עמוד מס' 1

חברי ארגון נכבדים

דף מידע 209

16.02.2018

 בעקבות הסערה המתחוללת בעניין החוק הפולני נגד המאשימים אותם בשיתוף פעולה.
 מייל שהגיע מארתור בארה ב 14.02.2018
 אזכרת יום השואה ואירועים נלווים בבילגוראיי
 נשיא ארגון בשביס זינגר וראש הארכיון היהודי בוורשה – פרופ' פאבל שפיבק
 פרופ' אלינה סקיבינסקה – תגובה לחוק החדש והרצאה בבילגוראיי בטכס יום השואה בבילגוראיי.
 אזרחי בילגוראיי במחוות כבוד לזכר יהודי בילגוראיי.
 עדכון מצב בעניין מתחם הקניון המתוכנן על חלק מבית העלמין היהודי בילגוראיי לאחר החלטת בית
משפט.
 הלמוט קליינקה  -המלאך המושיע מאושוויץ | מתוך חדשות הערב  20.7.17מסמך מרתק ומרגש.
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למותר לציין מהי עמדתי ,ולדעתי עמדת כולנו ,בייחס למתחולל במשך מספר השנים האחרונות בפולין ,בכל הקשור
לקשרי יהודים נוצרים ובהתייחסות לשואה מעיניים פולניות .הדינמיקה של הפעילות והדיון הציבורי בנושאים הללו
מתקיימת מאז ומתמיד ולא רק במספר השנים האחרונות .ברם ,היא קיבלה מפנה במהלכן שהגיע לשיאו בהחלת חוק
השואה החדש שנחקק בחסות שלטון הימין הפולני ,חוק שאושר וקיבל חותם סופי מידי נשיא פולין ומהווה חידוש בעיקר
בכך שהעמדה המופגנת דרכו היא ממלכתית.
מעולם לא "חשדנו" שהאומה הפולנית "חפה מאנטישמיות" ,שפולנים לא שיתפו פעולה ,מי מהם שעשו זאת מרצון ,ומי
משום שנכפה עליהם ע"י הכיבוש הגרמני .שלא בכדי בחר "היטלר" בארץ זאת כדי להוציא בה את הרצח מן הכח אל
הפועל .אמנם שאין ספק שמחנות ההשמדה לא היו "מחנות פולניים" ,הם היו מחנות גרמניים .ואין ספק שההתנהלות
של המוני הפולנים בזמן המלחמה כלפי היהודים ,כלפי הגרמנים וכלפי הדברים שאירעו בארצם ,לא היו קו מנחה שלטוני
פולני שקיבלו "מלמעלה" ונהגו לפיו ,בשונה ממה שאפיין את גרמניה ,שהרי שהממשלה הפולנית ששהתה בגולה לאחר
הכיבוש החל מספטמבר  ,1939לא היה בידיה כח ממשי והשפעה רבה מידי על ההמונים ולבטח שלא פעלה למען שיתוף
פעולה עם הכובשים .אך מנגד מנהיגויות מקומיות ,לרבות ראשי ערים ,אף שלא הייתה עמדה רשמית בנידון ,הרי שאם
מתוך פסיביות או אקטיביות ,כשלא הייתה להם ברירה וגם כשכן הייתה להם ,נתנו יד בפעילויות שסייעו "להצלחה"
הגרמנית ברצח ,בגירוש ובניהול הלוגיסטי של המעשים הנוראים שהתקיימו במקומותיהם.
אתם לבטח שמים לב שאני מקפיד לומר גרמניים ולא נאצים ,כי נאציזם (קיצור של נאציונל-סוציאליזם ,בגרמנית:
 Nationalsozialismusאו בקיצור  )Nazismusהיא אידאולוגיה גזענית-לאומנית טוטליטרית שפיתחה המפלגה
הנאציונל-סוציאליסטית (הנאצית) בגרמניה בשנות ה 20-וה 30-של המאה ה .20-ואף שהיו חברי מפלגה לא מעטים
'נאצים' בין הרוצחים ,הרי שחלק גדול של "התליינים" היו גרמנים רגילים.
בשנה שעברה הוזמנתי ע"י המכון הפולני ושגרירות פולין לסינמטק בתל אביב להקרנת הסרט "אשתו של שומר גן
החיות" .סרט המבוסס על ספר מאת דיאנה אקרמן .סיפורם של יאן ז'בינסקי ,מנהל גן החיות בוורשה ,ואשתו אנטונינה,
שעם כיבושה של פולין על ידי הגרמנים במלחמת העולם השנייה סייעו ליהודים רבים להימלט ולהסתתר מפני הנאצים.
[לצפייה בתקציר הסרט  .] http://www.seret.co.il/movies/s_movies.asp?MID=5511לפני תחילת הסרט ראה
לנכון שגריר פולין בישראל יאצק חודורוביץ' [ [JACEK CHODOROWICZלעלות על הבמה ולשאת דברי הקדמה בשבח
חסידי אומות העולם מפולין ,והמסר שלו היה "שבפולין של מלחמת העולם השנייה היו מאות אלפים של אנשים שנעשה
להם עוול שלא הכירו בהם כחסידי אומות העולם ולמעשה עשו זאת מתוך שאהבו יהודים והעריכו אותם ".ואת זה לא
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התבייש "כבוד השגריר" [בהשכלתו :בוגר של פקולטה להיסטוריה באוניברסיטת ורשה] לומר קבל עם ועדה באולם
מלא מפה לפה .אתם מבינים? לא  6620חסידי אומות עולם פולנים [המוכרים ביד ושם] ,לא עשרות אלפים ...מאות
אלפים ...רק אשתי מנעה ממני לקום ולצעוק לעברו" :אתה שקרן ומסלף היסטוריה".
לסיכום :כל ניסיון להתכחש למקרים רבים בהם גרמו פולנים להסגרת יהודים ,לרציחתם בפועל ,למקרים כמו זה שהעלו
ָובנה לרבות מקרים שידוע לנו עליהם שקרו בבילגוראיי ,כמו זה של משפחת שלמה שרף
באש אסם מלא ביהודים בי ְדו ְ
שאחיו ואחיותיו של אביו משה שרף ,סבו וסבתו הוסגרו על ידי פולני שהיה מנהל עבודה במנסרה שלהם ונרצחו ,כמו כל
יתר הקורבנות שנרצחו ע"י בילגוראיים אנטישמים ושבמהלך האקסהומציה ב  1948נתגלו גופותיהם ע"ס עדויות
הרוצחים והובאו לקבורה בבית העלמין של בילגוראיי ,וגם מקרים שקרו לאחר המלחמה לניצולים :פוגרום קיילצה ,וגם
חלק מן הקבוצות הפרטיזניות הלא-יהודיות שהיו נגועות באנטישמיות .כך למשל ,המחתרת הפולנית הימנית "ארמייה
קריובה" והיו אף מקרים בהם יהודים נטבחו על ידי חברי מחתרת זאת ,בזמן המלחמה וגם אחריה ,כך למשל סבו ,אב
אמו של משה וקסברג איצ'ה מנדל ג לנץ ואחיו יעקב גלנץ שהיו פרטיזנים יצאו בגמר המלחמה מן היערות ונרצחו בכיכר
של בילגוראיי ע"י אותם אנשי  ,AKהפרטיזנים הפולנים האנטישמיים שחזרו לבילגוראיי לאחר צאתם מהיערות.

עם כל זאת ראוי לציין שחוק זה מעורר מורת רוח לא קטנה גם בציבור הפולני .רבים בעיקר
בחוגי השמאל הפולני ,בחוגים האינטלקטואלים ,אנשי אקדמיה ,אנשי תרבות ואמנות מביעים
את דעותיהם ללא חשש ומסתכנים שהממשל החדש "יסמן" אותם.
הם מסתייגים מניסיונות לצייר מחדש את ההיסטוריה ,מן ההתעלמות מהאמת והניסיונות
להדחיק ולבטל אירועים שקרו .ושבמקום לסלף אותם מן הדין להכות על חטא ,לזכור ולא
לשכוח.
בילגוראיי היא אחת העיירות שפעלה וממשיכה לפעול כאנטיתזה של החלטות הממשל החדש
ולמרות לחצים פוליטיים לוקאליים של גורמים ימניים קיצוניים ואנטישמים [שתמיד היו ותמיד
יהיו] בתוך העיירה ומחוצה לה.
דף עדכון זה בא ברובו להעלות אותם על נס ולציין בתודה ובהערכה את מעשיהם ודעותיהם.

ליצירת קשר
טלפוןrivka783@zahav.net.il 03- 6967589 :
רבקה ניב רחוב דוד המלך  19ת"א
ישראל בר-און רחוב יוסף צבי  21רמת-גן טלפוןbaron-i@zahav.net.il 03-5718244 :

פקס03-5718129 :

4 'עמוד מס
, הסרט דן בניצולי שואה. שמוליק שלנו [שמוליק עצמון] מדבר שםTVN24 אתמול הוקרנה תכנית טלוויזיה מישראל בערוץ
 אני משתף בזאת את הקלטת התכנית שעשיתי ואת.IPN  אמירות המתייחסות גם לחוק החדש ב,הוא מרגש ביותר
.TVN24 הלינק הישיר ל
Hello,
Yesterday on TVN24 there was a program from Israel. Our Szmulik speaks. The film concerns the survivors of Shoah.
The film is very moving. Statements of the survivors also refer to the new law on the IPN. I share the recording I made and
a direct link to TVN24.
Artur.
https://www.tvn24.pl/czarno-na-bialym,42,m/czarno-na-bialym-z-ziemi-polskiej,814856.html#autoplay
https://photos.google.com/photo/AF1QipMFjlKgvUA9GQXIq42_jhxsHYTWVye1o0xTyXs7
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ב  21.04.2017נערכה בבילגוראיי ביוזמה מקומית פעילות לציון יום השואה .הפעילות כללה טכס ליד קיר הזיכרון
בנוכחות ראש העיר  -יאנוש רוסלן ,נשיא ארגון בשביס זינגר וראש הארכיון היהודי בוורשה – פרופ' פאבל שפיבק ,ייזם
העיירה המשוחזרת – טדאוש קוזמינסקי .עוד השתתפו בטכס אנשי העיירה ,מנהל בית הספר התיכון של העיירה ,ראשי
ערים מהסביבה ,תלמידי בית הספר ,נציגות מליאת העירייה ומוזמנים נוספים .בהמשכה של האזכרה הוקרן סרט בנושא
השואה ופרופ' שפיבק הרצה באוזני המשתתפים.
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פרופ' פאבל שפיבק  Paweł Śpiewakהזכור לטוב מהנאום המרגש שלו בטכס הסרת הלוט מעל קיר הזיכרון בבילגוראיי
יצא בהצהרה מסתייגת מן החוק החדש .גם הוא לקח חלק באירועי יום השואה בבילגוראיי ולהלן הקלטת הנאום שנשא
כשאת דברי הפתיחה סיפק יאנוש רוסלן – ראש העיר בילגוראיי.

תמונה מארכיון הצילומים שלי ,נאומו של פרופסור שפיבק בטכס הסרת הלוט לקיר הזיכרון 06.09.16
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פרופ' אלינה סקיבינסקה –  Alina Skibińskaאף היא ידידה מובהקת שלנו ,נחשבת לאחת מחוקרות השואה המוערכות
ביותר בעולם .היא עומדת בראש מכון מחקר בורשה המסונף למוזיאון השואה בוושינגטון ומגיעה מפעם לפעם לצורך
סדנאות והרצאות במסגרת "יד ושם" .המומחיות של פרופ' סקיבינסקה היא הישרדות יהודי מחוז בילגוראיי לובלין תחת
שלטון הכיבוש הגרמני .ספר שלישי שלה רואה אור בימים אלו ,תרומתי הצנועה לספר זה היא השגת תמונות ברזולוציה
גבוהה שקיבלתי מחסידת אומות העולם שלנו דנוטה מיקולסקי ומבנה יאן זובייאק ,תמונות של ניצולי מיקולסקי שצולמו
ע"י אביה של דנוטה [יאן מיקולסקי] בתוך בונקר המסתור בחצר ביתם .התמונות יפארו את עטיפת הספר.
אני מבקש לשתף אתכם במייל שקיבלתי לאחרונה ממנה בו היא מתייחסת לחוק החדש וכן לספרה החדש [ 2כרכים].

Dear Israel,
I am writing to you in a very sad day for Poland, for Poles and Jews who are open-minded
people.
(I am sorry for Poland and I am very sad about what our government is doing now! :

I would like to share with you information about the new book (2 volumes) which is going to be
published in March this by the Polish Center of the Holocaust Research, this publication include
Also my long article about fate of the Jews in Bilgoraj County.
!On cover page are two photographs made by Jan Mikulsky, which we got thanks to you
)Title of the publication means: Still is the night (It is a fragment of a poetry
Here the link with the information:
http://www.holocaustresearch.pl/index.php?show=415&lang=en
I am happy about my trip to Israel in coming April, I already have a ticket.
!Thank you for all and see you in Israel
Alina
עם פרופ' סקיבינסקה נפגשתי לאחרונה בפולין באוקטובר  .2017לא הייתי צריך להתאמץ יותר מדי כדי לשכנע אותה
להגיע לישראל ולהשתתף באזכרה השנתית שאנו נערוך כמדי שנה בערב יום השואה ליד המצבה בבית העלמין בחולון.
הכוונה היא שמהאזכרה ניסע לצורך התכנסות בבית אחד מחברינו והיא תרצה לנו על נושא מתוך מחקריה בזיקה
לבילגוראיי .אגב ,גם ידידנו ארתור בארה יגיע באותה העת וישתתף באזכרה.
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שני הכרכים של ספרה החדש של פרופ' סקיבינסקה  .התמונות הם של ניצולות משפחת מיקולסקי וצולמו במסתור.
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תמונות שהגיעו אלי מבילגוראיי מראים שאזרחים מהעיירה נוהגים לציין את זכר יהודיי בילגוראיי בהדלקת נרות ליד
מקומות המציינים אתרים יהודיים .בתמונות רואים נרות ליד אבן הזיכרון במקום בו ניצב בעבר בית הכנסת ,ליד קיר
הזיכרון שהסרנו מעליו את הלוט בספטמבר  2016ובתוך בית העלמין היהודי .אין לנו מושג מי הם אותם אזרחים.
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עמוד מס' 12
לרובנו כבר ידוע על מתחם הקרקע שללא כל ספק היה פעם חלק מבית העלמין היהודי ברחוב קונופניקה המוכר לרובנו,
ונמצא מחוץ לגדרותיו מאז התקופה הקומוניסטית .לדעתי ראוי להבהיר את המצב ולעדכן במצב העניינים נכון לחודש
ינואר .2018
כשביקרתי במקום לראשונה בשנת  . 2007עבר הרהור במוחי ,איך יתכן שזה כל שטחו של בית העלמין .הן הוא שימש
את יהודי בילגוראיי דורות כה רבים ,איך ייתכן שבמתחם קטן יחסית זה הצליחו לעשות קבורות רבות כל כך?
פתרון החידה הגיע באוקטובר  .2008משלחת פולנית בראשות ראש העיר יאנוש רוסלן וארתור בארה הגיע לסיור בארץ.
ראש העיר ,ארתור ונשותיהם התארחו בביתי סעדו אתנו ארוחת צהרים .כשלפתע הגיע אלי מייל מבילגוראיי בשם פיוטר
צ'רניצקי ,ובתמונות המצורפות נראו עבודות עפר מעבר לחומת בית העלמין ועצמות אדם שנחשפו בשיני הדחפורים.
ה סתבר ששטח הקרקע שמעבר לגדר היה בזמנו חלק מבית העלמין ,שטח זה הולאם בזמנו ע"י השלטון הקומוניסטי
לפני שתחמו את בית העלמין בגדר ,ונבנה עליו מפעל לייצור בטון .כשהקומוניסטים עזבו נקלע המפעל לקשיים ,מונה
לו כונס נכסים שמכר את השטח לחברה מסחרית העוסקת בתובלה .הקרקע רשומה בטאבו הפולני על שמם כך שהם
היו לבעליו החוקיים .העצמות נתגלו שעה שחברת התובלה עסקה בישור הקרקע למטרותיהם .ביקשתי מראש העיר
שיעצור את תהליך הפיתוח כל עוד יש שם קברים יהודיים ,ואמרתי לו שאני מבין שאין העירייה יכולה להחרים שטח פרטי,
אבל לעירייה הזכות להחליט על הייעוד של קרקעות שבתחומה ,כך שאם העירייה תחליט שהייעוד הוא בית עלמין לא
יוכלו בעליו לעשות בו כל שימוש .העירייה עשתה זאת ונוצר מצב מוקפא למשך מספר שנים .החברה הייתה מוכנה למכור
לעיריה את המתחם בתמורה למיליון דולר ולמותר להגיד שלא נמצא הכסף לכך .נסיונות בהתערבותו של הרב הראשי
של פולין ,הרב מיכאל שודריך ,וממשלת פולין להחזיר את השטח לידי [ FODZהקרן לשימור המורשת היהודית] .לא
צלחו .בינתיים 'בחסדי' בית המשפט העבירה החברה את 'רוע הגזרה' מעליה ,נמצאה חברת יזום והשקעות פולנית
 .Nizio Developmentשרכשה את הזכויות על קרקע זאת מידי חברת התובלה ,היא תיכננה מרכז קניות שכינויו הוא
 N1 shopping centerוקיבלה היתרי בניה .מכאן התחיל תהליך משפטי ארוך לביטול ההיתרים ולמניעת הבנייה
באזור .בינואר  2018נודע לנו על פסיקה של בית המשפט המחוזי של לובלין האוסר על היזם להתחיל בבניה .אבל
הסאגה טרם הסתיימה משום שהיזם הגיש ערעור לערכאה שיפוטית גבוהה במטרה לבטל את פסק הדין הקודם.
לדברי הרב שודריך ייתכן שדווקא הסיטואציה הפוליטית של פולין היום עשויה לעזור ולפעול נגד היזם .הממשל החדש
מודע היטב לתדמית שלו בשל היותו ימני .והם משתדלים להוכיח שהם דווקא לא שונאים יהודים .איך התבטא? "הם
אוהבים יהודים ,בעיקר יהודים מתים".
העניין לא כל כך פשוט ,בפולין קים חוק שאם בית עלמין אינו בשימוש  50שנה מותר להרוס אותו ולבנות עליו כל דבר.
ושנית :מה לנו יהודים לבוא בתלונות? מלון שרתון בתל אביב בנוי על בית קברות ערבי ,חלק ממבני האוניברסיטה בנויים
על בית קברות של שיך מונס ויש עוד דוגמאות לא מעטות .ואחרי הכל ,הקרקע שייכת באופן חוקי לאחרים ואין כח לאיש
לשלול מהם את רכושם.
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עמוד מס' 13
בביקורי באוקטובר בבילגוראיי ביקשתי מארתור לקחת אותי לשטח המריבה .כפי שאתם רואים מהתמונות שצילמתי,
הוא נמצא בגב בית העלמין ,לא בחזית ולא בכניסה וגם לא ליד קיר הזיכרון ליהודי בילגוראיי .עכשיו זאת רק שאלה של
זמן מה יפסוק בית המשפט הפולני ובהתאם להחלטה ,ואם לא יחדשו ליזם את ההיתר האם ימצאו כספים לפדות את
הקרקע ולהעבירה לידי הקרן לשימור המורשת היהודית בפולין ,אני סקפטי מאד שמנכ"לית הקרן עו"ד מוניקה קרבצ'יק
תהיה מוכנה להשקיע בכך אפילו זלוטי אחד .יש לה "על הראש"  1400בתי עלמין יהודיים ,שברובם נמצאים בהזנחה
ועזובה ,למה שתעמיס על עצמה עוד אחד שכזה?
תמונות המתחם כשמרחוק רואים את הצד החיצוני של גדר בית העלמין שחלקינו ביקר בו.
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עמוד מס' 15

מפקד הבנייה הגרמני במחנה פעל להגן על מאות היהודים שעבדו תחתיו .בתו נפגשה לראשונה עם האנשים שהציל.
מסמך מרגש עד דמעות ששודר ב"כאן" חדשות – תאגיד השידור הישראלי 11:47 .דקות מרתקות.
חובה לצפות! האיש שאחרי אושוויץ הפסיק לחייך וחי בהרגשה של אשמה והחמצה שלא הצליח להציל עוד יותר
יהודים מתאי הגזים של מנגנון המוות באושוויץ...
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עמוד מס' 16
תגובות:
שבת 15:26 17/02/2018
תודה ישראל ורבקה .
שמוליק עצמון משחק בסרט "העדות"  -מאד שמחתי לראותו בסרט המצויין הזה .
הופתעתי לקרוא שהיית בבילגוראיי בפעם הראשונה ב  .2007גם אנחנו .איך זה יכול להיות? אני זוכרת שבקרנו אצלך
בבית לפני הנסיעה שלנו וחיברת אותנו לארתור בארה ,לגז'גוז' ולפיוטר צ'רניצקי .חשבתי שאתה כבר ותיק
בבילגוראיי .אגב ,מה בדיוק קרה עם פיוטר? אני לא יודעת בדיוק רק שומעת שמשהו קרה ושנפרדו דרכיהם של ארתור
ופיוטר .
מה שלום הנכד שלך?
תודה על כל החומר המעניין ששלחת
אסתי עילם שפיטלניק
שבת 16:04 17/02/2018
שלום ישראל  .לא רצתי לכתוב בדואר פומבי על נושא פולין .שני דברים.1 .הממשלה הימנית נבחרה על ידי הרוב
אחרת היא לא הייתה נבחרת והרוב הזה כדי למצוא חן בעיני העם מחוקק חוקים אנטישמיים ומכריז הכרזות איומות
כמו השוואת היודנרט למעשי הפולנים .והדבר השני בקשר לארתור עם כל העשיה הנרחבת שלו פעמים רבות נהלתי
אתו שיחות על התנהגות הפולנים בתקופת השואה .דעתו אינה שונה במאום מדעת ממשלת פולין" .רק חוליגנים
ואלמנטים שלילים פגעו ביהודים" "הפולנים סבלו לא פחות" וחוץ מזה " .עם עליית הקומוניזם יהודים רבים מסרו
פולנים לידי הנ .ק .וו.דה" .ועוד טיעונים מסוג זה .גם מיאנוש שמעתי דברים דומים .מה שאומר שגם חברנו ו"הפולנים
הטובים" לא מוכנים להכיר באשמתם של הפולנים בתקופת השואה .כרגע אני חושבת שאין לי יותר מה לחפש בפולין.
מיום ליום נאמרים דברים יותר קשים .שיהיה שבוע טוב דליה.
דליה בר.
שבת 16:44 17/02/2018
הי דליה'לה.
אין מחלוקת ,רק שאני לא חושב שהממשלה הימנית הפולנית עושה זאת כדי לרצות את ההמונים ,לדעתי היא
חושבת בדיוק כמו ההמונים ומוליכה קו שהיא דוגלת בו .באשר להשוואה עם היודנרט :זה טיעון לא רק חסר
רגש גם אחד המתעלם מהבנה היסטורית והבנת בני אנוש .כי באמת קשה לבוא לפולני שמכוונים רובה לראשו
ולראש ילדיו ואומרים לו שאם לא יסגיר יהודים הם יוצאו להורג ,כפי שקשה להאשים את היודנרטים שהדברים
נכפו עליהם [וחלקם כדי לא להתנגש עם דילמה מצפונית אפילו שלחו יד בנפשם] .אבל מה עם כל אותם פולנים
שהסגירו ,ורצחו בידיהם הם מבלי שיאוימו ,אותם שפלשו לבתים יהודיים ובזזו אותם ,אותם "שעזרו" ליהודים
בכך שמכרו להם מעט קמח או סוכר במחיר מופקע ועשו סחר ועושר במרמה במסווה של עזרה הומניטרית
בשעת מצוקה? ועם כל זאת אני חושב שיש כמה וכמה "צדיקים בסדום" פולנים טובים ,גם ארתור שינה את
דעתו וחושב היום אחרת ממה שזרעו בראשו .כנ"ל מהשיחות שניהלתי עם יאנוש רוסלן ,עם יאנוש פאליקוט ,עם
ויטק דוברובסקי ,עם פרופ' מוניקה אדמצ'ק ,פרופ' פאבל שפיבק ,פרופ' אלינה סקיבינסקה ועוד רבים .בזמנו,
כשהייתי נער צעיר כתבתי לבן גוריון שלא צריך להלל יותר מדי את המשטר הסובייטי שתמך בנו בהצבעה
באו"ם ב כ"ט בנובמבר  1947שכן מה שהניע אותם היה אינטרס לתחוב רגל באזור שלנו ולהגביר השפעה .בן
גוריון ענה לי במכתב בכתב ידו השמור אצלי במסגרת על קיר ביתי .וכך כתב" ...:אני מסכים עם רוב דבריך,
ואולם ,כשתמכו בנו באו"ם ברורה הייתה לי הסיבה ,אבל אז הם עזרו לנו ואיני מוכן לשכוח זאת ."...מאדם דגול
זה למדתי שהכל נבחן במבחן התוצאה ...לא תמיד הכוונה ,ומשום שכל אותם שהזכרתי ,בשלב זה אין פרמטר
תוצאתי אחר לשפוט אותם לבד מהצהרותיהם הנחרצות והעמדת מעמדם בסכנה באווירה של פופולריות שונה
מדעותיהם ,אני נוטה להם חסד ,כי יש ,לא רבים מדי ,פולנים טובים ,היו שכאלה גם בזמן המלחמה ,ואפילו
גרמנים טובים ,על אחד שכזה אני כותב בדף העדכון ששלחתי היום .הקיצור אני נותן לאדם קרדיט עד כמה
שמגיע לו וכל עוד מגיע לו...
ברכות לך ,לאריה ולבני משפחתך .מקווה שכולכם בקו הבריאות.
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עמוד מס' 17
שלכם
ישראל
שבת 16:53 17/02/2018
תודה ישראל על התייחסותך המיידית .אני מקווה מאד שאתה צודק בהקשר לחברינו שם בפולין .הספור הזה
קשה לי מאד כי בשנים האחרונות קיוויתי שמשהו השתנה בפולין .כגודל הצפייה גודל האכזבה .דש לזהבה.
להתראות דליה
שבת 18:01 17/02/2018
פרויקה יקר
מיותר לאמר.
אביך היקר והאהוב ז"ל היה גאה בך.
אני רוצה לכתוב זאת לך הרבה פעמים אבל זה פחות חשוב ,החשוב היא פעילותך הקדושה.
נתן אלוני.
שבת 18:14 17/02/2018
ראש הממשלה הפולני חושף את עצמו יותר ויותר כמכחיש שואה ,אני מקווה שחברינו בבילגוראיי משמיעים דברים
בנושא זה.
דפנה ברפמן.
שבת 19:49 17/02/2018
לישראל שלום רב!
תודה על החומר המרתק ששלחת .
דליה ופרופ' שאול הראל
שבת 19:57 17/02/2018
כל הכבוד על המידע הרב והמקיף על ההתרחשויות האחרונות
אשר מזכירות ימים חשוכים אחרים.
אסתר ושמואל וייצמן.
שבת 21:06 17/02/2018
ישראל שבוע טוב .יישר כח מייל מעולה .חשוב להדגיש את האור מבילגוראיי מול החושך בפולין היום.
המחשה טובה זה ההבדל בין בילגוראי המתקיים שם כל שכתבת במייל לעומת העיירה של אבי וולנוב במחוז ראדום
שם מקפידים שלא יהיה אפילו שלט קטנטן כמדיניות .בתדריכים שאני כקב"ט מבצע אני מציין את סבי נח וקסברג
מוולנוב שבימים הראשונים לפלישת הגרמנים לפולין 2,הפולנים בעיירה אספו את ראשי הקהילה ויחד עם הגרמנים
רצחו אותם בעיירה .ובסוף המלחמה כשחזר סבי איצה מנדל גלאנץ לבילגוראיי נרצח בכיכר העיר על ידי פולנים
בילגוראיים כשכבר לא היו גרמנים במקום .היו גם פולנים שעזרו לאבי במזון  ,בהסתרת אחיו התינוק ואף בהצלתו תוך
סיכון .חובתנו לזכור ולתעד את הרוע אך יותר לטפח את הטוב דוגמת חסידי אומות עולם ומי שעוזר להנציח.
ובילגוראי דוגמה לכך גם בזכותך.
על כך תודה.
נ.ב .מה גם שידוע לי שגופת סבי קבורה אי שם בבילגוראיי סביר שזה במקום שעשו את טיהור המתים המפורסם
בספר חורבן בילגוראי ושוב תודה שתירגמת ואז גם אני יכול לקרוא.
וכעת מרחפת סכנת ביזוי השרידים.
נתמקד בחיובי .
משה וקסברג.
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עמוד מס' 18
יום א 01:10 18/02/2018
ישראל שבועה טוב
אני רואה שיגיעו אליך אורחים יתכן שגם אנטה תגיע
אולי נעשה משהו במשותף אדבר איתך בשבוע הבא
שבוע טוב
צפרירה שמוקלר מלובני – יו"ר ארגון יוצאי פולטוסק וארגון יאנוב לובלסקי.
יום א 11:59 18/02/2018
שלום ישראל,
קראתי בלילה בעיון את האגרת המרגשת שלך ליוצאי בילגוראי וגם צפיתי בסרטונים המקושרים.
חבל שאתה ,או מישהו אחר מן הנוכחים ,לא תקף את הוד מעלתו השגריר הפולני על השקרים שלו שנאמרו בארוע
אותו תארת באגרת .הגישה שלי היא שאסור להבליג  -יש להגיב תמיד ומיד! עלינו להוקיר ולהשתמש בזכות שיש לנו -
 זכות שלא הייתה להורינו  --כאזרחים גאים וחופשיים במדינה יהודית ,להגיב בתקיפות על כל אמירה או מעשהאנטישמי ועל כל נסיון לשכתב את ההיסטוריה.
דרך אגב ,ימים מספר לפני אישור "החוק הפולני" הפצתי מכתב חריף נוסף על פעילות האנטישמים והנאו-נאצים
בפולין של היום .השגריר וכל הסגל הבכיר בשגרירות ובמכון הפולני היו מכותבים .כולם קראו אך איש מהם לא הגיב.
ראה את הדברים שהטיח רונן ברגמן בפניו של ראש הממשלה הפולני אתמול בועידת מינכן ואת התשובה המתועבת
של הפולני [1].ראוי לציין ש - Mateusz Morawieckiהוא בעל השכלה פורמלית מרשימה .הוא בן  50ומייצג את
הדור שהתבגר בפולין הפוסט-קומוניסטית.
ראה כתבה של"Polish Jews stunned, scared by eruption of anti-Semitism" [2]. AP
גם ד"ר שמוליק עצמון הגיב וכתב" ,בלי בושה :משווים רוצחים פולנים לקורבנות יהודים" [3].
[1] https://www.youtube.com/watch?v=IpxTZZF9m4Q
[2] https://www.apnews.com/0e54d2fa49b543c5afaf89493bf730f2
]3[ http://www.israelhayom.co.il/article/536517
חיים גולדמן

רבקה ניב וישראל בר-און.
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