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Młodzi wolontariusze z fundacji Antyschematy 2 czyszczą macewy na tarnowskim
cmentarzu żydowskim i rozszyfrowują wyryte na nich napisy.

©Paulina Marcinek
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WYNIKI LOSOWANIA LOTTO 10
CZERWCA

Horoskop na niedzielę, 11 czerwca

Niedziela ze zmienną pogodą

Amazon i Netflix szturmują bramy
Hollywood

Limanovia zagra w barażu o III ligę

Apel o pomoc. Martynka walczy o życie

Najczęściej czytane

Polecamy

ZOBACZ WIĘCEJ

1 Ciężarna ucierpiała w poważnym wypadku.
Nieplanowany poród

2 Jednostka jest jak rodzina. Razem jedzą,
śpią i ratują ludziom życie

3 Koniec wojewody, padł ofiarą walk
frakcyjnych

4 18 tysięcy kur i kurcząt spłonęło w pożarze
kurnika

5 Marzenie Bartka spełniło się - trenował z
Termaliką
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Z KATEGORII TARNÓW

Najbardziej poszukiwane kobiety z
Małopolski. Widziałeś je? [LISTY
GOŃCZE]

Wchodzi nowy rozkład jazdy pociągów.
Będzie szybciej

Tarnowianom pomagają studenci judaistyki z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. - Wiele macew jest w dobrym stanie. Myślę,
że uda się nam odczytać napisy znajdujące się na tablicach.
Większość z nich jest w języku hebrajskim, ale zdarzają się
zapisy alfabetem łacińskim - podkreśla Dominika Jasińska,
studentka judaistyki z Krakowa. 

Prace rozpoczęły się wczoraj przed południem i trwały kilka
godzin. Wszystko odbywało się pod czujnym okiem
naukowego opiekuna z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

reklama

- Najpierw oczyszczamy macewy z mchu. Później robimy dokumentację
fotograficzną, odczytujemy tekst na tablicach, tłumaczymy i uzupełniamy,
korzystając z zachowanych w Tarnowie żydowskich metryk - wyjaśnia dr
Leszek Hońdo. 

Wolontariusze wspólnie ze studentami będą pracować na kirkucie przez co
najmniej kilka najbliższych dni. - To dla mnie wyjątkowa przygoda i ciekawa
lekcja historii - mówi Wioletta Pochroń, wolontariuszka fundacji
Antyschematy 2. 

Niedziela ze zmienną
pogodą

Szukamy Mistrzów
Handlu w Małopolsce.
Zgłoś kandydatów!

Prenumerata cyfrowa
gazety + 2 bilety na
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Zapomnij o portfelu –
płać wygodnie
telefonem z Orange
Finanse!

Wymarzona,
Wyzwolona,
Urozmaicona... Taka jest
właśnie Strona Kobiet!
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Efektem finalnym będzie katalog, w którym każda z macew zostanie
oznaczona na planie i dokładnie opisana. 

- Chcemy przywrócić pamięć o Żydach, których kiedyś pochowano na
cmentarzu w Tarnowie, ale do tej pory nie zostali zidentyfikowani -
tłumaczy Tomasz Malec, prezes fundacji walczącej z rasistowskimi
stereotypami. 

Lek za 1300 zł?
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trafiły już w dobre...
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Pogoda na niedzielę, 11
czerwca. Spadnie deszcz

Uwaga! Idą burze z
gradem, będzie mocno
wiać [OSTRZEŻENIE]

Pogoda na sobotę, 10
czerwca. Możliwe opady
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Przeczytaj także
Ks. Tymoteusz Szydło
odprawił swoją pierwszą
mszę świętą

Polska - Rumunia
10.06.2017 Transmisja
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