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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ
  ויקינסקי :שם משפחה

  
  מאיר :שם פרטי

  

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  ויקינסקי: איתו נולדתישם משפחה 
  

                                          Wikinski  בלועזית
 

  מאיר :איתו נולדתישם פרטי 
  

 Monk בלועזית
                                          
:                  מין
 זכר

   :לידהשנת 
10/7/1925 

  קלצה: עיר לידה
  

       בלועזית
                                           

  פולין :ארץ לידה
 

  יוסף :של האבושם משפחה  שם פרטי
  

  חנה קסטנברג :שם פרטי ושם נעורים של האם
 

                                                               קלצה :לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  

   בלועזית
 

  פולין :ארץ המגורים
 

   :לפני המלחמה תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

  :או בתנועה חבר בארגון
    )בני עקיבא, השומר הצעיר, ר"בית(

  ר"בית

  

  פולין :  מקומות מגורים בתקופת המלחמה
              שם העיר או האזור ושם הארץ(

                                                                           
  קלצה:  ציין את שמו, במידה והיית בגטו

 
   בלועזית

                                                                                                                              

  אוזןפקזן 'ז: ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
   

  בלועזית
  

    :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי
 

   27/4/1945: תאריך השחרור
 

  :  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים
  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(

  

 

   : לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת
  כיה'מפולין לצ

  ציין ממתי עד מתי, במידה והיית במחנות מעצר בקפריסין
  20מחנה 

  :עליה שנת
1948 

  : שמהציין את , במידה ועלית באנייה
  יורק- פו

  



 

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

השתתפות , במחתרתפעילות ותפקידים , זהות בדויה ושם בדויבמסתור או ב, מחנות וצעדות מוות, גטאות, גירוש(

  ):במי נעזרת או אולי למי עזרת, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

  

בגלל שהלכתי אחרון נכנסתי לבית סוהר על ידי אנשים . שתהועברתי לעבוד בבית חרושת לתחמו. תפסו אותי לעבודה 16בגיל 

מהקומה . מהגג הורדתי כמה רעפים וראיתי שממול יש שדה עם כמה עמודי חשמל -ניסיתי למצוא יציאה. שהכרתי מילדות

  . חוזר לביתי בגטו מהפחד שאולי יתפסו אותי אם הייתילדוד שלי משם הלכתי  .השנייה קפצתי ועליתי על חוטי החשמל

נשארתי עם . אלה לבית הכאמי נכנס. מה את הביתהמשטרה לקחה את אמי והחרי - אמא נשארה לבד בבית וכשחיפשו אותי

   ."אני הולך להתייצב שם כדי שיחזירו את אמא. כל החיים יהרסו, קחו את אמאיאם י"שטען אבא שלי 

היה אפשר לישון . איש 200וד התגוררתי באורווה עם ע .לתחמושת" ישטו קאמון'פקז"אני הסגרתי את עצמי ושלחו אותי למפעל 

  . רק מאוחר יותר נודע לי שבכלל לא שחררו את אמי מהכלא. בכל הזמן הזה רק על הצד

בעזרת קרשים הורדנו את . העבודה הייתה להקים פסי רכבת, התנדבתי. אנשים לעבודה 10ו בוקר אחד הגרמנים באו וביקש

, מכיוון שהכרתי את תחנות הרכבת בפולין. זה לא היה בשבילי, היה לי מאוד קשה. פסי הרכבת ובכל בוקר היינו מעמיסים מחדש

  . אז לא חיפשו אותי, מכיוון שהיו רק שני גרמנים ששמרו על העובדים. תהחלטתי שאני מתחבא בעמדת השמירה של הרכב

התחנה הייה סגורה ושם עשו ביקורת . לפנות בוקר עברו רכבות לתחנה המרכזית והצטרפתי והגעתי לעיר רצון. אני מתחבר

  .הגעתי לקלצה אך הצלחתי להתחמק מביקורת הכרטיסים. כרטיסים אבל מעומס האנשים לא ראו אותי

לבסוף נכנסתי לגטו . ואני רציתי להגיע לשם אבל בגלל המראה שלי לא הייתי יכול להסתובב חופשי, היה גטו עדיין - 1941

ה בבית חרושת יג לי עבודאבי דאג לעובדה שאני בגיל העבודה ויחפשו אותי והש. ופגשתי חברים שהודיעו לאבי שאני נמצא

  .1942ל הגטו בשנת עד חיסו, מילאתי פחם לתוך תנור האש. קלצהלזכוכית ב

ברכבת היה מקום רק . םייהוד 20,000בגטו היו . רק למעט זמן אני זוכר שהייתה ממש רעב, הצלחתי להסתדר עם התזונה

מותר היה לקחת איתנו , םאנחנו היינו האחרוני. הרכבת פרקה את האנשים וחזרה. בתוך רכבת משא לבהמות, םיאנש 6,000ל

הגיע הזמן ללכת והיה מסדר של שתי . י חשבה מה לקחת וההתלבטות הייתה קשהאמ. רק את הדברים שאפשר לסחוב

למי שיש כרטיס עבודה היה צריך להישאר כדי לחסל את הגטו ולכן  -בזמן ההתארגנות היה וויכוח. עשרה אנשים, משפחות

הייתי הראשון . לא ידוע, רלגו, מזל. הוחלט שאני אשאר אבל אמי לא הסכימה שייסעו בלעדיי וקרעה את כרטיס העבודה שלי

וזו הייתה , כל המשפחה שלי נלקחה בכל זאת ואני נשארתי לחסל את הגטו הקטן. בתור ואמרו לי שאני יכול להישאר לעבוד

  .שנשאר שלחו לפולנים מהאת כל . הפעם האחרונה שראיתי אותם

בביתה חרושת עבדתי בחומר מאוד מסוכן  .יהודים היו שם 300. מחנה עבודה ליהודים, נשלחנו לבית חרושת לאבק שריפה

  . הייתי מיומן בלברוח הרבה פעמים היו שריפות וכבר. לני גוי שאיתו היה לי קשר להשגת אוכל מבחוץעבדתי עם פו. ודליק

כדי  30מביניהם השאירו , העובדים נלקחו לאושוויץ 3000. הגיעו עד לוויסלה ונעצרו שם לחצי שנה, הרוסים התקרבו 1943

. שלחו אונו לרומניה שנרכיב את המכונות שלא בק השריפה מחדש. אני הייתי ביניהם. הלפרק את המחנות ולהעבירם לגרמני

ת והעבירו אוי האיזולציהאת  ברתיע, מה'שם גילחו לי את הראש והלבישו אותי בפיג, היה מחנה העבודה בגרמניה" קזן פאוזן'ז"

  . העבודה הייתה מאוד קשה. היודים למחנה קטן בשביל להרכיב את המכונות 100עם עוד 

אבל בגלל , לא ידעתי כל כך איך עובדים עם עץ. מהמדוע ול, התנדבתי מייד מבלי לדעת לאן. יע גרמני שחיפש גריםגחד הא יום

, חשבתי רק על המציאות. שם היו חיים טובים יחסית. ד על מכונות נתנו לי משימה לחתוך את העצים במסורי לעבושידעת

  . צריך להתמודד המסקנה שלי הייתה שאם אפשר להתמודד עם המציאות אז

כשיצאנו . שמרו עלינו S.Sה. הכנו פמוטים - עבדנו במטבח יותר ועשיתי דברים יותר עדינים מעץ. בחורף לא עבדנו בנגרות

איך  -בערב היינו מקבלים חתיכת לחם מרובע אחת לחמש אנשים. םיות ועשבילהתפנות בחוץ הצלחנו לקטוף לנו כמה פטר

מתי  -ואז הגיעה השאה הגדולה. והיינו עושים הגרלה מי יקבל איזה חתיכה, יוצאת שווה החלוקה לא? מתחלקים בכמות כזאת

  ..אבל בכל מקרה היינו נשארים רעבים? עכשיו או בבוקר? לאכול

עבדתי שם עם . כבר הרגישו מסביב שהמלחה עומדת להסתיים. הגעתי לבית חרושת לאווירונים, 1944סוף , בסוף שמלחמה

. לא היה חשוב שיעבדו רק יהודים. רצו שנהיה כוח עבודה מול הנאציזם. יהודים נוספים 100- קבוצה של הולנדים ובלגיים וכ

  . קמנו בבוקר וחיפשנו עמדות של גרמנים אבל לא היה להם כל זכר. ,ם חופשייםאת"יפים  ואמרו לנו 'באו הרוסים בשני ג 24.7ב

  



 

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, חייך אחרי המלחמה, השחרור וחזרתך הביתה(

. מפולין והחלטתי לברוחנאלצתי להתגייס לצבא הפולני אל לא רציתי זאת  20בגיל . השתחררתי מהמחנה 27.4.1945בתאריך 

ן ולא גם היא חיפשה את משפחתה בפוליש - פלה - גשתי את אשתי לעתידפושם  בדרך החוצה פגשתי חבר שהציע לי לנוח בביתו

עד היום תמיד יש לי בבית שני . סחבנו בתיק שני כיכרות לחם ותפוח אדמה אחד. משם ו לצאתנטולכן יחד החל -מצאה אף אחד

  .כיכרות לחם

ואז לקחו , שין עלינושהבריח אותנו גם הלבחור בגבול תפסו אותנו והתברר שאותו . כיה'בקרקוב היה בחור שהבריח יהודים לצ

וינט שאנחנו צריכם עזרה והם 'ארגון הגשלחנו מסר ל. עבדה בטקסטיל לצמיגים ושתיאני עבדתי בבית חרושת . אותנו לעבודה

אחר כך . ת בלונסברגחוינה בחדר עם עוד שלוש משפשם קיבלנו פ, כיה ולהעביר אותנו לאוסטריה'מצ הצליחו לשחרר אותנו

כבר היו מפלגות של יהודים . אנחנו היינו באזור האמריקאי. רוסי אנגלי ואמריקאי, חזרנו לגרמניה שהייתה תחת שלטון מעורב

  .והתחלנו להתארגן עם חיינו

ני הכריזו על הקמת המדינה וא 15.5.1948. אשתי פלה נכנסה להריון ולכן נשללה הפניה 1946אבל ב, 1945', נרשמנו לעלייה ב

  . יורק עם בתנו בת השנתיים- מבר עלינו לבסוף על אוניית פןצדב. ומשפחית חיכינו לעלות ארצה

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

המסר שברצונך להעביר לדורות , המשפחה שהקמת, פעילותך הציבורית או התרבותית, תחושותיך בעת עלייתך ארצה(

  ):הבאים

אשתי עבדה . אגורות 70עבדתי בפרדס בתמורה ל". פן יורק" עלינו דרך האונייה 1948בדצמבר . בפרדס חנה 80הגענו למחנה 

החלטנו על  ףלבדוק את המגורים בלוד אך בסו רצינו, רושלים ויפוי, דהציעו לנו מהסוכנות בפרדס חנה מגורים בלו. בבית תינוקות

  .עברנו לגור בממילא וויתרנו על הדירה מהסוכנות היהודית .ירושלים

שירתי בתותחנים ואחר כך הייתי קצין מרגמות ותותחנים ראשי . לירות 12.5ל ואשתי הייתה מקבלת "התגייסתי לצה 1950ביולי 

עשיתי קצת שטויות , בתקופת הצנע, בצבא .הטבח והאפסנאי, בצבע ידעתי שאני צריך להיות חבר טוב של הנהג. למשך שנתיים

ממש עם הקיטבג , בסוף השירות. לאכול חומוסש לפעמים והולכים "היינו לקוחים נגמ. י צעיר במיוחדלמרות שכבר לא היית

לפני , מלאותאתי לגשם עבדתי עד שיצ, בות המיםכנון התקבלתי לעבוד בנציותמכיוון שעברתי קורס שרטוט , בלשכת העבודה

  .בהגיעי לתפקיד מנהל ראש נציבות המים, שנה 22

י עגנון "ש מאורח יותר עברנו לרחוב. נטוש בזה היה רחוואחרי מלחמת ששת הימים , 7 ם"אחרי המגורים בממילא גרתי ברמב

  .נהש 22ושם נשארנו לגור 

  

 

  

  מעיין ציסקין: ראיון

  2012מרץ , יםלושרי


