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שגרירות ישראל בפולין החליטה להזמין לביקור דווקא את אחד האנשים המזוהים ביותר עם אנטישמיות בפולין .הכומר תדאוש
,ד יהודיםרידזיק ,בעל תחנת הרדיו הקתולית לאומנית "רדיו מריה" ,שהואשם בעבר בשידור תכנים אנטישמיים והסתה נג
.אנה אזרי הוזמן לשגרירות ישראל בורשה ונפגש עם השגרירה

על פי השגרירות הישראלית ,במהלך פגישתם דנו אזרי והכומר רידזיק בדרכים לפתח דיאלוג בין פולנים ליהודים ,ובניסיון להגן
יו הרבים בישראל ,שיבחהאב רידזיק התייחס לביקור" .מלחמת העולם השנייהישהתגוררו במדינה לפנ זכרם של יהודי פולין על
את המטבח הישראלי ,התרבות ,הנופים וההישגים הישראלים של מדענים ישראלים .הכומר רידזיק הודה כי הוא התרשם
מהעובדה שבני תרבויות רבות מתגוררים תחת גג אחד במדינת ישראל" ,נכתב באתר שגרירות ישראל תחת התמונה של
.השגרירה אזרי יחד עם הכומר רידזיק
תרבותיות הזו של ישראל היא יפה ,מעוררת כבוד וגורמת להעשרה וגיוון גדולים של החברה-רידזיק עצמו צוטט כי "הרב
אלבום ובו תמונות של כנסייה חדשה ,שנפתחה  -אף העניק במהלך הביקור מתנה לשגרירה אזרי הכומר רידזיק ".הישראלית
ייחודית לזכר פולנים ,שנרצחו בעקבות עזרתם ליהודים במהלך מלחמת לאחרונה בעיר טורון בפולין שבה ניצבה קתדרלה
.אזרי לבקר בטורון ,שם נמצאת תחנת הרדיו המפורסמת שלו העולם השנייה .בהמשך הזמין רידזיק את

,קתולים בפולין ,שרבים אף תורמים לו את כספם הביקור הלא צפוי של הכומר ,הנחשב לבעל השפעה עצומה על מיליוני
במדינה" .המהלך של הפועלים נגד אנטישמיות זעם בקרב רבים מחברי הקהילה היהודית ,וכן בקרב ארגונים פולנים עורר
אני לא יכול אפילו להביע עד כמה אני .באנטישמיות בפולין השגרירות הישראלית היא בשורה קשה לכל העוסקים במלחמה
.הנאבק באנטישמיות ושנאת זרים בפולין ",לעולם לא עוד" וחבריי מאוכזבים כעת" ,אמר רפאל פנקובסקי מארגון
"בושה לארח אדם מסוגו"
ת התמונה של הכומר הלאומני מבקר בשגרירות ישראל הביעו זעם רב" .אדם כמוגם התגובות של גולשים רבים שראו א
רידזיק שהוא אנטישמי מוצהר ,זו בושה לארח אדם מסוגו בשגרירות ישראל! הוא שונא את היהדות ,זו בושה וחרפה!" כתב
תחנה האנטימית ביותר שאי פעםאחד המגיבים .מגיבה אחרת הוסיפה כי "איזו צביעות מצידו של רידזיק" .רדיו מריה" היא ה
"?שמעתי מעודי .מדוע שגרירות ישראל מזמינה אדם כזה לביקור
והוא נחשב " "Tv Trwamמלבד תחנת "רדיו מריה" מפעיל הכומר רידזיק גם תחנת טלויזיה קתולית לאומנית במיוחד בשם
כי נתן במה לשידורים בעלי גוון אנטישמי במיוחד בעל השפעה עצומה על מיליוני קתולים בפולין .לאורך השנים הואשם רידזיק
.שהסיתו נגד יהודים
בשנת
לא מחנה השמדה" .בשנת ,אושוויץ היה רק מחנה עבודה" היא שידרה ראיון עם מכחיש שואה מפורסם בפולין שטען כי 2000
נזפה הוועדה לפיקוח על השידור הציבורי בפולין בתחנת "רדיו מריה" על התבטאויות אנטישמיות ששודרו בה במהלך 2011
שתי תוכניות .אפילו שר ההגנה הפולני הנוכחי ,אנטוני מציירביץ' ,הואשם כי שיתף פעולה בהתבטאויות אנטישמיות בעבר
".ב"רדיו מריה

כאשר התארח מציירביץ' בתחנת הרדיו הקתולית בשנת  ,2002הוא נשאל על ידי אחד ",הליגה נגד השמצה" י ארגוןלדבר
שבהם נטען כי ישנה קונספירציה יהודית להשתלט על העולם .אנשי ",הפרוטוקלים של זקני ציון" המאזינים מהי דעתו על
.הליגה נגד השמצה" טוענים כי מציירביץ' אמר בשידור החי" :קראתי את הפרוטוקולים ומצאתי אותם מעניינים מאוד"
".אבל הניסיון מלמד שישנן קבוצות כאלו בחוגים היהודיים ,האותנטיות שלהם אומנם נתונה לויכוח
פירסמה בשנת  20088נטען כי "רדיוהתייחסה לתחנה הקתולית לאומנית בפולין .בדו"ח ש מחלקת המדינה האמריקאית גם
מריה הוא אחד מכלי התקשורת האנטישמיים הבוטים ביותר באירופה .התחנה מסיתה לאנטישמיות באופן גלוי כבר מספר
".שנים
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