מה הקשר בין פטאנק להצלת יהודים בזמן הכיבוש הנאצי בצרפת ? מה קשר בין יולי אלאן שמגיע בקרוב לעם
ישראל חוץ מהפטאנק???

שתי בנות דודות מרי-קלייר ואלישבע הצליחו לאחד את משפחות יוליה ,סיוון וקאסאנג (כ 08-בני משפחה) ,ביום
ראשון בחודש ספטמבר  5802במטרה לזכור ולכבד את זכרם של הסבים וסבתות ,שניהם חברים בתנועת המרי -
הרזיסטאנס הצרפתית -פאול יוליה ומרי (בת למשפחת קאסאנג).
פאול יוליה חייל לוחם במחלמת העולם הראשונה ופצוע מלחמה ,היה לראש עיר וודראיי בין השנים  0101ל,0195 -
ומשנת  0199עד  .0191בשנת  0195הוא התפטר מתפקידו ,כאשר הוא מסרב לשרת תחת משטרו של פטאן ,משטר
וישי.
עם שני בניו הבכורים לואי ו-ג'יורג' ,הם השתייכו ליחידת " FTPצלפים תנועת המרי" בהר השחור – LA
.MONTAGNE NOIRE
במשך שלושת השנים הללו ,משפחת יוליה השתתפה באופן פעיל במסגרת תנועת המרי והסתירו יהודים שנרדפו על
ידי הגסטאפו( .תיק נמסר בנושא זה למוד יד ושם בארץ).
זה לכבודם וזכרם של הסב והסבתא האהובים שגילו אומץ רב ונפטרו לפני  98שנה ,שפאול ומרי בני  91שניהם ארגנו
את המפגש המשפחתי ,מן מפגש שורשים .ראשית הם התייחדו בבית הקברות הקטן של וודראיי ולאחר מכן הלכו לחגוג
ולפגוש בני משפחה שלא הכירו והתראו שנים רבות .ארוחה חגיגית הייתה שם ואיך לא ?...משחק פטאנק כיאה ונאה
במפגשים אלה.
לפאול ומרי נולדו  9ילדים ו 01-נכדים וכמו כן  91נינים ו 51-צאצאי נינים .ביחד  05בני משפחה!!!
במפגש המרגש הועלו זכרונות ,אנקדוטות וסיפורי ילדות בוודראיי ,קרבות סבא פאפי פאול ,וריבות טעימות של סבתא
מאמי מרי ,הפרות ,מעשי הקונדס ,הרחיצות האסורות בנהר...חוויות ילדות.
הצאצאים הספיקו להכין את עץ השושלת והתמונות בשחור לבן שנמצאו על יד ,אלישבע.
עקיבות נוכחות של משפחות יוליה ויסרוון ,הורי פאול ,בוודראיי אפשר להעריך מהמאה ה . XVII -משפחות קאסאנג
וסבא אובאן ,הוריה של מרי ,השורשים מובילות למחוז הארירג' ובמיוחד במקום בשם מירפואה.
לא כולם היו במפגש .קשה מאוד לכנס משפחה כל כך גדולה ,ועוד בלי לקחת בחשבון את הקרובים הרחוקים שנעלמו
מהאופק שבוודאי היינו שמחים לפגוש מחדש ושאולי אולי..נפגוש במפגש הבא....

