מסע שורשים דרוהוביץ ,בוריסלב והסביבה
אוקטובר 2019

המסע למחוזות החיים של הורינו ,השאיר בי רושם עז .מחד גיסא ,ההליכה ברחובות בהם צעדו
הורי ,ביקור בשכונה ,בכיכר העיר ,בגימנסיה נתנו לי תחושה כאילו אני צועדת בשבילי חייהם
ומדמיינת איך הם נראו .מאידך גיסא ,הביקורים בבלז'ץ ,בקברי האחים העצומים ,בחורבות בתי
הכנסת ובתי העלמין עוררו תחושות קשות ,עצב כבד ותחושה של חוסר אונים.
את חברי לקבוצה פגשתי לראשונה בשדה התעופה .לאחר היכרות קצרה ,עלינו למטוס ועשינו את
דרכנו ללבוב .ומשם אל בית המלון בטרוסקבייץ ,שהיה הבסיס שלנו בימים הבאים.
בערב הראשון ,נערך מפגש היכרות בין חברי הקבוצה והמדריכות טניה ונלה .לכולם סיפורים
מרגשים ,קטעי סיפורים ששמענו מהורינו .כולנו באנו כדי לנסות ללכת בעקבות הורינו כדי לנסות
ולהוסיף עוד חלק לפאזל האינסופי ,לספוג את האווירה ואולי להרגיש משהו מהתחושות של אז.

חברי הקבוצה:
מילק וכטל (דור  )1וילדיו הגר לביא ושלומי
וכטל ,חוה ואברהם עובדיה ובת דודתה
רינה אבירם ,גדי רמון וולפרמן ,יוסי רגב,
יעקב ביינר ,שוש קולנברג ושרה
רוטנשטרייך.
הערך המוסף של המסע הייתה
השתתפותו של מילק וכטל ,דור 1
מסכודניצה ,שבסיפוריו ותיאוריו נתן חיים
לאתרים בהם בקרנו.
חשוב לומר ,כי בין חברי הקבוצה נוצרה
אחווה ורעות ,מה שבהחלט סייע לכולנו
ברגעים הקשים .כולם נרתמו זה לעזרתו של זה אם במציאת מצבה של סבא ואם במציאת הבית
של סבתא.
טניה המדריכה הנפלאה שלנו באזור ,שופעת ידע ותיאורים ,כאילו היא בעצמה חיה שם באותה
תקופה .ונלה ,מדריכת הטיולים שדאגה לכל העניינים הטכניים ורתקה אותנו בהדריכה אותנו
בלבוב.

סבבנו בין קברי אחים עצומים ,ביער
ברוניצה ,ביער טוסטנוביץ' ,הדלקנו נרות
ונשאנו תפילה.
בקרנו בבית הקברות בדרוהוביץ' וחברה
לקבוצה מצאה מצבה של סבה.
ראינו

את

מה

שהיה

בית

הקברות

בבוריסלאב ,ממנו לא נותר דבר אלא מצבה
אחת שהוקמה לזכר מי שהיו קבורים בו.

פקדנו את בית הכנסת המשופץ בדרוהוביץ' שם נהגו
אבותינו להתפלל ,את בית כנסת פעיל בלבוב וכן
אתרים רבים בהם היו בתי כנסת וחרבו או נשרפו.
נותרו רק לוחות זיכרון המציינים את מיקומם

ערכנו ביקור מצמרר במוזיאון בלז'ץ ,מקום שם הוחל
בעצם ביצוע הפתרון הסופי עוד בטרם ועידת ונזה.
מאות אלפי יהודי האזור נרצחו שם.

השתתפנו בטקס מרשים ומרגש ,לציון זכרם של חסידי
אומות עולם ,הזוג ירוסלבה ואיז'ידור וולוז'יאנסקי,
בנוכחות ראש העיר ובעלי תפקידים בעיריה.
בטקס הוצמד שלט על קיר ביתם של השניים שסכנו את
חייהם והסתירו  39יהודים במרתף ביתם ובכך הצילו
את חייהם.

בקרנו במוזיאון ברונו שולץ.

בקרנו במוזיאון הנפט .הנפט היווה מקור
פרנסה מרכזי בסביבה

