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Kądzielawski: Smart City po

tarnowsku?
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Nowy sezon LOTTO Ekstraklasy.

Słonie zaczynają od meczu z

Jagiellonią. Nieoficjalnie: w

Niecieczy zagra swoje mecze

także Sandecja

8 czerwca 2017

„Żonkile” to ogólnopolska akcja, której celem jest pamięć o powstaniu w warszawskim

getcie. W tym roku mija 73 lata od tych wydarzeń, w których udział brał m.in. Marek

Edelman.

 

W ramach obchodów 73. rocznicy powstania w getcie warszawskim na ulicach Tarnowa

odbędzie się akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”. Organizatorem tej akcji jest Muzeum

Historii Żydów Polskich Polin, jego partnerem jest tarnowska Fundacja Antyschematy 2.

 

We wtorek, 19 kwietnia, na ulicach miasta pojawią się wolontariusze, którzy będą wręczać

mieszkańcom zrobione przez siebie papierowe żonkile, które są symbolem tragicznych
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REKLAMA

Czterolatek zginął,
a jego matka...

wydarzeń sprzed lat. – Będzie to 500 papierowych żonkili, które powstawały przez ostatni miesiąc

oraz żywe kwiaty. Wolontariusze pojawią się w okolicy ul. Wałowej, Krakowskiej oraz pl. Rybnym od

godz. 9:00 – mówi Tomasz Malec z fundacji Antyschematy 2.

 

Tego dnia będzie także wyświetlany film dokumentalny związany z historią wybuchu

powstania w getcie warszawskim. Będzie można go obejrzeć o godzinie 12:30 na auli w

budynku ODN.

 

fot. Ewa Janiec

Reklamy i banery na portalu Tarnów.in - tel. 883 – 787 – 652, kontakt@tarnow.in
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Zielony Balonik” w
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