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2018 פברואר  

 

 Ostbahn  -קבר קורבנות ההתקפה על הרכבת המזרחית 
 , המחלקה להיסטוריה במרכז לתיעוד של מוזיאון צ'נסטוחובה.Wiesław Paszkowskiהמחבר: 

 תרגום לעברית ועריכה: אלון גולדמן, יו"ר ארגון יוצאי צ'נסטוחובה בישראל

 

 

 

תחנה לאורך נתיב התחבורה לעבר החזית כחיפש "הארגון היהודי הלוחם" דרך להילחם בגרמנים.  1943באביב 

במחנה עבודת . אסירים יהודים, המועסקים במסילת הברזלחבלה פעולת מקום טוב לתה המזרחית, צ'נסטוחובה הי

מושים ומצוידים בכלים אלה מסילת הרכבת. חפתיחת הברגים של כינו מפתחות ל, הHASAG-Pelcery הכפיה 

, יחד עם קבוצת פועלים יהודים 1943באפריל  22-" את "הגטו הקטן" ב 66" העזבו חמישה "לוחמים" מקבוצ

רוזיינר, צבי  אביב  :היו . הלוחמים(German Ostbahn railways)עבדו עבור חברת הרכבות המזרחית ש

לבצע את הפעולה מקבוצת הפועלים, חמוק תכננו להם  לוסטיגר, לולק פרנקנברג, הארי פוטשביץ ודוד אלטמן.

 .אליהם במקום שהוסכם מראש בבלז'נו להצטרףומאוחר יותר, 

 

השני, נעצר על ידי שהיה מתוכנן להיות לולק. הוא הצליח. דוד אלטמן מהקבוצה היה אמור להיות " חמוקהראשון "ל

, אך לשחד את קרנה הניסבתחילה,  שהתגורר בכפר ליד צ'נסטוחובה.מיחידת אבטחת הרכבת קרנה, פולקסדויטש 

וד אל השנים לקחו את דחת השוחד וילקמ. קרנה נסוג גרמני מיחידת אבטחת הרכבת התערב בנושאעוד עד מהרה 

 .המשמר-בית

 

 ודוד הצליח להימלט. וע קשה. אחד מהם נפל פצאבטחת הרכבתבניסיון לשחרר אותו, ירה הארי לעבר שני קציני 

. הארי אשר ירו בהם מכל הכוונים מוקפים במספר רב של גרמניםהיו לא יכלו להימלט מפני שהם  צביו אביבהארי, 

עד שנפצע מרימון שהושלך לתוך האסם. חי ופצוע קשה,  התגונןתבצר בתוך אסם. הוא צבי הואביב מתו במקום.  
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חבריו. צבי לא נשבר ונורה בבית  תשמוועונה על מנת שימסור את במרתף  נכלאהוא נתפס על ידי הגסטאפו, 

  1הקברות היהודי.

 

 בסך הכל, עשרים -שני נורה  פועלפועלים היהודים. מקבוצה זו, כל באת נקמתם  מוהגסטאפו והשוצפוליצי נק

ג, גולדברג אל, ברל זליגמן, סטפן מונטש, נחמן אנמשה ליטוין גלבערוחמישה גברים. בין אלה שנורו היו יעקב 

 ובה( ודודק לבקוביץ'. זה לפי ליבר ברנר.ח'נסטובצ I.L. Perecבית הספר  בוגר)מוורשה(, רוסין )

 

 :עם הכיתוב הבא בפולניתבנתה מצבה מבטון לאחר המלחמה נ

 

לגיבורי הרכבת המזרחיתתהילה   
1943באפריל  22  

// Enzel Nachman / Litwin Moszek Jankiel / Rusin Szymel / Gerszonowicz Harry / Lewkowicz 

Dudek / Rozine Awiw / Goldberg / Lasrer Mendel / Zelkowicz / Lustyger Cwi / Montag Stefan 

/ Zeligman Berl / Ferleger Mietek / Lewek Michał / Frankenberg Leon // 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Brener, pp. 126-127. 
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נפל מיטק פרלגר לידי  1942. בנוסף, אנו יודעים כי בדצמבר נרשמו עשר-חמישה רקמתוך עשרים ושמונה שנפלו, 

בקבר לא מסומן בבית קברות  קבורמה מעונה ולאחר מכן ירה. הוא כנראה  הוא עונה ולאחר מכן נורה. הגסטאפו. 

 .לקרבחבר כ זכרול מנת להנציח את נרשם על מצבה זאת עשמו זה. 

 

 

 
 


