. עת פרידה הגיעה

Parting time came. Mayor Roslan, Arthur Bara and a member of Bashevis organization, named Christophe, bothered to come to farewell from us 
personally.  

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .טעוני רגשות ומושכלי ידע, ואנו עמוסי חוויות, עמוס האוטובוס, שעות הבוקר המוקדמות ואנו עומסים את מזוודותינו אל האוטובוס
Early morning, we load our suitcases into the bus, the bus is already loaded, and we too are loaded with exciting experiences, charged with emotions and 

meaningful knowledge 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 

 .דמותם של מלווינו המנופפים בידיהם לשלום ולהתראות קטנה והלכה עד שנעלמה כליל
Our friends waving hands for goodbye got smaller and smaller, then disappeared altogether. 

 



 א"תשע/כסלו/ז"כ

 בחזרה לדף הקודם

 End of the second presentationסוף המצגת השנייה  
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