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14.06.2021  ,רשה, אושוויץ, פריזוו  

 

 לכבוד 

 

 נייני חוץ לי לעמר הייקו מאס, השר הפדר

 נייני תרבות גב' מוניקה גרוטס, מזכירת המדינה לע

 

מרכז לתיעוד ההיסטוריה    בניית   ובכללן  -  התוכניות להקמת אתר לזכר קורבנות הפשעים הגרמניים על אדמת פולין

הגרמנישל   יו ינ ה   -  הכיבוש  מם  מ  בורכת.זמה  זה  ו  קודם נושא  הגרמני  החוץ  משרד  ידי  על  המדינה  כעת  מזכירת 

תרבות. ראויות  לענייני  יוזמות  כמובן  הן  את    ,אלו  ביותר    בותיהמחויהמדגישות  הנוראית  התקופה  להנצחת 

 .גרמנית-של הקהילה הפולניתהמשותפת גית א לשמר את ההיסטוריה הטרהם נועדו  .בהיסטוריה האנושית

 

זאת מצעם  שלדיונים  ערת  ,  העובדה  אתרי  יבנ   על אותנו  שני  הוזמנו  ןהזיכרוית  רדיפות   מקרבנציגים    לא  ניצולי 

כל זאת תקף בהחלט    ם ולוחמי תנועות ההתנגדות לנאצים.ובתי הכלא הנאצי  אסירי מחנות הריכוז  ;השלטון הנאצי

ם והצוענים של קורבנות היהודיובמיוחד לגבי ה,  חברתית-תילה הפוליטים לקהיייכתש משאינם    ,גם לגבי מיעוטים

הנאצית. לא    המדיניות  נרדפו  השתייכותםהם  האידאולוגיה    מתוקף  בשל  אלא  מסויימת,  פוליטית  לקהילה 

" ולקחה מהם לא רק את הזכות להיות אזרח, אלא גם את הזכות  אדם-"תת  למעמד של םדירה אותיטלריסטית שההה

בשטחה   שאתיתר מומשה ב ולםרחבי אירופה, את שיושמה בכל שמדתם היתה חלק מתוכנית גזעניה בן אנוש.להיות 

במשך  זהותם    את  שם הם חיו, עבדו וניהלו חיי תרבות ענפים ומגוונים שעיצבו  ,של הרפובליקה הפולנית הכבושה

 מאות בשנים. 

 

ם של ות שהופקדו לשמר ולהפיץ אותו. הקמתידי עמות  לעמיוצג    הזכרון הקולקטיבי של הנרדפים והמדוכאים הללו

והעמותות    ןזיכרומוסדות   הניצולים  של  והמגוונות  השונות  והחוויות  הפרספקטיבות  את  בחשבון  לקחת  צריכה 

אותם ניתן  . שמייצגות  לא  באירופה  שכן,  הגרמני  הכיבוש  קורבנות  זכר  את  נכונה  ולתעד  להתחשב   ,לייצג       מבלי 

ובח-בו המבט  בנקודת  שווזמנית  האישית  והנ יה  הנאצים  קורבנות  הגרמני  ישח  ,יצוליםל  מהכיבוש  הושפעו  יהם 

 בחלקים אחרים של אירופה.כמו גם  בפולין 

 

את   לשמר  נוכל  ה  ןזיכרולא  וצאצאיהם    ,בעתיד  נאציזםמוראות  הנרדפים  עדויות  את  נבטיח  לא  לפשעי    עלאם 

ת חברתית  ת כנגד אדישולקיחת אחריוידי    עדות, עלאתית של מתן  במלאכה ה  החלוהשואה. צאצאי הקורבנות כבר  

העבר  יז   הפיכתוב גם  לרלוכרון  אנו.ונטי  מעידים    בימינו  והסבל  הניצולים  הרוע  בלעל  וכעדים  באופן  אמצעי  תי 

ו   הםצאצאי  . םמוסריי הוריהם  של  החוויות  על  עדותם  את  עדותם  היסוד אבן    .סביהםמבססים  על    נשענת  של 

 . עתידבוה והוזיכרון בל  ובתםמח יםנובער שא, אתית והסולידריות שלהםהאחריות ה

 

כיוון שהם אלו שמעבירים הלאה  .  תהייה בעלת משמעות מכרעת בעתיד  ,חשיבותם של צאצאי הניצולים והצאצאים

קרובי על  עליהם,  השפיע  זה  כיצד  ומעידים  וההשמדה  ההרס  זכרון  חיו    -את  הם  בהם  הקהילות  ועל  משפחתם 

ת טווח של ארוכשהיא השפעה    ,ת של הטראומהדורי-עברה ביןה  דדים עםתמומ  םהצאצאירבים מ וממשיכים לחיות.

ולהשמדהו  הי  לה  הרדיפה לרדיפה  משפחותיהם  בני  בה  .נתונים  זו  מאיתנו,    ,בתקופה  הולכים  השורדים  אחרוני 

 קיימת חובה מוסרית להשמיע ולהדהד את קולם של הצאצאים בכדי לשמר את זכר האסון. 

 

והמשכיותו  כריהזשימור   ה   ריכיםמצון  סשתל  ש  ח טיפואת  של    ההעבר  : ובז  וז  שלובותה  פירות י  והכרה הלאה 

של.  מדהההשאודות  על    יותועדב ה  השתתפותם  זה  בתהליך  זכיוון  ,  תינ ויח  איהצאצאים  הופך  בו  כרון  ישברגע 

,  םשלההמגוונות  נקודות המבט  מ  את סיפורי ההשמדה  ןלתקשיכולים    ה, הם אל״השואה  היסטוריה של״השואה ל
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נקודת מבט מוסרית של   הדיוקים ההיסטוריים ולהציג את האמת ההיסטורית.-אי  ובכך לצמצם למינימום את זוהי 

 עדויות הניצולים וקורבנות הרדיפה ושל שימורן. 

 

אתגר זה עומד כבר    ״לא תהייה אדיש!״:  11-הדיבר המה שמכונה    לעולשמור  הדורות הבאים יהיו חייבים להתמודד  

( ואלו שהיו עדים לזוועות  הרומבני  שואה, שואת הצוענים )סינטי ו בלפתחם של צאצאי הנרדפים והנרצחים    היום

ונכדים הם שהופכים לשומרי הזכרון בקהילותיהם ובמגוון דרכים מהווים    הכיבוש הגרמני ברחבי אירופה. ילדים 

  דבר זה מקבל חיזוק   !”לעולם לא נשכח  לעולם לא עוד,  -חלק מהחברה האזרחית כזכרון ואזהרה תמידית: "אושוויץ

 בשבועת האסירים המשוחררים, שבועת בוכנוולד: "בניית עולם של שלום וחופש" למען הדורות הבאים. 

 

אלה  ה האחרונים  שהשתתפו    הניצוליםיו  העשורים  ההתנגדותבוועבשני  ותנועות  האסירים  של  הבינלאומית   ,דה 

ז   ויזמו  הנחלת  ליאת  השואה  הכרון  של  השצאצאים  והשלישדור  הם    י.ני  שילובם  להעביר  דרך  למחוייבים  הפכו 

אידיאולוגיות הכל שאר  ב גזענות וב,  צועניות-באנטיבאנטישמיות,    לשמר אותו, להילחםכרון השואה ו יהלאה את ז

העדות    גםכמו    ניות,שיוויו  לאה האיש  טרורשואה,  על  והאחריות  של  ,תיהכיבוש  וה  בעידן  ת עדויו  .דרהזילות 

סוצי פדגוגית,  מחויבות  על  מושתתות  והומניטרית.הצאצאים  זאת  אלית  מ  ,עם  תמיכה  נדרשת  סדית  מ לפעילותם 

 . ההנצחהבמבנים הקיים של עבודת עיגון ו

 

נו לדיון נרחב  וכי קריאת  ן,תתוקשל הניצולים והצאצאים בתכנון שני המוסדות    ההשתתפות החסרהתקווה, כי    אנו

את העולם כשקולם של הניצולים    תעורר   ,כמשמרי העדויות באירופה  ,ים הצעיראבתפקידו העתידי של דור הצאצ

ם.  זה מה שמנציח את זכרון קורבנות השואה וכל שאר הקורבנות של שלטון האימה הגרמני באירופה ובעול  דום.יי

-על הרב  ם ויגןיכבד את זכויות המיעוטי  עתיד שיהיה משוחרר מגזענות ושנאה,ההבסיס החיוני להבטחת דור  זהו  

המשותפיםגו והערכים  החברתית  האחר.  ניות  למען  ההדדית  והערבות  הסולידריות  הדמוקרטיה,  על  אנו    וישמור 

של הזכרון   ותהשונ   נקודות המבטאודות    על  דיאלוגחיזוק התרומה לגם  ת  קריאה המשותפת לשימור העדוברואים  

 באירופה. 

 

 

 
  

 סטניסלב זלבסקי 

 נשיא מועצת המנהלים,

בבתי  אסירים פוליטיים לשעבר  הפולנית שלהאגודה 

 (PZBWPHWiOK) הכלא ומחנות הריכוז של היטלר

 מריאן קלוורי

 נשיא הוועד, 

 התאחדות לוחמים יהודים וקורבנות

 מלחמת העולם השנייה 

 

 

 רומן קוויאטקובסקי

 נשיא הוועד, 

בפוליןבני רומה איגוד   

 קמיל מאיחז'אק

 המשלחת הפולנית בדירקטוריון,

דורה הבינלאומית-דדת בוכנוולוע  (ICBD) 
 

 

 

ה מלישבסקה ת על ידי נילי אנגלשטיין ואג םתורג  


