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Mówimy Stop! 

  

Jesteśmy świadkami eskalacji konfliktu między Polską a Izraelem. 

Konfliktu, który ma dwa bieguny, dzisiaj są one negatywne.  

Konfliktu, który jest wynikiem okrutnej wojny.  

Wojna, która jak tajfun pozostawiła po sobie pustkę w narodzie Żydowskim Europy a szczególnie 
Polski. Wojna, która zebrała krwawe żniwo Narodu Polskiego.  

My jako Towarzystwo Przyjaźni Polsko Izraelskiej zwracamy się do przywódców obu państw o chwilę 
przemyślenia o chwilę wzajemnego zrozumienia.  

Nie podejmować jednostronnych ciężkich decyzji bez wczesnego dialogu.  

Widzimy w wypowiedzi Pana ministra Pawała Jabłońskigo nadziej na rozpoczęcie dialogu, który teraz 
tak bardzo brakuje  

Zadaniem przywódców jest prowadzenie obu narodów do przyjaźni, do rozwiązywania konfliktów, 
pozostawiając emocje osobiste poza strefą dyskusji.  

Prosimy Was nie niszczyć nadziej o lepsze jutro. Co będzie dzisiaj zniszczone, będzie ciężko 
odbudować.  

Nie pozostawiajcie po sobie zniszczone stosunki między Naszymi narodami. 
 

W imieniu Towarzystwa Przyjaźni Izrael Polska 
 
 

 Zvi Henryk kelner               Ilona Cousin  
 
 

          Prezes                             Przewodnicząca 
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 פולין - ידידות ישראל עמותת   תהצהר 
 

 !!! ו אנחנו אומרים עצור
 אנו עדים עתה להסלמת העימות בין ישראל לפולין. 

שני קטבים והיום שניהם   עימות זה נוצר על רקע מלחמה אכזרית, והעימות הביא ליצירת  
 שליליים. 

באירופה   שהתחוללה  יבשת   המלחמה  אחריה  הותירה  היהודי   ופולין  מהעם  ריקה 
 . ובעיקר בפולין 

 יש לזכור כי מלחמה זו גבתה מחיר דמים כבד גם מהעם הפולני. 
ישראל   ידידות  עמותת  רגע    –אנחנו  עצרו  המדינות,  שתי  מנהיגי  אליכם,  פונים  פולין 

הפעילו שיקול דעת וגילוי רצון טוב להבין אחד את השני. ליבוי יצרים בהתבטאויות בלתי  
 . הצדדים הוא מזיק ומיותר  מאוזנות משני

יחסי ידידות,   כעת משימתם של מנהיגי שתי המדינות היא להוביל את שני העמים ליצירת  
האישיים   והמשקעים  ולהותיר את האמוציות  ולא החרפתם  לפתרון הסכסוכים  לחתור 

לקבל החלטות   .ולא  הדיון  לתחום  והיסטוריות   קשות   מחוץ  צדדיות  היהודי   הד  לעם 
 . לפני קיום דילוג מכובד   בעולם  

אנחנו רואים בהצהרה של השר פאוול יבלונסקי הזדמנות לתחילת דו שיח מחודש שכל  
 . היום   כך הסר

טובים יותר. מה שייהרס כיום יהיה קשה     . אנו מבקשים לא להרוס את התקווה לימים 
 מאוד לשקם בעתיד. 

טובה   ים שלנו. בתקווה לימיםעל תותירו אחריכם אדמה חרוכה ביחסים בין שני העמ
 . יותר 

   בשם הנהלת עמותה ידידות ישראל פולין 

   כוזין אילונה              הנריק קלנר    צבי 
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