Warszawa, 22 marca 2017

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję „Dawne dzieje ludności żydowskiej w
regionie częstochowskim”. Niestety, napięty kalendarz i wcześniejsze zobowiązanie nie
pozwalają mi na czynny udział w tym ważnym wydarzeniu. Zapewniam Państwa jednak, że w
tym dniu jestem z Wami całym sercem i myślami. Bardzo się cieszę, że dzisiejsza konferencja
odbywa się w nowopowstałym Muzeum, w którego otwarciu miałam przyjemność
uczestniczyć.

Częstochowa jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych w Izraelu polskich miast.
Młodzież izraelska przyjeżdżająca do Polski często odwiedza Wasze piękne miasto,
zwiedzając zabytki, które oprócz sanktuarium i zespołu klasztornego Jasna Góra są również
znaczące i istotne dla dziejów polskich Żydów. Częstochowa przez wiele wieków była
ważnym ośrodkiem żydowskiej religii, tradycji i myśli politycznej. Wiemy, że w okresie
międzywojenny, co trzeci mieszkaniec Częstochowy był Żydem i że wnieśli oni olbrzymi
wkład w rozwój miasta. Znajdowały się tu liczne synagogi, szkoły, szpitale, ukazywały się
żydowskie gazety po polsku, jidysz i nawet w języku hebrajskim. Wkroczenie Niemców do
Częstochowy, już na początku września 1939 stanowiło kres tych wspaniałych dziejów i
współżycia naszych obu narodów.
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Przeszło pięć lat II Wojny Światowej było dla naszych narodów czasem okrutnej
próby. Tu, na okupowanej ziemi polskiej nazistowskie Niemcy zbudowały straszną machinę
śmierci, która pochłonęła życie milionów Żydów i wiele tysięcy Polaków. Cierpienia tamtych
dni po raz kolejny splotły nasze losy. Mówiąc i myśląc o tamtych latach pragnę podkreślić, że
nigdy nie zapomnimy o tysiącach szlachetnych ludziach, „Sprawiedliwych wśród Narodów
Świata”, którzy nie bacząc na grożące im niebezpieczeństwo spieszyli z pomocą
prześladowanym Żydom.

Dzisiejsza konferencja jest kolejnym dowodem, że stosunki między Polską i Izraelem
układają się dobrze na każdej płaszczyźnie. Jestem niezmiernie wdzięczna organizatorom i
uczestnikom dzisiejszej konferencji. To właśnie dzięki Wam pamięć o żydowskiej historii
Częstochowy nigdy nie zostanie zatarta.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

Anna Azari
Ambasador Izraela w Polsce
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