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25.01.2017

1. Ukraina. Ukraińskie władze potwierdziły,
że 19.01.2017 na jednym z lotnisk, podczas
kontroli ładunków w jednym z samolotów
transportowych, zatrzymani ładunek 17
skrzyń zawierających części zapasowe do
samolotów do wysłania do Iranu. W rzeczy-
wistości trzy ze skrzyń zawierały części do
złożenia zaawansowanych rakiet przeciw-
czołgowych „Fagot”. Jest to kolejne narusze-
nie międzynarodowych umów ze strony Iranu.
Iran dostarcza takie rakiety swoim wojskom
walczącym w Syrii oraz Hezbollahowi, który
cały czas grozi Izraelowi atakiem. Transport
ten już nie dotrze do celu.

2. Samaria. Wieczorem palestyński terrory-
sta wjechał rozpędzonym samochodem
w przystanek autobusowy przy żydowskim
osiedlu Kochav Ja’akov. Nikt nie został ran-
ny. Stojący na przystanku izraelscy żołnie-
rze zastrzelili napastnika, który trzymał
w ręku nóż i planował kontynuować atak na
stojących wokół cywilów.

3. Po tym ataku inny palestyński terrorysta
ostrzelał z przejeżdżającego samochodu
pozycje izraelskich żołnierzy w pobliżu arab-
skiej wioski Aboud w Samarii. Żołnierze od-
powiedzieli ogniem, raniąc napastnika. Po
opatrzeniu ran, terrorysta został aresztowany.

(Foto: Karabin terrorysty typ: Carlo)

2. Autonomia Palestyńska odgraża się ze-
rwaniem relacji z USA, jeśli doprowadzą do
przeniesienia ambasady do Jerozolimy.

3. Minister spraw wewnętrznych, Arje Deri,
zatwierdził plan, który przewiduje, że Izrael
przyjmie 100 osieroconych syryjskich dzie-
ci. Plan przewiduje, że w ciągu trzech mie-
sięcy dzieci zostaną umieszczone w Izraelu
w szkole z internatem, gdzie rozpoczną nor-



– 2 –

malną edukację. W międzyczasie państwo
rozpocznie procedurę poszukiwania dla nich
rodzin zastępczych w Izraelu. Pozostaną one
w Izraelu ze statusem tymczasowych rezy-
dentów. Otrzymają izraelskie dowody oso-
biste, paszporty i wszystkie prawa obywa-
telskie. Nie wyklucza się możliwości, że jeśli
zostaną odkryci rodzice lub rodzeństwo tych
dzieci, również i ich przyjmie Izrael.

4. Ministerstwo obrony poinformowało, że
najnowszy transporter opancerzony Eitan
zakończył pierwsza rundę testów operacyj-
nych z Brygadą Piechoty Nahal, która będzie
pierwszą jednostką bojową korzystającą z
nowego pojazdu. Eitan zastapi wysłużone
transportery M113, które są w służbie od
1970 r. Nowe transportery Eitan sa pierw-

(Foto: Na górze Eitan, na dole stary typ pojazdu)

szymi w izraelskiej armii, które posiadają
zaawansowane systemy aktywnej obrony
oraz najnowszy pancerz chroniący przed
pociskami przeciwpancernymi.

26.01.2017

5. Samaria. Popołudniu, w pobliżu arabskiej
miejscowości Azzun palestyński terrorysta
ostrzelał po południu izraelski pojazd woj-
skowy. Nikt nie został ranny. Napastnik
zbiegł. Wieczorem, przy żydowskim osiedlu
Beit Arjeh palestyńscy terroryści ostrzelali
izraelski posterunek obserwacyjny. Nikt nie
został ranny. W rejonie rozmieszczono do-
datkowe siły bezpieczeństwa.
*Od trzech dni wyraźnie widać wzrost na-
pięcia na terytoriach palestyńskich, w szcze-
gólności w regionie Benjamina w Samarii.

6. UK. Brytyjska premier Theresa May powie-
działa, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczo-
ne muszą stanąć w obronie przyjaciół takich
jak Izrael. „W naszym wspólnym interesie –
Wielkiej Brytanii i Ameryki – jest bronić na-
szych wartości, naszych interesów i tych sa-
mych idei, w które wierzymy. Nie może to
oznaczać powrotu do nieudanej polityki
z przeszłości. Dni, kiedy Brytania i Ameryka
interweniowały w suwerennych państwach,
starając się zmienić świat na nasz obraz,
minęły. Ale nie możemy sobie pozwolić, aby
bezczynnie stać, gdy istnieją realne zagro-
żenia, i gdy w naszym własnym interesie leży
interwencja. Musimy być silni, mądrzy i twar-
dzi. Musimy pokazać niezbędną determina-
cję w obronie naszych interesów. I gdy za-
grożone jest bezpieczeństwo Izraela na
Bliskim Wschodzie lub Estonii w krajach
bałtyckich, musimy zawsze stawać w obro-
nie naszych przyjaciół i sojuszników w kra-
jach demokratycznych, które znalazły się
w trudnym położeniu”.



– 3 –

27.01.2017

7. Dzisiejszy dzień jest Międzynarodowym
Dniem Pamięci Ofiar Holokaustu. Rocznica
związana jest z wyzwoleniem największego
obozu zagłady Auschwitz-Birkenau.

8. Jerozolima. Centralny komitet planowania
ujawnił kilka szczegółów dotyczących pla-
nów budowlanych w Jerozolimie. Nowa sie-
dziba premiera zostanie wzniesiona za kwo-
tę 650 mln szekli. Zespół będzie się składać
z dwóch budynków o wysokości od pięciu
do ośmiu kondygnacji, z podziemnymi wjaz-
dami i parkingiem. Jednak najbardziej am-
bitny projekt powstanie przy wjeździe do Je-
rozolimy, gdzie już rozpoczęto prace przy
budowie nowej dzielnicy biznesowej. Koszt
budowy wyniesie ponad 1 mld szekli. Zgod-
nie z planem powstanie tutaj 24 wysokich
budynków do 36 kondygnacji wysokości.
Dzięki temu w okolicy powstanie ponad
2 tys. pomieszczeń biurowych. Nowa dziel-
nica stanie się również ważnym węzłem ko-
munikacyjnym, z szybką koleją łączącą Jero-
zolimę z Tel Awiwem, normalną koleją,
tramwajem i autobusami. Szacuje się, że

każdego dnia przez dzielnicę będzie prze-
jeżdżać różnymi środkami transportu 100
tys. ludzi. W 2019 r. ma rozpocząć się budo-
wa nowej linii kolejowej do miasta Modlin.

28.01.2017

9. Atak terrorystyczny koło Nili (Samaria). Pa-
lestyńczyk otworzył ogień do izraelskiego sa-
mochodu koło żydowskiej społeczności
w Nili. Nikt nie został ranny.

10. Współprzewodniczący amerykańskiej
partii Republikanów, Marc Zell, zasugerował,
że opóźnienie decyzji prezydenta Donalda
Trumpa o przeniesieniu ambasady Stanów
Zjednoczonych do Jerozolimy jest wynikiem
prośby izraelskich urzędników. "Trump jed-
noznacznie opowiada się za przeniesieniem
ambasady, ale postępuje ostrożnie ze wzglę-
du na obawy wyrażone przez izraelskich
urzędników. Trump wielokrotnie podkreślał,
że jego administracja będzie respektować
życzenia izraelskiego rządu i narodu w kwe-
stiach dotyczących Ziemi Izraela, i Jerozoli-
my w szczególności. Nie ma na to lepszego
dowodu niż historyczny brak reakcji Wa-
szyngtonu na ogłoszoną przez Izrael w ze-
szłym tygodniu decyzję o budowie 2500
mieszkań w Judei i Samarii. Wierzę, że Izrael
da zielone światło dla przeniesienia amba-
sady, i kiedy się to stanie, ambasada zosta-
nie przeniesiona do Jerozolimy".

29.01.2017

11. Wykaz 16 krajów muzułmańskich, które
zabraniają wstępu na swoje terytorium po-
siadaczom izraelskich paszportów. Prezy-
dent Trump ogłosił właśnie, że obywatele
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tych krajów mają zakaz wstępu do USA lub
mogą tam wjechać tylko za szczególnym ze-
zwoleniem.

12. Zmiana na stanowisku ambasadora USA
przy ONZ. Została nią Nikki Haley, znana ze
swojej miłości do Izraela.

13. Donald Trump planuje odwrócić politykę
B. Obamy, który faworyzował muzułman nad
chrześcijanami i w większości przypadków
tylko muzułmanom zezwalał na uzyskanie
praw uchodźcy w USA. Nowy prezydent za-
mierza dać pierwszeństwo prześladowanym
chrześcijanom terenów z objętych wojną.
*Niesamowite jest to, jak na naszych
oczach, w ciągu zaledwie kilku dni, wszyst-
ko się diametralnie zmienia, również dla
prześladowanych na Bliskim Wschodzie
chrześcijan. Jest to z całą pewnością odpo-

wiedź na modlitwy wielu! Chwała Bogu! Nie-
którzy może są niezadowoleni z wyboru pre-
zydenta Trumpa, ale patrząc na dotychcza-
sowe owoce, możemy podziękować Bogu.
Bóg w jednej chwili może zmienić rzeczywi-
stość. Istnienie Izraela mimo milionów ota-
czających go wrogów, również jest dowodem
Jego wierności i WIECZNEJ miłości!

14. Ćwiczenia jednostek IDF na północy Izra-
ela, które przygotowują się do ewentualnej
wojny z Hezbollahem w Libanie, obejmują
także wykrywanie i niszczenie tuneli.
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Szalom

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne

Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

15. Oczekuje się podpisania przez prezy-
denta Trumpa, specjalnego rozkazu dla ar-
mii, by zrealizować plan pokonania ISIS
w ciągu 30dni! (Fox news)

16. Arabia Saudyjska. Minister spraw zagra-
nicznych Arabii Saudyjskiej pozostaje pełen
nadziei na dobrą współpracę z USA pomimo
zagrożenia ze strony Iranu w regionie.

17. Góra Hermon dzisiaj rano (niedziela). Działają wyciągi narciarskie. Może na narty do
Izraela?


