
Marsz Poparcia dla Izraela w Warszawie w dniu 10.01.2016. 

 

          Jako Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu uczestniczyliśmy w Marszu 
Poparcia dla Izraela w Warszawie w dniu 10.01.2016., który był zorganizowany przez 
chrześcijan ze wspólnot kościelnych z Kielc i Warszawy.  

          Marsz rozpoczął się na Placu Grzybowskim, gdzie przemawiał Edward 
Ćwierz – jeden ze współorganizatorów marszu oraz rabin Jehoszua z gminy 
żydowskiej w Warszawie. Odczytano też deklarację poparcia dla Izraela, którą 
wręczono rabinowi Jehoszui. W deklaracji podkreślono 1000-letnią wspólnotę polsko-
żydowskich dziejów oraz ogromny wkład Żydów w rozwój naszego państwa. 
Podkreślono, że nie można zrozumieć historii Polski bez obecności Żydów w jej 
dziejach. Silny akcent został położony na zwalczanie wszelkiego antysemityzmu w 
Polsce i na świecie, który się coraz bardziej wzmaga. Wezwano wszystkich do stania 
z Izraelem, który ma prawo do swojej ziemi oraz do zwalczania islamskiego 
terroryzmu, z którym boryka się Izrael, Europa i reszta świata.  

          Następnie uczestnicy marszu przeszli pod Ambasadę Izraela, gdzie zostali 
przywitani przez panią Annę Azari, Ambasador Izraela w Polsce, która podziękowała 
wszystkim uczestnikom i podkreśliła, że jest to największa pro-izraelska 
demonstracja od wielu lat. Również i przy niej odczytano deklarację poparcia dla 
Izraela, która później została jej wręczona. 

          Jesteśmy Bogu wdzięczni za możliwość wzięcia udziału w tym ważnym 
spotkaniu w Warszawie. Niech nasza postawa w dalszym ciągu pokazuje 
przychylność i solidarność z Izraelem.  

          Postawa ta może być pokazywana poprzez udział w różnych spotkaniach, 
które odbędą się w tym roku w naszym kraju. Jednym z najważniejszych takich 
spotkań jest Marsz Żywych, który będzie miał miejsce w dniu 05.05.2016. w 
Oświęcimiu. Od wielu lat uczestniczymy w Marszu Żywych jako grupa o nazwie 
„Przyjaciele Izraela z Polski” i okazujemy im naszą miłość i solidarność w ich 
bólu i cierpieniu, którego doświadczyli w czasie Holokaustu. Niestety ból ten 
ciągle im towarzyszy z powodu walki Izraela z islamskim terroryzmem w ich 
własnym kraju oraz konfliktów z wrogo nastawionymi sąsiadującymi narodami. 
Pragniemy Was gorąco zachęcić do udziału w Marszu Żywych w tym bardzo 
trudnym dla Izraela czasie. Szczegóły wkrótce pojawią się na naszej stronie! 

Szalom 


