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Małopolska » Skazani za antysem ickie napisy na budynku
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MAŁOPOLSKA PO OTWIERA BIURA
INTERWENCJI OBYWATELSKICH
Zdaniem Grzegorza Lipca, szef małopolskiej
Platformy Obywatelskiej, powołanie Biur Interwencji
Obywatelskiej to efekt...
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WYRÓŻNIENIE DLA "JEDŹ
BEZPIECZNIE". PROGRAM DOCENIONY
PRZEZ DROGÓWKĘ
O przepisach ruchu drogowego wiedzą chyba
wszystko, od lat pokazują jak prawidłowo poruszać
się po drogach. Autorzy...

fot. Paulina Marcinek

Dwoje tarnowian zostało skazani za antysemickie napisy na budynku fundacji
AntySchematy 2. To pierwszy taki proces w regionie. Młodzi ludzie mają wykonać
prace społeczne.
Przed tarnowskim sądem zapadł wyrok w sprawie nastolatków, którzy pomalowali siedzibę fundacji
AntySchematy 2 antysemickimi i nazistowskim hasłami oraz znakami. Sąd uznał, że było to
publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych.
- To nasz mały sukces. Jest to pierwsza rozprawa w Tarnowie, która zakończyła się ukaraniem
osób, które używały mowy nienawiści. Mamy nadzieję, że wyrok ten będzie przestrogą dla innych,
którzy zrozumieją, iż nie można bezkarnie wypisywać obraźliwych haseł i napisów - podkreśla
Tomasz Malec, prezes fundacji AntySchematy 2.
Mikołaj F. został skazany na trzy miesiące, a Patrycja R. na miesiąc wykonywania prac
społecznych. Mają przepracować 24 godziny w miesiącu. Obydwoje muszą też naprawić
wyrządzoną szkodę i zapłacić za zniszczenia.
Obraźliwe słowa i znaki na budynku fundacji przy ul. Żydowskiej zaczęły pojawiać się stopniowo. Na
początku października 2015 roku na drzwiach wejściowych budynku, położonego nieopodal
pozostałości po tarnowskiej synagodze, nagryzmolono napis „Żydzi jedzą dzieci”.
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UWOLNIJ KSIĄŻKĘ I PUŚĆ JĄ W OBIEG
Ruszyła akcja "Uwolnij książkę"! Projekt ten
zachwyci wszystkich, którzy lubią czytać książki i
potrafią się nimi...

- Umieszczenie tych słów w przestrzeni publicznej, zwłaszcza na drzwiach fundacji, w okolicy
miejsca kultu, należy uznać za działanie mogące wzbudzić u odbiorcy silną niechęć wobec
narodowości żydowskiej - tłumaczył Jakub Boryczko, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie.
Umieszczony na szyldzie organizacji napis w języku hebrajskim i gwiazda Dawida zostały
przekreślone. Obok sprawcy dopisali słowa: „Anty Jude”. Później na tablicy znalazł się też
wulgaryzm pod adresem prezesa. Całość uzupełniła swastyka oraz orzeł z hitlerowskim symbolem.
- Zabolało mnie to, że napisy pojawiły się właśnie na fundacji, która łamie schematy społeczne.
Wiele wycieczek z Izraela odwiedza nasze miasto i bimę. W ten sposób wysyłamy im sygnały, że
nie są u nas mile widziani - podkreśla Tomasz Malec.
Skazani stali także za antysemickimi hasłami, które pojawiły się na banerze reklamowym na ul.
Żydowskiej oraz za nazistowskimi symbolami, które namalowano na elewacji jednego z budynków,
należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Nadzieja.
Sąd uznał, że Patrycja R. i Mikołaj F. działali wspólnie i w porozumieniu, a napisy nie są jedynie
młodzieńczymi wybrykami, lecz czynami opartymi na podstawach ideologicznych. Sąd uznał, że
oskarżeni zdawali sobie sprawę ze swoich działań oraz z ich konsekwencji.

SKARGA NA REPRESJE POD SĄDECKIM
POMNIKIEM CZERWONOARMISTÓW
Po pomniku Armii Czerwonej w Nowym Sączu nie
ma już śladu, ale kombatanci oburzeni represjami
podczas demonstracji...

- Pozostają jednak bezkrytyczni wobec popełnionych przestępstw - tłumaczy Jakub Boryczko.
Wyrok nie jest prawomocny. Fundacja nie wyklucza apelacji.
- Naszym zdaniem kara nie jest wystarczająca. Tych godzin prac społecznych powinno być
zasądzonych więcej. To byłaby dla nich odpowiednia nauczka - mówi Tomasz Malec.

NOWY WIADUKT NAD TORAMI POŁĄCZY
GMINĘ ZIELONKI Z KRAKOWEM
Do końca 2018 r. zostanie wybudowany wiadukt w
Batowicach k. Krakowa, który poprawi dostępność
komunikacyjną miasta i...
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TARNOWIANIE PAMIĘTAJĄ. ROCZNICA
PIERWSZEGO TRANSPORTU DO KL
AUSCHWITZ
77. rocznica pierwszej deportacji Polaków do
niemieckiego obozu Auschwitz przypada w środę.
14 czerwca 1940 r. z...

GALERIE

PROGRAMY "SEKRETY
MNICHÓW" OD KUCHNI
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Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na
Regulamin aplikacji mobilnej TVP Stream
najwyższym poziomie, w tym w sposób
dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
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