Fundacja Ronalda S. Laudera - Łódź

ŻYDOWSKA HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Rozmowa z naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem o tym, jak zostać Żydem, o tym, czego
nie wolno w szabat, o Bożym Narodzeniu - prowadzi Piotr Pacewicz z Gazety
Wyborczej. http://wyborcza.pl/pacewicz/12,102277,7397307,Pociag_osobowy___rozmowa_Piotra_Pacewi
cza_z_Michaelem.html ===================================================
=====================================================Jimmy carter,
poprzedni prezydent USA, przeprasza amerykańskich Żydów za napiętnowanie Izraela. J. Carter
przeprasza amerykańską społeczność żydowską za piętnowanie Izraela i za swoje działania na tym
polu."Musimy uznać izraelskie dokonania w tych szczególnych okolicznościach i starać się pomóc
Izraelowi polepszyć jego relacje z Arabami, lecz nie możemy pozwolić na przesadny krytycyzm celem
piętnowania Izraela." - Tak napisał Carter w liście do Żydowskiej Agencji Informacyjnej.Carter
zdenerwował Żydów kiedyś tym, iż w swej książce "Palestyna: pokój a nie apartheid", nazwał politykę
izraelską na Zachodnim Brzegu "apartheidem".Cały artykuł (po angielsku):
http://www.haaretz.com/hasen/spages/1136829.html ===============================
=================================================================
Nie ma siły na faszystów w sieci Piotr Machajski 27 listopada 2009
Prokuratura bezradna wobec Redwatch. Właśnie umorzyła śledztwo w sprawie nawoływania do nienawiści
na tle rasowym Wystarczy, że strona internetowa zostanie &bdquo;postawiona&rdquo; na
amerykańskim serwerze. Bezkarność jej twórcom daje Pierwsza Poprawka do Konstytucji USA z 1791
roku, gwarantująca wolność słowa. Przynajmniej tak tłumaczy to stołeczna prokuratura.
Chodzi o zarejestrowane na serwerach w USA strony Redwatch.info i Bhpoland.org. Administratorzy
pierwszej nawołują do ścigania &bdquo;zdrajców rasy&rdquo;. Podają imiona, nazwiska, adresy, telefony
i zdjęcia homoseksualistów, czarnoskórych, Żydów, Romów oraz aktywistów antyfaszystowskich. O
jednym z aktywistów piszą: &bdquo;Podły zdrajca rasy, możliwe żydowskie pochodzenie, stawia interesy
czeczeńskich imigrantów wyżej niż Polaków&rdquo;.Cały
artykuł: http://wyborcza.pl/1,76842,7301057,Nie_ma_sily_na_faszystow_w_sieci.html===========
=================================================================
UWIKŁANIE WIZYTY W IZRAELU I FAŁSZERSTWO ZDJĘCIA EXPRESU ILUSTROWANEGO W ŁODZI DO
WALKI POLITYCZNEJ.OŚWIADCZENIE RADY ETYKI MEDIÓW Łódzki &bdquo;Express Ilustrowany&rdquo;
&ndash; usiłując wywołać negatywną reakcję czytelników wobec prezydenta Łodzi, Jerzego
Kropiwnickiego przez skojarzenie z wątkiem żydowskim &ndash; sfałszował zdjęcia do artykułu.
Napiętnowała to Rady Etyki Mediów (REM) w oświadczeniu z 20 listopada podanym tu w całości: Rada
Etyki Mediów wyraża głębokie oburzenie wobec dopuszczenia się przez łódzki &bdquo;Express
Ilustrowany&rdquo; fałszerstwa fotografii ilustrującej tekst &bdquo;Człowiek Kropy w tarapatach" (18
września 2009) poprzez wmontowanie zdjęcia Jerzego Kropiwnickiego, prezydenta Łodzi, obok szefa
łódzkiej spółki miejskiej we wnętrzu synagogi i opatrzenie jej podpisem informującym, iż przedstawia ona
obu mężczyzn &bdquo;w synagodze w Jerozolimie&rdquo;. Prezydent Kropiwnicki poinformował REM, że
nigdy nie był w tej synagodze.REM stanowczo potępia ten skandaliczny fotomontaż, łamiący wszystkie
zasady zapisane w Karcie Etycznej Mediów. REM wyraża też zdziwienie, iż renomowane niemieckie
wydawnictwo, właściciel "EI", okazuje tolerancję wobec stosowania w politycznych rozgrywkach gazety
takich praktyk dla wyrażania przychylności wobec poglądów tych czytelników, dla których synagoga i
Jerozolima wiążą się z kompromitującą konotacją.[nadesłał Jarosław Szczepański]
=======================================================I. We hope you
enjoy all the videos below and we wish you in advance a happy Hanukkah! (MAMY NADZIEJĘ, ŻE
UCIESZYCIE SIĘ Z VIDEO ZAMIESZCZONE PONIŻEJ I ŻYCZYMY WAM Z GÓRY SZCZĘŚLIWEJ CHANUKI)
- Nancy Falchuk interviews Noam Shalit (WYWIAD NANCY FALCHUD Z NOAM SHALIT - OJCEM
PORWANEGO ŻOŁNIERZA IZRAELSKIEGO)
http://www.road90.com/watch.php?id=Dc2uBRIWzr
- War Games in Iran (GRY WOJENNE W IRANIE)
http://www.road90.com/watch.php?id=pLgGOCo3pd
- Get Real Hip Hop for peace in the Middle East (PRAWDZIWY HIP HOP DLA POKOJU NA BLISKIM
WSCHODZIE)
http://www.road90.com/watch.php?id=kqVL2uLPTg
- A great moment in Jerusalem (WSPANIAŁA CHWILA W JEROZOLIMIE)
http://www.road90.com/watch.php?id=uM3fY5d3t1
- Peace? Fatah still refuses to recognize Israel in 2009 (POKÓJ? FATAH WCIĄŻ ODMAWIA UZNANIA
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IZRAELA)
http://www.road90.com/watch.php?id=WlIB7Mufll
- Bnei Menashe and Kaifeng Jews Making Aliyah (BNEJ MENASZE I ŻYDZI Z KAJFENG ROBIĄ ALIJĘ)
http://www.road90.com/watch.php?id=rCD8LIosWD
- Kosher Gas Station in Brooklyn, NY (KOSZERNA STACJA BENZYNOWA W BROOKLYNIE NJ)
http://www.road90.com/watch.php?id=fjClK1b71B
=================================================================
========II. Polacy jako naród nie zdali egzaminu? Piotr Zychowicz 25-05-2009, ostatnia aktualizacja
25-05-2009 17:15 W pewnym sensie Polacy są odpowiedzialni za śmierć wszystkich 3 milionów Żydów
&ndash; obywateli II RP &ndash; mówi historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego Alina CałaAlina
Cała, historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego
Rz: Czy Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust?
Alina Cała: W pewnym stopniu tak. Przyczyną tego był przedwojenny antysemityzm, który nie
przygotował ich moralnie do tego, co miało się dziać podczas Zagłady. Nośnikiem tego antysemityzmu
były dwie instytucje. Ugrupowania tworzące obóz narodowy oraz Kościół katolicki. Ten ostatni mniej
więcej od 1935 roku zaczął sprzyjać endecji. W efekcie wysokonakładowe pisma konfesyjne zaczęły głosić
propagandę antysemicką. Choćby &bdquo;Mały Dziennik&rdquo; Kolbego. Cały artykuł:
http:www.rp.pl/artykul/2,310528_Cala__Polacy_jako_narod__nie_zdali_egzaminu_.html
=================================================================
=====================III. Antysemicki świat antywartościAlina Cała 16-06-2009, ostatnia
aktualizacja 16-06-2009 13:23 Przytłaczająca większość przedwojennych elit wykluczała Żydów z polskiej
wspólnoty obywatelskiej. A podczas okupacji żadna z głoszących wcześniej antysemityzm partii się nie
wycofała ze swoich założeń &ndash; pisze historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego Alina Cała,
historyk z Żydowskiego Instytutu Historycznego
Epoka oświecenia i większość XIX w. były okresem względnie zgodnego współżycia między
Europejczykami a wyznawcami judaizmu. Ustały prześladowania, które były skutkiem chrześcijańskiego
antyjudaizmu prowadzącego do wykształcenia się w średniowieczu przesądnego wizerunku Żyda. Ustały
procesy wytaczane pod zarzutem bezczeszczenia hostii czy porywania dzieci na mace. Antyjudaizm, choć
wciąż obowiązywał w oficjalnej wykładni katolicyzmu, przestał być eksponowany w popularnych naukach
kościelnych. W poszczególnych krajach Żydzi zdobywali równe prawa i zaczęli uczestniczyć w życiu
społeczeństw chrześcijańskich.
Cały artykuł:
http://www.rp.pl/artykul/9157,320428_Cala__Antysemicki_swiat_antywartosci.html=============
=================================================================
=====================================IV.KONFLIKT IZRAEL - HAMAS jak
było?JEST SPOKÓJ, JAK BYŁO DOTYCHCZAS, ZOBACZ,
http://fun.mivzakon.co.il/flash/video/2673/2673.html
Hamas chował za szkołami:
http://www.google.pl/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8LGubwghyEw&ei=c4TDSZSKGtK
X_gbohNScCw&sa=X&oi=video_result&resnum=5&ct=thumbnail&usg=AFQjCNHuNZKEjsOXoW8xtY2WUgB
Ceyk1jw
Palestyńskie rakiety na Izrael ( 28 II):
http://www.google.pl/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqRN2wGYnhSo&ei=c4TDSZSKGtK
X_gbohNScCw&sa=X&oi=video_result&resnum=4&ct=thumbnail&usg=AFQjCNEozCGTNR_1WctnPNPn1ln2
oxPH3gMimo zawieszenia broni, rakiety i pociski możdzierzowe spadały I JESZCZE SPADAJĄ na płd.
Izraela. Odkąd Izrael skończył operację militarną w Gazie 18 stycznia, Hamasowcy wystrzelili na
terytorium Izraela do końca listopada ponad 300 rakiet, a w ostatnich trzech miesiącach 55.
=================================================================
=================================V. Izraelska wojna rakietowaSzewach Weiss , k.z.
10-11-2009,Polacy, którzy przemycali broń dla Hezbollahu, popełnili grzech. Bo celem rakiety, którą
przemycali, są tysiące dzieci w Izraelu &ndash; twierdzi izraelski polityk Izrael łączą z Polską bardzo
dobre stosunki. I z dnia na dzień nasze relacje rozwijają się w coraz lepszym kierunku. Dlatego przemyt
broni na pokładzie statku przechwyconego przez Izrael, którego część załogi stanowili Polacy, nie będzie
http://lauder.lodz.pl
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miał wpływu na wzajemne relacje. Jednak chciałbym, żeby Polacy dobrze zrozumieli sytuację, w jakiej
przyszło nam w Izraelu żyć.
W stanie wojny .....chcesz więcej czytaj:
http://www.rp.pl/artykul/390013_Weiss__Izraelska_wojna_rakietowa.html===================
=================================================================
===============================vI. Prawica najlepszym przyjacielem Żydów ? Piotr
Zychowicz 18-11-2009, ostatnia aktualizacja 18-11-2009 19:40 Na polskiej scenie politycznej ma miejsce
roszada, do której doszło już na Zachodzie. Partie prawicowe coraz śmielej przechodzą na pozycje
filosemickie &ndash; twierdzi dziennikarz &bdquo;Rzeczpospolitej" .Więcej, otwórz link:
http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/magazyn_020419/magazyn_a_4.html
=================================================================
===================================================VII. WOJNA
RADYKALIZMU ISLAMSKIEGO Z CYWILIZACJĄ JUDEO-CHRZEŚCIJAŃSKĄZOBACZ FILM Z R. 2006 PT.
"OBSESSION": http://obsessionthemovie.com/
Komentarz po
angielsku.===========================================================
======================================================== VIII. Zostanę
tu do przyjścia MesjaszaRobert Mazurek 21-11-2009, ostatnia aktualizacja 22-11-2009 00:05 Rabin
Szalom Ber Stambler, przewodniczący wspólnoty Chabad Lubawicz Polska autor zdjęcia: Piotr
Nowakźródło: FotorzepaRz: Po raz pierwszy dotknął pan żonę po ślubie? Tak, to prawda.
Nie mówię o pocałunku, ale nie trzymał jej pan nawet za rękę? Dopóki nie wzięliśmy ślubu &ndash; nie.
Rozmowa z Rabinem Szalomem Ber Stamblerem; chcesz wiedzieć więcej kliknij:
http://www.rp.pl/artykul/365403,395035.html
=================================================================
==========================================
OSTATECZNE REZULTATY WYBORÓW IZRAELU. OD KONFIGURACJI WIĘKSZOŚCI PARLAMENTARNEJ I
RZĄDU TAKŻE DUŻO ZALEŻY. WIEMY ŻE BĘDZIE TO RZĄD PRAWICOWY POD WODZĄ BENJAMINA
NETANYAHU ALE NIE JEST ZNANY JEGO OSTATECZNY SKŁAD.
Elections '09: Final Results
W DNIU INAUGURACJI PREZYDENTA OBAMY, WOJSKA IZRAELSKIE OPUŚCIŁY GAZĘ, KONTROLUJĄC
ŚCIŚLE GRANICĘ (TRZY PRZEJŚCIA GRANICZNE ZOSTAŁY OTWARTE).PREZYDENT OBAMA O BLISKIM
WSCHODZIE:
Prezydent Obama zaraz na początku zajmuje sie Bliskim Wschodem. Biały Dom oświadczył, że Prezydent
przeprowadził rozmowy telefoniczne w śodę rano (23 styczeń) z premierem Olmertem, prezydentem
Mubarakiem, królem Jordani Abdulahem i przywódcą Palestyny Abbasem. Obama oświadczył, że jest
zdecydowany pracować nad zatrzymnaniem przemytu broni dla Hamasu. Uwydatnił determinację, aby
pracować nad konsolidacją rozejmu przez ustanowienie efektywnego, antyprzemytowego reżymu
przeszkadzającemu Hamasowi w ponownym dozbrojeniu się a także ustanowieniu w Gazie wraz z rządem
Palestyńskim władzy palestyńskiej. On też zakomunikował czterem liderom swoje zaangażowanie dla
aktywnego wspierania arabsko-izraelskiego pokoju i nadzieje na kontynuowanie współpracy.Ostrzeliwanie
rakietami terytorium Izraela przez Hamas trwało od 8 lat. Nasiliło się znacznie gdy Hamas zdobył przez
zamach stanu i wyeliminowanie Fatahu, całą władzę w Gazie w 2007 r. Nawet w czasie półrocznego
rozejmu rakiety Hamasu spadały na pobliskie miasteczka Izraela.
http://www.aish.com/movies/15Seconds.asp - wideo pt. 15 sekund (czas do schowania się gdy zaczynają
wyć syrenu alarmu przed nadlatującą
rakietą).http://sderot.aish.com/SderotPetitions/MissilesFromGaza.php - wideo pt. "Rakiety
z Gazy".http://www.youtube.com/watch?v=B5b1aeMky90- wideo, pt. "Sderot" - miasteczko najbardziej
poszkodowane od rakiet Hamasu.Minister Obrony Izraela w Knesecie: Fundamentaliści kryją się za
cywilami
Prezentacja:un israeli children; Israel 2009
Rakiety spadają a ONZ ani UE ani inne państwa świata nie protestują. Tak jak by to było normalne
atakować Izrael. Izrael czasem odpowiada przez naloty na określone cele. Okazało się, że
&bdquo;Masakry w szkole w Gazie nie było&rdquo;. &bdquo;ONZ przyznaje, że Izraelczycy nie ostrzelali
szkoły prowadzonej przez agencję, ds. uchodźców. Wcześniej przedstawiciele ONZ twierdzili, że od
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izraelskiego ognia zginęli ludzie chroniący się w szkole.&rdquo; Jeśli chcesz więcej otwórz poniższy
link.http://wyborcza.pl/1,75477,6236769,Masakry_w_szkole_w_Gazie_nie_bylo.html?nltxx=1721538&nlt
dt=2009-02-05-03-24DZIEŃ 17 STYCZEŃ - JEDNOSTRONNE ZAWIESZENIE BRONI PRZEZ IZRAEL. Izrael
nadal będzie sprawował kontrolę nad Strefą. Jeśli Hamas również wstrzyma ogień, armia izraelska
"rozważy wycofanie się z Gazy w czasie dla nas stosownym" - dodał Olmert. Jeśli zaś nie, "będzie
kontynuował działania, by bronić naszych mieszkańców" - ostrzegł premier. Hamas 18. 01. ogłosił
natychmiastowe zawieszenie broni - poinformowała agencja Reuters, powołując się na przedstawiciela tej
organizacji. Zawieszenie ma też obowiązywać inne palestyńskie organizacje, działające w Strefie Gazy. To
zawieszenie jednak nie dotyczy atakowanie Izraela przez wystrzeliwanie codziennie kilku rakiet.M.in. te
fakty zadecydowały o rozpoczęciu przez Izrael operacji &ldquo;Płynny ołów&rdquo;, która już trwa 18
dni: 9400 rakiet wystrzelono z Gazy od 2003 r.;3200 wystrzelono w samym roku 2008;6500 wystrzelono
od czasu gdy Izrael wycofał się w 2005 r. z Gazy;543 wystrzelono w czasie półrocznego okresu
wstrzymania ognia do 19 grudnia;28 ofiar śmiertelnych od 2001 roku;Ponad 1000 rannych od roku 2001;
750 000 izraelczyków żyją w ciągłym strachu, w zasięgu rakiet z Gazy;15 sekund mają izraelczycy od
alarmu do uderzenia rakiety, aby się schować;8 lat spadały i nadal spadają rakiety na terytorium Izraela.
(Stan na dzień 5 stycznia)9400 rakiet wystrzelono z Gazy od 2003 r.;3200 wystrzelono w samym roku
2008;6500 wystrzelono od czasu gdy Izrael wycofał się w 2005 r. z Gazy;543 wystrzelono w czasie
półrocznego okresu wstrzymania ognia do 19 grudnia;28 ofiar śmiertelnych od 2001 roku;Ponad 1000
rannych od roku 2001; 750 000 izraelczyków żyją w ciągłym strachu, w zasięgu rakiet z Gazy;15 sekund
mają izraelczycy od alarmu do uderzenia rakiety, aby się schować;8 lat spadały i nadal spadają rakiety
na terytorium Izraela. (Stan na dzień 5 stycznia)M.in. te fakty zadecydowały o rozpoczęciu przez Izrael
operacji &ldquo;Płynny ołów&rdquo;, która już trwa 18 dni:9400 rakiet wystrzelono z Gazy od 2003
r.;3200 wystrzelono w samym roku 2008;6500 wystrzelono od czasu gdy Izrael wycofał się w 2005 r. z
Gazy;543 wystrzelono w czasie półrocznego okresu wstrzymania ognia do 19 grudnia;28 ofiar
śmiertelnych od 2001 roku;Ponad 1000 rannych od roku 2001; 750 000 izraelczyków żyją w ciągłym
strachu, w zasięgu rakiet z Gazy;15 sekund mają izraelczycy od alarmu do uderzenia rakiety, aby się
schować;8 lat spadały i nadal spadają rakiety na terytorium Izraela. (Stan na dzień 5 stycznia)Niektóre
państwa jak USA i Czechy całkowicie poparły Izrael, oświadczając, że ma on prawo bronić swoich
mieszkańców. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa, 1860, zakłada że obydwie strony mają osiągnąć
zawieszenie broni. Toczą sie rozmowy w Kairze. Hamas nie chce sie zgodzić na przestanie ostzreliwania
miast izraelskich rakietami. Desygnowana na nowego sekretarza stanu Hilary Clinton mówiła w senacie:
"Prezydent elekt i ja rozumeimy oraz odnosimy sie z sympatią, aby Izrael w obecnych okolicznościach
bronił się i uwolnił sie od ostrzeliwania rakietami Hamasu", oraz dodała,że "Tragiczne humanitarne koszty
wojny, tymbardziej powiększają nasze zdecydowanie poszukiwania porozumienia i pokoju, które
przyniosłyby bezpieczeństwo Izraelowi i normalne stosunki z jego sąsiadami oraz niezależność i rozwój
gospodarczy Palestyńczykom w ich własnym państwie."Czy jest takie państwo na świecie, które
pozwiliłoby sobie, żeby ich sąsiad wysyłał na jego terytorium bez przerwy rakiety?
WYPOWIEDŹ MIĘDZYNARODOWEJ CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AMBASADY Z JEROZOLIMY: "Międzynarodowa
Chrześcijańska Ambasada w Jerozolimie uznaje, że jest to niepokojące, że zachodni liderzy chętnie
potępiają Izrael pod pretekstem, jak to nazywają, "niewspółmiernej odpowiedzi". Nie widzą żadnego zła
w "doktrynie równoważności"; ta dokryna rozkłada jednakową winę 50/50 na obie strony. Oburzamy sie
na to, i uważamy, że świat poddaje sie radykalnemu islamskiemu terrorowi. Hamas jest organizacją
terrorystyczną, ale niewielu liderów odważa sie to mówić. Jesteśmy za Izraelem w jego działaniach celem
obrony swoich obywateli. Przywołujemy słowa Prezydenta-elekta Baracka Obamy, który będąc w
miasteczku Sderot, ubiegłego lata, oświadczył, że izraelczycy nigdy nie powinni życ pod groźbą
codziennych ataków rakietowych.Odwołujemy się do chrześcijan na świecie aby wznieśli modlitwy w
intencji Izraela, w tych dla niego ciężkich czasach w Nowym Roku." (ze strony www.icej.org
)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Błogosławionej pamięci, Rabbi Gabriel (29) i Riwka (28) Holtzberg(wraz z
nienarodzonym dzieckiem - piąty miesiąc), Rabbi Aryeh Leibish Teitelbaum (37), Rabbi Bentzion
Kruman(28), Yocheved Orpaz(60) i Norma Shvarzblat Rabinovich(50).
Cały żydowski świat i jego przyjaciele ze wszystkich narodów są zaszokowani tą straszną zbrodnią
na sześciu Żydach w siedzibie Chabad w Mumbaj w Indiach. Oddajemy hołd wszystkim ofiarom
terroryzmu a szczególnie tym którzy w tym fatalnym czasie znajdowali sie w siedzibie
Chabad. "ZAPALMY ZNICZ ŁÓDZKIM SYNAGOGOM."POD TAKIM HASŁEM, W ROCZNICĘ TRAGICZNYCH
WYDARZEŃ SPRZED PRAWIE 70 LAT, GDY NIEMIECCY OKUPANCI WYSADZILI W POWIETRZE DOMY
MODLITWY ŁÓDZKICH ŻYDÓW ORAZ POMNIK TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NA PLACU WOLNOŚCI, CZTERY
ORGANIZACJE, M.IN. INSTYTUT TOLERANCJI I CENTRUM BADAŃ ŻYDOWSKICH, ZORGANIZOWAŁY W
DNIU 16 LISTOPADA 2008 R., SPACER SZLAKIEM ŁÓDZKICH SYNAGOG.POCZĄTEK SPACERU BYŁ PRZY
ZBIEGU ULICY ZIELONEJ I ALEI KOŚCIUSZKI O GODZ. 15.00.PRZY KAŻDEJ MIEJSCU GDZIE BYŁA
SYNAGOGA ZAPALONO ZNICZE.
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