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„Przyszliśmy na świat, by kochać.
Żyjemy by kochać.
Umrzemy, by kochać jeszcze bardziej.”
św. Józef Cafasso

Zaproszenie na stronę www.shamykwa.pl

Stworzyliśmy
Stowarzyszenie
stronę Stowarzyszenia
jest żywym organizmem,
dla ożywienia
składającym
ostatnich śladów
się w większości
spuściznyzkilkudziesięciu
młodych ludzi,tysięcy
którzy m
z
"We have been born into this world to love.
We live to love.
And when we die, we shall live forever".
St. Joseph Cafasso

INVITATION TO WEBSITE www.shamykwa.pl

Our Association actively seeks to express all that is of Poland, Poles, and Jews. Young university stude

Our Association's website has been created to breathe into life the last traces of Częstochowa's Jewish

W stronie tej chcemy pokazać ciągłość starań naszych o zachowanie dziedzictwa narodu żydowskiego w
Rok 1989, to czas jeszcze komunistycznego antysemityzmu, niechęci władz miasta, do spraw żydows
Wszystko było na opak i źle. Rok 1989 to początek mojego przekształcania Warszawskiej Gminy Wyz
Gmina warszawska powołała Naczelnego Rabina RP Pinkasa Joskowicza, a ja zająłem się sprawami
W tamtym czasie nie było chętnych do wypinania piersi po ordery żydowskie, ani wśród Polaków, ani
Rozpoczęliśmy współpracę świecka i religijną z Aronem Cohenem moim przyjacielem i mentorem, czł
W tamtych czasach Rabini przyjeżdżali do Polski tylko dlatego, że ja i Aron Kohn ich zapraszaliśmy, b
Na krakowskim Kazimierzu czasami pięścią, w tamtych czasach, trzeba było torować sobie drogę do
Na niwie literatury, poezji polskiej i emigracyjnej związanej z Polakami i Żydami współpracowaliśmy z
Na polu koszerności na terenie całej Polski ukoszerniliśmy 80% alkoholu pod postacią wódki, piwa, w
W temacie metalurgii lotnictwa bojowego i cywilnego, a zwłaszcza w wytopie aluminium wizytowałem
To właśnie prof. Josy Rom jest twórcą patentu, który pomaga samolotom bojowym uniknąć rakiet do n
Na przełomie tysiącleci około 2000 r. miałem przyjemność przyjąć pierwszy raz w Polsce przebywając
Było to tak ważne spotkanie, że musiałem przywołać na spotkanie w hotelu Forum w Warszawie Biuro
Przemówieniom, powitaniom oficjalnym nie było końca. Na terenie Polski witałem ich jako prezydent n
Keren Kayemeth to fundusz żydowski, który na długo przed II wojną światową zbierał od Żydów pienią
Wracając do cmentarza żydowskiego w Częstochowie, to nie dało się do niego wejść ani formalnie, a
Mozolnie zmienialiśmy atmosferę wokół spraw żydowskich w Częstochowie bywało, że trochę brutaln
Ze świata nie docierał nikt z Polonii Żydowskiej. Bali się antysemityzmu, ekscesów, mieli w sobie pamięć
Dziś wreszcie się pojawili w Częstochowie, bo jest bezpiecznie, spokojnie, względnie dostatnio, przychy
Gdzie byli ci wszyscy celebranci światowych kongresów żydowskich w stanie wojennym, gdy trzeba było
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Mała grupa Polaków i Żydów w biednej Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dała radę pokra
P.S.

Bardzo chcemy, aby nasza strona była żywa i nie była tylko wystawką, kolejną z tysiąca takich samych,
Dlatego też zaprosiliśmy polityków, naukowców z Polski i Izraela, aby komentowali sprawy żydowskie na
Szalom Alehem
Przewodniczący Częstochowskiej Gminy Wyznania Mojżeszowego
Janusz Baranowski

At this website, we would like to present the progress of our work and to show the continuity of our effort
In 1989, there was still communistic, anti-Semitic resentment, and so, the city authorities were generally
Many of my early efforts seemed to go awry. When, in 1989, I realized that there would be a new reality
Thus, the Jewish Community appointed Pinkas Joskowicz as the Chief Rabbi of Poland, and I began to
At that time, there were few, whether Jew, Pole, or Polish Jew, who would have thought to plead for reco
With Aron Cohen, my friend and mentor, a member of the Herut Party of Israel, and the ex-Vice Minister
That was back in the days when Rabbis would come to Poland only if they had been invited by Aron Coh
Those were the days when often you had to fight with your fists to get through to the Remuh Synagogue
In the literature and poetry that is linked to Poles and Jews, whether from in country or émigré, we used
In the area of kosher-ness, we were able to kosher some food products, pharmaceuticals, and other item
My friend, Prof. Josy Rom, world renown avionics expert, (especially, in the area of military and civil avia
It is Prof. Josy Rom's patented work that helps military aircraft to avoid rockets that are shot at them. The
Around the turn of the millennia, it was my pleasure to receive a delegation of several dozen members o
The meeting at the Forum Hotel was of such importance that it was imperative that I invite both the Minis
Keren Kayemet LeYisrael, the Jewish National Fund, at the beginning of the twentieth century and long b
Coming back to the Jewish Cemetery in Częstochowa, there was no way to enter it, either formally or ph
We put much effort, sometimes without diplomacy while at other times by providing information, to chang
Yet nobody from the Polish Jewish émigré community would come to Poland. The Shoah was still in the
So today, at last, when it is safe, easy, and comfortable in Częstochowa, they come. The ground has be
Where were all those Jewish World Congress "celebrities" during the time of Martial Law when there we
But in fact, Poles and Jews, that impoverished 1980's Poland, did defeat that monstrous system. You as
Shalom Aleichem,
Janusz Baranowski
Head of the Częstochowa Judaic Community

P.S.:
It is very important to us that this website be interactive. We would not like it to become just another wind
With this in mind, we have invited politicians and scientists from Poland and Israel to comment on curren
On this website, there is a splendid M.A. thesis by Lena Magda Górska. We would like it to become a ki
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