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dear readers
[wersja polska poniżej]

Join us for Yom Kippur prayers in The Old Synagogue  which will be available to us thanks
to the kindness of The Historical Museum of Krakow (Kol Nidre  7.00 p.m. and Shacharit
 10.30 a.m.) and in our Beit Midrash Józefa st. 12 (Studying the Book of Yona  5.30
p.m., Izkor & Neila  6.30 p.m.)
The prayers and study will be led by Rabbi Tanya Segal.
Year 5777 was a year of great struggle for our community, but also a year of great
achievements which wouldn't be possible without people and institutions who were working
with us during the year  we are greatful for their friendship and cooperation:
Members, friends and guests of Beit Kraków who took part in
our daytoday activities  Shabbat and holiday celebrations,
cultural and artistic events  for the great homelike atmosphere
they bring to every occassion! www.beitkrakow.org
Our rabbi  Rabbi Tanya Segal  for her rabbinical work,
educating, inspiring, and supporting us in our everyday life.
jwa.org/rabbis/narrators/segaltanya
Galeria Szalom  which always hosts us with open arms for our communal
and artistic activities, being at the same time a great place for high art, the
first and maybe only true Jewish art gallery in Krakow. Read More >>

Center for Jewish Culture  the Judaica Foundation, for hosting us in
the "Beit Chadasz" program with Erev Rosh HaShanah celebrations for the
second year in a row! judaica.pl

Austeria Publishing House and Bookshop  for publishing classical texts
with Polish transltation and works of Polish rabbis, Jewish thinkers, writters and
poets  without which our everyday study and prayer would be very difficult.
Also for all the kindness and support all over the years.
Historical Museum of the City of Krakow  The Old Synagogue  for
making The Old Synagogue available for us for the Yom Kippur prayers in
years 5777 and 5778, and also for kindness, friendship and support that we
always get when working with the Museum.
www.mhk.pl/oddzialy/starasynagoga
Family of Jessica Krol  who had her Bat Mitzvah in Krakow this
summer  for bringing great joy to our community, and also for
tzedaka for Rosh HaShana 5778!
See fragments from Jessica's Bat Mitzvah on YouTube >>

Ministry of Foreign Affairs  for organizing with us in year 5777 two excelent symposia 
Restoring Memory and The Envision Symposium.
Artur Stern and Alachua HaskinsNazarenkoStern  for their continued love and
support to our Community.
The Duch Jewish Humanitarian Fund  for supporting our education and community
building projects.
L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora  for supporting our education
through art Midrash Lab project.
The American Jewish Joint Distribution Committee  for supporting holiday
celebrations.
The Together Plan  for interesting and inspiring cooperation!
Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska  Izrael  for inviting us for their
amazing festival "Zachor" in Bialystok where Jewish culture and art from the
highest level builds intercultural bridges.
Krnovska Synagoga  for inviting us into cooperation in their programs
and for being our true friends and associated members of our
community. www.krnovskasynagoga.cz

The Mojše Band and Rabbi Tanya Segal for creating and publishing
"Reguita" Musical Shabbat CD which is an exemplary piece of art, and at the
same time a record of our Kabbalat Shabbat service liturgy and support to
our community. Read More >>

And last but not least: MARAM  Israeli Council of Progressive Rabbis, European and
World Union for Progressive Judaism  for their support for Beit Krakow progressive
community.

Gmar Chatima Tova!
www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/

drodzy czytelnicy
Zapraszamy na modlitwy Jom Kippur w Starej Synagodze  dostępnej dla nas dzięki
uprzejmości Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Kol Nidre  19.00 and Szacharit 
10.30) i w naszym Beit Midraszu ul. Józefa 12 (Studiowanie Księgi Jony  17.30, Izkor
i Neila  18.30). Modlitwy i studiowanie poprowadzi Rabin Tanya Segal.
Rok 5777 był trudnym rokiem dla naszej społeczności, ale też rokiem osiągnięć, które nie
były by możliwe bez ludzi i instytucji, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować  za
których przyjaźń i współpracę jesteśmy bardzo wdzięczni:

Członków, przyjaciół i gości Beit Kraków  którzy biorą udział
w naszej codziennej działalności, obchodach Szabatów i świąt,
naszych wydarzeniach edukacyjnych i artystycznych  za wspaniałą
atmosferę, która dzięki nim towarzyszy wszystkim tym
okazjom! www.beitkrakow.org

Naszej Rabin  Rabin Tanyi Segal  za jej rabinacką pracę, edukację,
wsparcie i inspirację w codziennym życiu społeczności.
jwa.org/rabbis/narrators/segaltanya

Galerii Szalom  która zawsze przyjmuje nas z otwartymi rękami dając
nam przestrzeń do naszych społecznych i artystycznych wydarzeń, będąc
jednocześnie miejscem wysokiej sztuki, pierwszą i być może jedyną
prawdziwą galerią sztuki na Krakowskim Kazimierzu. Zobacz więcej>>

Centrum Kultury Żydowskiej Fundacji "Judaica", za miłą współpracę i
włączenie już po raz drugi obchodów Rosz HaSzana z Beit Kraków w
program "Bait Chadasz". judaica.pl

Księgarni i Wydawnictwa Austeria  za publikację klasycznych tekstów
żydowskich z polskim tłumaczeniem, prac polskich rabinów, myślicieli, pisarzy i
poetów  bez których to wydań nasze codzienne studiowanie i modlitwa była by
bardzo trudna. Również za miłą współpracę i życzliwość na przestrzeni lat.

Muzeum Historycznego Miasta Krakowa  Synagoga Stara  za
udostępnienie synagogi do prowadzenia modlitw Jom Kippur w roku 5777 i
5778 oraz za przyjaźń, życzliwość i wsparcie.
www.mhk.pl/oddzialy/starasynagoga

Rodziny Jessiki Krol, której Bat Micwa odbyła się tego lata w
Krakowie  za wspólne przeżycia pełne radości i głębokiej treści
oraz za tzdaka na Rosz HaSzana 5778!
Zobacz fragment Bat Micwy Jessiki na YouTube >>

Ministerstwa Spraw Zagranicznych  za zorganizowanie z nami w roku 5777 dwóch
wspaniałych sympozjów  Restoring Memory oraz The Envision Symposium.
Artura Sterna i Alachui HaskinsNazarenkoStern  za ich oddanie i wsparcie dla
naszej społeczności.
The Duch Jewish Humanitarian Fund  za wspieranie naszych projektów edukacyjnych i
integracyjnych.
L.A. Pincus Fund for Jewish Education in the Diaspora  za wsparcie naszych
twórczych programów edukacji przez sztukę  Midrash Lab.
The American Jewish Joint Distribution Committee  za wsparcie organizacji
obchodów świąt.
The Together Plan  za ciekawą i inspirującą współpracę!

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska  Izrael  za zaproszenie nas na
niezwykły festiwal "Zachor" w Białymstoku gdzie wysoka sztuka buduje mosty
między różnymi kulturami.

Krnovska Synagoga  za zaproszenie nas do współpracy w ciekawych
programach i za aktywny udział w życiu naszej społeczności.
www.krnovskasynagoga.cz

Mojše Band i Rabin Tanyi Segal  za nagranie i opublikowanie płyty
"Reguita" Szabat Muzyczny  która jest niezwykłym dziełem sztuki ale
jednocześnie utrwaleniem naszej szabatowej liturgii i wsparciem dla naszej
społeczności.
Read More >>

I na końcu, a może przede wszystkim  MARAM  Israeli Council of Progressive Rabbis
oraz European and World Union for Progressive Judaism  za wsparcie społeczności
postępowej Beit Kraków.

Gmar Chatima Towa!
www.beitkrakow.org
www.facebook.com/beitkrakow/
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