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  יוםשם משפחה ושם פרטי כ

   :שם משפחה

  קמינסקי

   :שם פרטי

  מריאן 

  השואה ובתקופתהפרטים אישיים לפני                                    

  אין צורך לענות עליה, במידה והשאלה אינה נוגעת אלייך                                  

  :          איתו נולדתישם משפחה 

  קמינסקי

                                              בלועזית
Kaminski  

 
  :איתו נולדתישם פרטי 

  מריאן 

   בלועזית
 Marian                                         

:                     מין

 
   :לידהשנת 

10.08.1933 
  )וארשה(דמבלין :   :  עיר לידה

  )ז וארשה.מצוין בת תאך פורמאלי, עיר הלידה היא דמבלין(

       בלועזית
 Demblin                                          

  :ארץ לידה

 פולין 
  :של האבושם משפחה  שם פרטי

  ליאון לייב קמינסקי

  :שם פרטי ושם נעורים של האם

 אליזה אדלמן
                                                :     לפני המלחמה מקום מגורים קבוע

  דמבלין

   בלועזית
Demblin     

  :ארץ המגורים

 פולין 
   :המלחמה לפני תואר אקדמי/השכלה

   )ישיבה, אוניברסיטה, תיכון, יסודי(

 

   :המלחמהמקצוע לפני 
    )מורה, סנדלר, תלמיד(

  

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

  

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

                                                                                       
    בלועזית 1940-1942גטו דמבלין : ציין את שמו, יית בגטוהבמידה ו

Ghetto Demblin  1940-1942 

                                                                                                                             

    ציין את שמו, במידה והיית במחנה עבודה או מחנה ריכוז
  1942 -מחנה עבודה בדמבלין 

  1944-  נסטוחובה'מחנה עבודה צ

  1944/5מחנה ריכוז בוכנוואלד   

  בלועזית
Labor Demblin camp in Poland - 1942 
Czestochowa labor camp -1944 
Buchenwald concentration camp in 1944/5 

  

                                                                 בוכנוואלד   :המקום בו נודע לך כי הנך אדם חופשי

 
  :  תאריך השחרור

11/04/1945 
  ציין את שמו במידה והיית במחנה עקורים

  )גרמניה ואיטליה, מחנות פליטים שהוקמו לאחר המלחמה בעיקר באוסטריה(
 

   לאחר השחרור  ציין מקום אליו חזרת

  דמבלין 

  ציין ממתי עד מתי, בקפריסין במידה והיית במחנות מעצר

  

  :עליה שנת

1957 
  ציין את שמה, במידה ועלית באנייה

  



 

  י על קורותיך לפני המלחמה /אנא ספר

  )מאכליםו חגים, המשפחה המורחבת, במה עסקו הוריך; ךחברי ילדות, בית הספר, הבית בו גדלת: ציוני דרך(

  נא לכתוב בגוף ראשון                                                                                                                                         

גרנו בדמבלין  .הם התפרנסו בקושי מקיוסק שהיה להם. אימא הגיעה  מבית עני ואבא מבית מבוסס. גדלתי בבית בעיירה דמבלין

מצד . עזר לנו כלכלית) בעל המאפיה(הסבא . המשפחה של אימי גרה בעיירה אחרת. מאפיה הלהם היית, אבאקרוב להורים של 

סבא מצד אבא  .לאימי היו שלוש אחיות, אחים ואחיות 5לאבי היו  .כיוון שהם בעצמם היו עניים, ההורים של אימי לא הייתה עזרה

  .ולעיתים לקח איתי לבית הכנסת) שך שנתיים עד שפרצה המלחמהבמ(היה דתי ודאג שאקבל גם חינוך דתי ושלח אותי לחדר

  

  י על קורותיך בזמן המלחמה /נא ספר

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

  ):ו אולי למי עזרתבמי נעזרת א, האנשים שהיו בסביבתך בגטו או במסתור ,או בהתנגדות בריחהב

כשנה .בשלב מסוים הרגשנו את המחסור במזון, הבנתי שאנחנו תחת משטר גרמני, אותה יחווית, כשפרצה המלחמה 6הייתי בן 

אחרי הסלקציות העבירו את משפחתי למחנה עבודה  1942בשנת  .אחרי פרוץ המלחמה העבירו אותנו הגרמנים לגטו בדמבלין
מפעם . השאירו לי סירקטן שאבשל על תנור ששימש לחימום הצריף. יוצאים לעבודה ואותי השאירו במחנהההורים היו  .בדמבלין

, לפעמים היו תופסים אותי השומרים). 9-10זה היה בערך כשהייתי בן (א מהשדות "לפעם הייתי מתגנב מחוץ למחנה ואוסף תפו

. נסטוחובה'עבודה צו אותנו ממחנה דמבלין למחנות העביר 1944- ב .מוצאים את תפוחי האדמה מתחת לחולצה ומרביצים

אנחנו היינו צמודים לבית . Raków-Hutaואבא היה ב Warta-Hassagהיינו במחנה  אאני ואימ . לבין אבא אהפרידו ביני ואימ

הפרידו במשלוח הראשון . משלוחים 2- נסטוחובה'צל העבירו אותנו מדמבלין .אבא עבד בבית חרושת לברזל. חרושת לתחמושת

היהודים התחננו שלא , בו אני הייתי,במשלוח השני. אבל שלחו אותם להשמדה, את הילדים מההורים ואמרו שנשלחו לקייטנות

נאמר לי שמנהל המחנה הסכים בתנאי שהמיילדת שהייתה  .יפרידו את הילדים מההורים וישאירו אותם יחד עם המבוגרים

כל פעם שבאו . מחוץ לצריפיםזמן הרה ובתנאי נוסף שלא ישמעו את הילדים  במשלוח שלנו תיילד את אשתו שהייתה באותו

שנפלה הגרמנים העסיקו אותי באיסוף תחמושת , 11 כשהייתי כבר בן נסטוחובה'צב. התחבאו הילדים מתחת למיטות תלביקור
שלחו את הגברים  1944-ב .בועט לי בטוסיק כשהייתי משחק ולא עובד היה המשגיח של העבודה. מהמכונות בבית החרושת

דוד חיים  –שלחו אותי והייתי יחד עם קרובי משפחה שלי שהשגיחו עלי . לבוכנוואלד) Warta-Hassag(מהמחנה שלי ושל אימא

אימא נשארה . כשהגעתי לבוכנוואלד גיליתי שגם את אבא שלי שלחו למחנה בוכנוואלד  ואז כבר היה מי שידאג לי ממש. ואחרים
בבוכנוואלד היו  .המינהל בתוך בוכנוואלד היה בידי האסירים .י הצבא האדום"ושם שוחררה ע) Warta-Hassag( נסטוחובה'צב

מדי פעם היו מפרסמים . למשלוח לעבודה למפעלים בגרמניה בוכנוואלד היה מקום ריכוז. יהודים גרמנים וגברים מכל האומות

מפעם . היה מקבל מעיל ותחתונים ארוכים כל אסיר שהופיע ברשימה. בגרמניה לד למקומות עבודהארשימות של אסירים מבוכנוו
והתחננתי ) שהיו אסירים(ואז אני רצתי להנהלה . לפעם אבא שלי היה עולה ברשימה ונתנו לו את החבילה של המעיל והתחתונים

 את הבגדיםהוא מכר . חר בהאבא נשאר עם החבילה והיה סו. מהרשימה אותוהם ריחמו עלי ומחקו . את אבא ושלא ייקח

. משם עם מצרכי מזון בכיסים וחזרו, מהריסות מההפגזות של מטוסי בעלות הברית) Weimar(לאסירים שנשלחו לנקות את ויימר

  .שחררו אותנו האמריקאים 11.4.1945ב

  י על קורותיך מתום המלחמה ועד עלייתך לארץ  /אנא ספר

  ):עליה/ העפלה, מהחייך אחרי המלח, השחרור וחזרתך הביתה(

אבל דחינו את ההצעה כיוון שרצינו לחזור , הציע לי רב בצבא האמריקאי לנסוע לאמריקה, שהאמריקאים שחררו את המחנה
נסטוחובה לדמבלין ושם 'גם הגיעה מצ אימא.חזרנו מגרמניה לדמבלין על גגות של רכבות משא במשך חודש וחצי .לאימי, לפולין

עברנו לפולין .כי הפולנים היו יורים ביהודים שחזרו מהמחנות, ברחנו משם, כמה חודשים אחרי שחזרנו לדמבלין,1945ב .נפגשנו

הוא קבל עזרה מהשלטונות בפולין ואני השלמתי את הלימודים בבית . שם אבא פתח מאפיה –וניוב'רז'דז, לשלזיה–הדרומית 
סיימתי את . הנריק,נולד אחי 1950- ב .1949י השלטון ב"הצעיר שנסגרה עהייתי בתנועת השומר  1946-1949בין השנים .הספר

התחתנתי עם אליזבט . אך לא סיימתי את הלימודים, שנים 4למדתי שם , לאחר מכן למדתי בטכניון בוורוצלב. 1953-התיכון ב

  .ימים 10בת ה בטיסה עם ילדה יוהמשכנו את העלי, ינהובו בדרך ארצה נולדה לנו בת. 1957- ועלינו לארץ ב

  

  י על חייך  בארץ/נא ספר

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

  ):הבאים



 

לא מצאתי שם . נקלטנו בקריית גת. בהגיענו לשדה התעופה לוד הסוכנות היהודית הבטיחה לנו מקום עבודה והמשך לימודים

למרות . התחלתי לעבוד כחרט בבית חרושת ובהמשך כטכנאי רדיו במשרד התקשורת. עבדנו לגור אצל חברים בחולון. עבודה

כך נפתחה הדרך לעבודה . הקשיים התעקשנו אני ואשתי לסיים את הלימודים לתואר שהתחלנו בפולין והשלמתי תואר מהנדס
יצאתי לגמלאות בשנת . כ בבזק"י כמהנדס במשרד התקשורת ואחעבדת. נולדה לנו הבת השנייה 1966שנת ב.מועילה ולפרנסה

1998 .  

  

 

  עדי ויכטר :ראיון

  2013יולי , תקווה פתח 

  


