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 18.08.2020                                   241חברי ארגון נכבדים                       דף מידע 

איש ציבור, ממנהיגי סולידריטי ומנהיג המחתרת    Henryk Wujecנפטר ידידנו הבילגוראיי 

מות מרכזית בטיפוח הקשרים  לסילוק הקומוניזם מפולין, חבר בית הנבחרים הפולני ]הסיים[ וד

 אתנו בהיותו ממקימי ארגון התרבות ע"ש בשביס זינגר בבילגוראיי.

25.12.1940-15.08.2020 

 

. המנוח היה במותו 79.  בן 15.08.2020בשבת  Henryk Wujecבצער רב אנו מודיעים בזאת על פטירתו של 

שהייתה לו גם מעורבות עמוקה ביחסינו עם בילגוראיי בחיי פולני דגול ואדם יוצא דופן ומכובד  פטריוטהיה 

 היהודים ובתרבות היהודית.

, רק לחשוב על כך שהעיירה בילגוראיי והאיזור שלה הם אזור Podlesieהוא נולד בכפר קטן הגובל בבילגוראיי 

קטן יחסית לערים אחרות בפולין, עיירה קטנה בדרום מזרח פולין, ועם כל זאת ללא שום פרופורציה לגודלה 

מעל  Henryk Wujecהמציאות שיצאו ממנה כל כך הרבה אישיויות חשובות אינה פחות מאשר תופעה מדהימה.  

תקצר היריעה מלמנות ולספר על חשיבותו, פעילויותו ומעורבותו בחיים הציבוריים  דמות שכזאת.לכל ספק היה 

בפולין.  בין הייתר היה פוליטיקאי בעל נוכחות מרכזית, אחד ממקימי תנועת סולידריות, דמות מרכזית בניהול 
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שך שלוש כהונות. יועץאישי לוחמת המחתרת האנטי קומוניסטית בפולין,  חבר בית הנבחרים הפולני ]הסיים[ במ

לנשיא קומורובסקי, היה איש משכיל ובוגר בפיזיקה באוניברסיטה של וורשה וכן באוניברסיטה הטכנולוגית בעיר 

 זאת.

נעצר מספר פעמים היה לוחם ללא חת על עקרונותיו ושילם על כך מחיר יקר ביותר: סולק ממשרתו באוניברסיטה ו

 .PRLנסיונות להפיל את שלטון ה והושם בבית הכלא לאחר שהואשם ב

מאז שנות השמונים ניהל ועמד בראש הרבה ארגונים ציבוריים אם כמזכירם או יו"ר שלהם. ביניהם היה בין מייסדי 

 ארגון התרבות ע"ש יצחק בשביס זינגר בבילגוראיי, השתתף בפעילותו ודאג לרווחתו וקיומו.

בילגוראיי וגם לנו.  בשם הארגון שלנו אנו מבקשים להעביר את תנחומינו ברור שמותו מהווה אבדן עצום לפולין, 

 למשפחתו ולאנשי העיר בילגוראיי.

 און                      שמוליק עצמון וירצר.-ישראל בר

 יו"ר ארגון יוצאי בילגוראיי     אזרח כבוד של בילגוראיי.

 

People of the Israel-Bilgoraj Society. it is with great sorrow for us to announce the passing 

away of Henryk Wujec RIP on Saturday 15.08.2020 at the age of 79. He was great polish patriot 

and an outstanding, distinguished human being who was also deeply involved in our 

relationship with Bilgoraj and in Jewish life and culture. 

He was born in Podlesie, Biłgoraj County, which is a small village bordering with Bilgoraj 

Think about it that the the Bilgoraj Town and area are a relatively to other polish cities a small 

local one in the south-east of Poland, nevertheless, unproportionally to the size, it is amazing 

how many great public figures emerged out of this place. One of those was no doubt Henryk 

Wujec. His important activities and involvement in Polish public life is countless. Among the 

other he was a politician, one of the establishers of the Solidarity Movement, an important 

figure in the anticommunist underground, a member of the Sejm, personal adviser to 

president komorowski, a highly educated man who graduated as a physicist from the Warsaw 

University and from the Warsaw technological University   . 

Henryk Wujec was a fearless fighter for his principals, paid by the government for being an 

activist being dismissed from his job in the university and being arrested several times, and 

accused for trying to defeat the PRL regime . 

Ever since the eighties, he was heading and leading very many public organizations as a 

secretary or chairperson of them. Among them, he was one of the establishers of the I.B. 

Singer culture organization and contributed a lot to its existence and prosperity. 

It is obvious that his death is an immense loss to Poland, Bilgoraj and to us. 
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On behalf of us, Members of the Israel Bilgoraj Society, we would like to forward our sincere 

condolences to his family and to the people of Bilgoraj. 

Israel Bar-On                          Szmulik Atzmon Virtzer. 

Chairman of the society.        Honorable citizen of Bilgoraj. 

 
 התמונות באדיבותו של ארתור בארה שגם צילם אותם.

Photos by Artur Bara. 

 
 מאחור שמוליק עצמון 2006בילגוראיי 

 
 פולין רבי מיכאל שודריךעם הרב הראשי של 

 
 נוכח באירוע אזכרה באושוויץ

 
 עם חסידת אומות האולם שלנו דנוטה מיקולסקי 2006בילגוראיי 
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 בכפר הולדתו ליד בילגוראיי 2019ב 

 
באירוע הסרת הלוט מפסל בשביס זינגר בבילגוראיי. יושב בשורה 

בארה, תחתונה, עומדים מאחור משמאל: יאנוש פאליקוט, ארתור 
 הרב מיכאל שודריך ופרופ' שפיבאק ]מנהל ארגון התרבות זינגר[

  
 2008באירוע של ימי בשביס בבילגוראיי ב 

 
 
 
 

 און ורבקה ניב.-ישראל בר
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