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Co przedszkolaki wiedzą o

bezpieczeństwie w ruchu

drogowym?
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Ze Starej Szafy. Rower ze

śmigłem. Bielawski opowiada,
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9 czerwca 2017

W marcu 1968 r., w wyniku rozpętanej kampanii antysemickiej, z Polski musiało wyjechać

tysiące Żydów. Emigrantami Marcowymi są m.in. goście wczorajszego spotkania w Sali

Lustrzanej: dr Leopold Sobel, Jerry Bergman i Maria Konh-Bogucka. Tarnów był jednym z

czterech miast w Polsce, które przypominały marcowe wydarzenia sprzed prawie 50 lat.

Organizatorem spotkania była fundacja AntySchematy2. Obchody „Tarnowskiego Marca’68”

rozpoczął recital piosenek z lat 60-tych, które zaprezentował Paweł Obara. Młodzież

tarnowskich szkół oraz uczestnicy spotkania wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali w

debacie oxfordzkiej. Fragmenty powieści „Tewije Mleczarz” do grafik i szkiców Bruno Szulca

przedstawiła Magdalena Zbylut z Teatru „Nie Teraz”, a spotkanie muzyczne uświetniła Leliwa

Jazz Band.
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