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MASZ ZDJĘCIE
DO TEGO TEMATU?

Dwoje nastolatków pobazgrało siedzibę fundacji AntySchematy antysemickimi hasłami i znakami.
Proces pary oskarżonych jest niejawny. Sąd nie uzasadnił dziennikarzom takiej decyzji.

Sw astyka była jednym z napisów  na fundacji - mów i Tomasz Malec (© Paulina Marcinek)

WYŚLIJ
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Wiadomo już o ile od 2018 r. wzrośnie płaca minimalna oraz emerytury i renty

sponsorowane

Żylaki można usunąć! Wywiad z lekarze, który ujawnia przyczyny i sposoby na żylaki…

TOP 10 nowych miejsc w Krakowie. Musisz je odwiedzić! [ZDJĘCIA]

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

Angażowanie się fundacji AntySchematy 2 w walkę z rasistowskimi stereotypami w Tarnowie nie wszystkim przypadło do gustu. Siedziba organizacji co jakiś
czas staje się celem ataków. 

Pierwsze antysemickie napisy ktoś namalował czarnym markerem na budynku fundacji przy ul. Żydowskiej jesienią. 

- Pamiętam to jak dziś. Obraźliwe znaki i słowa zaczęły pojawiać się stopniowo - przypomina sobie Tomasz Malec, prezes fundacji AntySchematy 2. 

Na początek, na drzwiach wejściowych nagryzmolono „Żydzi jedzą dzieci”. Napis w języku hebrajskim na szyldzie organizacji został przekreślony. Obok
sprawcy dopisali „Anty Jude”. Na tablicy znalazł się też wulgaryzm pod adresem prezesa. Całość uzupełniła swastyka oraz orzeł z hitlerowskim symbolem. 

- Zabolało mnie to, że takie rzeczy pojawiły się właśnie na fundacji, która łamie schematy społeczne - wzdycha Tomasz Malec. - Raz spotkałem młodego
człowieka z Izraela, który przyjechał na wycieczkę do Tarnowa. Patrzył na te bazgroły, płakał i pytał mnie dlaczego ktoś to zrobił? - opowiada. Potem wandale
przenieśli się na sąsiedni budynek, na którym wisiał baner AntySchematów2. Tam również pojawiły się m.in. antyżydowskie hasła. - To co się stało, jest
naszym zdaniem po prostu mową nienawiści - mówi Barbara Piesowicz, pełnomocnik fundacji. 

W podobnym okresie nazistowskie symbole namalowano także na elewacji jednego z budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadzieja”. Na gorącym uczynku
policjanci schwytali wówczas 19-letniego Mikołaja F. Sprawy połączono, zatrzymano też 19-letnią Patrycję R. 

Prokurator oskarżył ich o nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych oraz publiczne znieważenie ludności żydowskiej.
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sponsorowane

Silna erekcja już po pierwszym zastosowaniu.
Sprawdź działanie i zostań kochankiem
idealnym

TOP 10 nowych miejsc w Krakowie. Musisz je
odwiedzić! [ZDJĘCIA]

sponsorowane

Żylaki można usunąć! Wywiad z lekarze, który
ujawnia przyczyny i sposoby na żylaki…

Mikołaj F . odpowiada też za propagowanie ideologii faszystowskiej. - Obojgu grozi kara do 5 lat więzienia - mówi Marcin Stępień, Prokurator Rejonowy w
Tarnowie. 

Przed pierwszą rozprawą unikali kontaktu z reporterami i obiektywów. Wysoka blondynka i nieco niższy od niej chłopak przemknęli na sądową salę z
kamiennymi twarzami. Chwilę potem sędzia Jakub Boryczko wyprosił dziennikarzy. 

- Sprawa jest niejawna - stwierdził krótko bez słowa wyjaśnienia . Dopiero rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Tarnowie Irena Choma-Piotrowska
informuje, że zgodnie z przepisami sprawy o pomówienie lub znieważenie są niejawne. Proces odroczono do 10 października. 

- Czekamy na wyrok sądu, jednak nie przekreślamy tych młodych osób - mówi Malec. 

Źródło: Tarnowianie przed sądem za napisy pełne nienawiści - Bochnia NaszeMiasto.pl
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Stylówki z lat 80. Pamiętacie te czasy?
[ZDJĘCIA]

Tarnów. Rządowe miliony nie dla tarnowskiej
„Jaskółki”

Tarnowianom marzą się park, plaża i drogi

QUIZ: QUIZ. Jaka dieta byłaby dla ciebie odpowiednia?

PYTANIE 1:  Jak dużo czasu spędzasz w kuchni, przygotowując potrawy?



Bardzo dużo - lubię sprawdzać nowe przepisy
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KOMENTARZE (0)

Napisz komentarz...

Podane dane osobow e będą przetw arzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszaw ie. Podanie danych jest dobrow olne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetw arzania danych osobow ych
oraz Tw oich praw  znajdziesz w  regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Staram się używać do przygotowywania dań jak najmniejszego nakładu sił

Tyle, ile potrzeba. Nie przesiaduję tam przesadnie długo

To zależy, co chcę przygotować

W ogóle nie zaglądam do kuchni

1/10 Przejdź dalej
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Więcej na temat: antyschematy tarnów proces za napisy tarnów wyrok za bazgroły tarnów

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Daj im szansę przetrwać
Chroń z nami zagrożone gatunki. Tylko wspólnie
możemy odmienić ich los

reklama

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!
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 dostarczone przez plista

Volvo S90. Oszczędź z pakietem MADE BY
SWEDEN
Kliknij, wypełnij formularz, a potem ciesz się
wolnością i komfortem więcej

Zanim zrobisz sobie selfie sprawdź co jest za
tobą...
Często szybko robimy sobie zdjęcie, a potem
wrzucamy do sieci. Dopiero po czasie zwracamy
uwagę na... więcej

Wojewoda małopolski Józef Pilch odchodzi,
Padł ofiarą walk...
Wojewoda Małopolski Józef Pilch został odwołany ze
stanowiska w piątek późnym wieczorem. Oficjalnie...
więcej

HALLO
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Polska projektantka podbija Bliski Wschód.
Jej sukienki prezentowane były w Dubaju!
[ZDJĘCIA]



10 faktów dotyczących hoteli, o których
mogłeś nie wiedzieć! [PRZEGLĄD]
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Robert Lewandowski trenuje w
luksusowych wnętrzach
swojego apartamentu
[ZDJĘCIA]



Najdziwniejsze rekordy
Guinessa na świecie. Potrafiłbyś
tak zrobić? [ZDJĘCIA]



Najczęstsze błędy językowe.
Sprawdź, czy je popełniasz!
[ZDJĘCIA]



Gala Ekstraklasy 2017 za nami.
Zobaczcie, kto przyszedł na
wręczenie nagród [ZDJĘCIA]
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Jak sprzątać i przy tym chudnąć?

TURYSTYKA
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17. Parada Smoków w
Krakowie [NOWE ZDJĘCIA]



Wielka Parada Smoków
2017 w Krakowie! [ZDJĘCIA,
WIDEO]



Parada smoków 2017 w
Krakowie. Sztuczne ognie
zabłysnęły nad Wisłą
[NOWE ZDJĘCIA]

Wielkie Widowisko Plenerowe na Wiśle.
Smoki zawładnęły Krakowem [ZDJĘCIA,
WIDEO]04/06/2017  mk

Gdzie pojechać nad wodę w Małopolsce?
[ZDJĘCIA]
31/05/2017  kr

Planty krakowskie w czasach
przedwojennych [ZDJĘCIA]
29/05/2017  red

Weekend w Krakowie: Najlepsze trasy
spacerowe i rowerowe! [ZDJĘCIA]
20/05/2017  kr  

Weekendowy spacer po Krakowie.
Dziedzińce Uniwersyteckie [ZDJĘCIA]
20/05/2017  Aneta Żurek

Kraków. Zlot food trucków przed Galerią
Kazimierz [ZDJĘCIA]
14/05/2017  Aneta Żurek

Plaża nad Wisłą w przedwojennym
Krakowie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]
14/05/2017  Zaslavets Oleksandra

1

3.liga. W Oświęcimiu każdy zespół miał
jedną dobrą połowę [WIDEO]
20/05/2017  Jerzy Zaborski

3 liga. Soła - Unia Tarnów 2:1 [ZDJĘCIA]
20/05/2017  Jerzy Zaborski
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04/06/2017  Piotr Tymczak

Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet
Termalica na zakończenie sezonu
[ZDJĘCIA, WIDEO]

Wisła Kraków przegrała z Bruk-Bet Termalica na
zakończenie sezonu. Do Wisły należała pierwsza
połowa, w której objęła...



03/06/2017  Artur Gawle

III Rodzinny Piknik Rowerowy w
Zbylitowskiej Górze [ZDJĘCIA]

Na stadionie LKS Dunajec Zbylitowska Góra odbyła
się trzecia edycja pikniku rowerowego, podczas
którego rozegrano...



Marzenie Bartka spełniło się - trenował z
Termaliką
19/05/2017  Łukasz Jaje

Wojciech Wojdak (BOSiR Brzesko): Celem
w mistrzostwach Polski są trzy kwalifikacje
na MŚ16/05/2017  Jerzy Zaborski

Wojciech Skrzypek zapamiętany jako trener
gwarantujący sukcesy
11/05/2017  Jerzy Zaborski

Sprawdź czy zdałbyś maturę z
matematyki [QUIZ]
Quizy  27/04/2017

Trwa budowa ekspresowej
zakopianki. Rozmach prac robi
wrażenie [ZDJĘCIA]
Moto  25/01/2017  

III Targi Pracy w PWSZ w
Tarnowie [ZDJĘCIA]
Wiadomości  27/04/2017
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