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20.04.2017, czwartek

1. Żydzi na świecie. Centralne Biuro Staty-
styczne poinformowało, że obecnie na ca-
łym świecie żyje 14 mln 411 tys. Żydów,
z czego w Izraelu mieszka 6 mln 335 tys.
Żydów, w Stanach Zjednoczonych 5,7 mln,
we Francji 460 tys., w Kanadzie 388 tys.,
w Wielkiej Brytanii 290 tys., w Argentynie 181
tys., w Rosji 180 tys., w Niemczech 117 tys.
i w Australii 113 tys. Obecna populacja
Żydów na świecie zbliża się do wielkości,
jaką posiadała w 1939 roku przed Holokau-
stem (w 1939 r. żyło 16,6 mln Żydów,
a w 1948 r. 11,5 mln Żydów).

2. USA-Izrael. Do Izraela przyleciał sekretarz
obrony USA James Mattis. Celem jego misji
jest potwierdzenie sojuszu wojskowego po-
między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.
W niedzielę do Izraela przylecą trzy najnow-
sze samoloty myśliwskie F-35-i.

21.04.2017

3. Premier Netanjahu od dawna nie był tak
zadowolony, jak na spotkaniu z szefem Pen-
tagonu Jamesm Mattisem.

*Relacje między Izraelem i USA wracają na
tor sprzed prezydentury B. Obamy.

4. Syria-Wzgórza Golan. Przy granicy z Syrią,
na puste obszary po izraelskiej stronie spadł
pocisk moździerzowy.
*Trwa dochodzenie, czy był to celowy atak,
czy błąd wynikający z pobliskich walk mię-
dzy walczącymi przeciw sobie muzułmana-
mi z różnych ugrupowań.
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22.04.2017, szabat

Dzięki Bogu, spokojnie!

23.04.2017

5. Wieczorem w Jad Waszem odbyły się ofi-
cjalne uroczystości Jom HaShoah (Dnia Pa-
mięci Holokaustu). Premier Beniamin Netan-
jahu powiedział, że Stany Zjednoczone,
Wielka Brytania i Rosja zdawały sobie spra-
wę, że pod koniec 1942 r. hitlerowcy wymor-
dowali już co najmniej dwa miliony Żydów
i kontynuują swoją zbrodniczą działalność,
a pomimo to nic nie uczyniło, aby to po-
wstrzymać. „Światowe mocarstwa wiedziały
i nie podjęły żadnych działań. Mogli urato-
wać cztery miliony Żydów. Antysemityzm ra-
dykalnego islamu, Iranu i Państwa Islamskie-
go chce nas zniszczyć. Nienawiść do Żydów
jest teraz skierowana przeciwko państwu
żydowskiemu – Izraelowi. Jeśli chodzi o obo-
jętność świata, to w tym względzie nic się
nie zmieniło. Jest wiele przypadków, w któ-
rych świat stoi i nie zapobiega ludobójstwu.
Od czasów II wojny światowej nie było ta-
kiej tragedii jak Holokaust, ale w wielu przy-
padkach świat nie zapobiegł ludobójstwu.
Było tak w Kambodży, Rwandzie, Sudanie
i Syrii. Jest tylko kilka punktów świecących
w ciemnościach. Jeden z nich pojawił się
ostatnio, a była nim zdecydowana reakcja
Donalda Trumpa na masakrę syryjskich dzie-
ci z wykorzystaniem broni chemicznej. Sho-
ah (Zagłada Żydów) nie zdarzył się w staro-
żytnym świecie, ani tak dawno temu. Stało
się to w samym sercu oświeconej Europy.
Dlatego zawsze będziemy organizować
naszą własną obronę – państwo Izrael nie

jest rekompensatą za Holokaust, ale Holo-
kaust nauczył nas, że musimy brać nasz los
w swoje własne ręce. Żydzi mają prawo
i obowiązek posiadania sił obronnych, aby
bronić narodowej niepodległości, suweren-
ności, tutaj w naszej historycznej ojczyźnie.
Wróciliśmy do naszej ziemi, i nigdy stąd nie
odejdziemy”.

6. Popołudniu, w bazie lotniczej Nevatim (na
Negevie) wylądowały trzy nowe myśliwce
wielozadaniowe F-35i Adir. W chwili obec-
nej Izrael posiada już 5 z 50 zakupionych
tego typu samolotów najnowszej generacji.

7. Syria. Na Golanie, koło przygranicznej
Quneitry IDF zniszczyły pozycję proasadow-
skiej „milicji” (3 zabitych), która wystrzeliła
pocisk na wzgórza Golan.

8. Polska-Izrael. Dowódca IDF, gen. Gadi
Eisenkot, z grupą oficerów zwiedzili w nie-
dzielę były niemiecki obóz zagłady Au-
schwitz-Birkenau. W poniedziałek, gdy w IL
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trwać będą obchody Jom Ha'Shoah, oni po-
prowadzą Marsz Żywych.

24.04.2017

9. Dzień Zagłady (hebr. Jom Ha Szoah).
W całym Izraelu minutą ciszy uczczono 6 mi-
lionów bestialsko pomordowanych Żydów.

10. Samaria. Rano, na punkcie kontrolnym
Kalandia na północ od Jerozolimy palestyń-
ska terrorystka (41 l., na zdjęciu poniżej)
zaatakowała izraelską żołnierkę (28 l.),. Ran-
na została 1 żołnierka. Pozostali żołnierze

postrzelili i aresztowali napastniczkę. Terro-
rystka podeszła do żołnierki, by ją o coś za-
pytać i wtedy zadała jej ciosy nożem.

25.04.2017

11. Egipt-Gaza. Egipski prezydent Adel Fat-
tah al-Sisi powiedział, że strefa buforowa
utworzona na granicy ze Strefą Gazy jest nie-
wystarczająca, aby powstrzymać działalność
przemytniczą i terrorystyczną. Obecnie stre-
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fa buforowa ma szerokość 1 km. „Znaleźli-
śmy tunele, które mają trzy kilometry dłu-
gości i przebiegają na głębokości 35 metrów
pod ziemią – są to tunele, którymi mogą prze-
mieszczać się nie tylko ludzie, ale także po-
jazdy”. W ten sposób Egipt rzucił nieco świa-
tła na swoją walkę z przemytem na granicy
ze Strefą Gazy.

12. Samaria. Palestyński terrorysta został
postrzelony pod Nablusem po tym, jak rzu-
cił się z nożem na żołnierzy jednostki Gola-
ni.

26.04.2017

13. Minister obrony Avigdor Lieberman spo-
tkał się w Moskwie ze swoim rosyjskim od-
powiednikiem Siergiejem Szojgu i rosyjskim
ministrem spraw zagranicznych Siergiejem
Ławrowem. Omówiona została aktualna sy-
tuacja w Syrii, a także koordynacja bezpie-
czeństwa działań izraelskiej i rosyjskiej ar-

mii na tym obszarze. Liberman wyraził za-
niepokojenie z powodu irańskiej działalno-
ści wojskowej w Syrii oraz wykorzystywania
przez Iran terytorium Syrii do przemytu bro-
ni dla Hezbollahu w Libanie. Liberman
dodał: „Nie pozwolimy, aby doszło do kon-
centracji sił irańskich i Hezbollahu na grani-
cach Wzgórz Golan”. Liberman omówił tak-
że sytuację na granicy Strefy Gazy. „Hamas
nakłada podatki na mieszkańców Strefy
Gazy, ale zamiast je wykorzystywać w celu
poprawy warunków życia w strefie, inwestu-
je je w rozwijanie rakiet i kopanie tuneli ter-
rorystycznych”.

14. Izraelskie służby bezpieczeństwa poin-
formowały, że w ciągu kilku ostatnich dni
doszło do próby planowego cyberataku na
różne izraelskie cele. Napastnicy rozesłali e-
maile pod przykrywką legalnie działającej
organizacji. Dotarły one do około 210 izra-
elskich organizacji, urzędów państwowych,
instytucji publicznych i prywatnych obywa-
teli. E-maile posiadały certyfikaty bezpieczeń-
stwa, co wskazywało na pochodzenie od rze-
komo bezpiecznej organizacji. Nie podając
żadnych dodatkowych szczegółów, poinfor-
mowano, że zagrożenie zostało wyelimino-
wane. Alberto Hasson powiedział: „Był to
masowy atak, jeden z największych, jakich
byliśmy świadkami. Miał na celu przejęcie
kontroli nad komputerami firm. Gdyby do
tego doszło, ten, kto by to przeprowadził,
mógłby zrobić, co tylko zechce”. Wydano do-
datkowe instrukcje dla osób fizycznych,
przedsiębiorstw i ministerstw w celu ochro-
ny przed cybernetycznymi atakami w przy-
szłości.
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15. Przewodniczący Międzynarodowego Ko-
mitetu Czerwonego Krzyża, Jacques De Maio,
podczas wizyty w Izraelu powiedział: „Tutaj
nie ma żadnego reżimu, który opierałby się
na wyższości jednej rasy nad drugą. Tutaj nie
ma łamania podstawowych praw człowieka
na podstawie tak zwanej dyskryminacji ra-
sowej. W odróżnieniu od instytucji bezpie-
czeństwa w wielu innych krajach, w tym
w krajach zachodnich – Izrael daje nam szyb-
ki dostęp do wysokich rangą urzędników Sił
Obronnych Izraela, służby więziennej i innych
służb bezpieczeństwa. W kwestii strzelania
do napastników, którzy dokonują ataków
terrorystycznych, wyciągnęliśmy jednoznacz-
ny wniosek, że Siły Obronne Izraela nie mają
rozkazu zabijania podejrzanych. Zasady
zaangażowania nie uległy zmianie, a faktycz-
nie takie zdarzenia miały miejsce. To praw-
da, że poszczególni żołnierze często popeł-
niali złe decyzje, a na przejściach granicznych
miało miejsce wiele skandalicznych przypad-
ków zachowań – czasami w całkowitym na-
ruszeniu przepisów. Dlatego nie wahajcie się
zgłaszać tego do Sił Obronnych Izraela. My
zwykle uzyskujemy od nich profesjonalną
odpowiedź, dlatego odrzuciliśmy oskarżenie.
Oczywiście, natychmiast pojawiły się oskar-
żenia, że ukrywamy zbrodnie wojenne popeł-
nione przez Siły Obronne Izraela, i że służy-
my syjonistom. Czerwony Krzyż był bardzo
dobrze zaznajomiony z reżimem w Republi-
ce Południowej Afryki podczas apartheidu,
i każdemu, kto twierdzi, że Izrael jest pań-
stwem apartheidu, odpowiadamy: Nie, tutaj
nie ma apartheidu! Nie ma wyższości jednej
rasy nad drugą, nie ma wstrzymywania pod-
stawowych praw człowieka na podstawie
tzw. niższości rasowej. Tutaj jest krwawy
konflikt narodowy, wyróżniający się i tragicz-
ny od dziesięcioleci, ale nie apartheid”.

27.04.2017

16. Syria. Syryjskie media poinformowały, że
nad ranem izraelskie samoloty zbombardo-
wały instalacje wojskowe przy lotnisku w Da-
maszku. Izraelski atak rakietowy na lotnisko
Asada nastąpił wkrótce po tym, jak wylądo-
wały tam irańskie transportowce z bronią dla
Hezbollahu. Wg niektórych ocen w Izraelu,
uderzenie było zarazem „ostatnim ostrzeże-
niem” wobec Persów, Hezbollahu i asadow-
ców chcących zająć tereny na syryjskim Go-
lanie graniczące z Izraelem (po ew. wyparciu
stamtąd rebeliantów).
*Zniszczono ok. 100 nowoczesnych rakiet,
które już nie będą zagrażały nikomu. Rano
minister wywiadu, Israel Katz, potwierdził, że
za atakiem na lotnisko w Damaszku stoi Izra-
el. „Działamy, aby zapobiec przekazaniu za-
awansowanych broni z Iranu poprzez Syrię
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dla Hezbollahu w Libanie. Kiedy otrzymamy
poważne informacje o zamiarze przekazania
broni Hezbollahowi, będziemy działać. Ten
incydent jest całkowicie zgodny z tą polityką”.

17. Autonomia-Gaza. Rano władze Autono-
mii Palestyńskiej poinformowały, że natych-
miast zaprzestaną płacenia za dostawy ener-
gii elektrycznej z Izraela do Strefy Gazy.
Obecnie Izrael dostarcza energię elektryczną
do Strefy Gazy poprzez 10 linii przesyłowych.
Jest to 125 MW, czyli około 30% energii elek-
trycznej potrzebnej w Strefie Gazy. Miesięcz-
ny koszt wynosi około 40 mln szekli. Ponie-
waż kwota ta nie była płacona, Izrael doliczał
ją do zadłużenia Autonomii Palestyńskiej, i
potrącał z transferów celnych lub podatkowych.
Oznacza to kolejne trudności dla Strefy Gazy.

18. Syria. Wieczorem bezzałogowy samolot
obserwacyjny wleciał od strony Syrii w ob-
szar izraelskich Wzgórz Golan koło Kuneitry.
Dron został namierzony i po kilku minutach
zestrzelony przez baterię rakiet Patriot.

19. Gaza. Palestyńscy terroryści ostrzelali rano
izraelskich żołnierzy wykonujących rutynowe
czynności przy barierze granicznej w południo-
wej części Strefy Gazy. Nikt nie został ranny.
W odpowiedzi izraelski czołg ostrzelał pobli-
ski punkt obserwacyjny Hamasu.

20. Hebron-Judea. Wieczorem palestyński
terrorysta z ukrytym nożem usiłował wejść
na teren Grobowca Patriarchów w Hebronie,
w Judei. Izraelscy żołnierze aresztowali na-
pastnika. Krótko potem Palestyńczycy ob-
rzucili bombami zapalającymi ogrodzenie
grobowca Racheli na przedmieściach Betle-
jem w Judei. Ranny został 1 izraelski żołnierz.

21. Liban. Izrael przygotowuje inżynieryjnie
tereny nadgranicznie z Libanem, by lepiej
zabezpieczyć teren na wypadek zagrożenia
ze strony Hezbollahu, którego oddziały znaj-
dują się po drugiej stronie granicy. Nie
umknęło to uwadze libańskim dronom, któ-
re wykonały zdjęcia przygotowywanego te-
renu na granicy. Na zdjęciach poniżej.



– 7 –

22. Liban. Libańczyk przedostał się przez
granicę do Izraela, po czym zauważony przez
czujnych mieszkańców, został aresztowany.

*Na zdjęciu poniżej wykonanym niedawno
na granicy libańskiej, widać za mną drogę
patrolową po stronie izraelskiej, za nią płot
graniczny, a około 200 m dalej już pola
uprawne libańskich rolników.

23. ONZ – UNESCO. Kolejna skandaliczna de-
cyzja UNESCO, które we wtorek, w dniu Świę-
ta Niepodległości Izraela (wtorek, 2 maja),
ma głosować już nie za przeczeniem praw
Żydów jedynie do Wzgórza Świątynnego czy

Wschodniej Jerozolimy, ale za przeczeniem
praw do jakiejkolwiek części Jerozolimy!

24. USA. W trakcie planowanej wkrótce wi-
zyty Donalda Trumpa w Izraelu, ma on ogło-
sić Jerozolimę stolicą Izraela, ale jeszcze nie
przenosić ambasady.

25. Izrael – UE. Izrael dostrzega niebezpieczny
wzrost ruchów nacjonalistycznych w Euro-
pie, ale jednocześnie wzrost udziału partii
pro-islamskich mających duże wsparcie fi-
nansowe z bogatych krajów muzułmańskich.
*Podobne ostrzeżenia w stronę Europy wy-
syłał Izrael w związku z pierwszymi falami
tzw. „uchodźców”, wśród których w sposób
zupełnie niekontrolowany przedostawało się
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ok. 35% terrorystów! Nikt nie reagował na
te ostrzeżenia. Módlmy się o mądrość i roz-
sądek dla naszych rządzących.

Szabat Szalom
– spokojnego szabatu wszystkim

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

28.04.2017

26. Samaria. Tysiące Palestyńczyków demon-
strują w Ramallah, wzywając ISIS, by wkro-
czyło do Izraela, ustanawiając tutaj Kalifat
Islamski.
*Na tym przykładzie jasno widać plany wro-
ga nie, by współistnieć, lecz by zabijać
wszystkich Żydów, nie pokój, lecz śmierć.
Podczas gdy Izraelczycy dążą do życia, mu-
zułmanie sieją śmierć i chcą umierać zabija-
jąc innych, nawet swoich „współbraci”, co
widać na przykładzie wojny w Syrii i Iraku.
Stójmy po stronie życia, walcząc również
o tych, którzy wybierają śmierć, by zostali wy-
rwani i poznali Boga, który daje życie, praw-
dziwe życie w Nim, w Mesjaszu i Bogu Izra-
ela. U Niego wszystko jest możliwe!

27. Izrael-Polska. Polska w ramach współ-
pracy naszych armii, ma otrzymać najnowo-
cześniejsze izraelskie rakiety wielozadanio-
we typu „Spike”.
*Rakiety te mogą mieć ogromne znaczenie
dla bezpieczeństwa naszego kraju. Mogą być
odpalane ręcznie przez pojedynczego żołnie-
rza. W razie zagrożenia ze strony Rosji,
w przeciwieństwie do naszych czołgów typu
Leopard, są w stanie przebić pancerz najnow-
szych czołgów rosyjskich.

28. Ministerstwo obrony opublikowało ofi-
cjalne dane dotyczące żołnierzy poległych
w walkach o niepodległość Izraela. Dane do-
tyczą wszystkich tych, którzy od 1860 r. zgi-
nęli w obronie żydowskich społeczności
w Ziemi Izraela. Od tego czasu zginęło ogó-
łem 23 540 żydowskich i izraelskich policjan-
tów, strażników i żołnierzy. W najbliższą nie-
dzielę w Izraelu będzie obchodzony Dzień
Pamięci Poległych Żołnierzy.


