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Fundacja Atyschematy 2 i jej młodzi wolontariusze rozszyfrują napisy na zapomnianych macewach.
Wakacje spędzą, pracując na kirkucie.
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Wiadomo już o ile od 2018 r. wzrośnie płaca minimalna oraz emerytury i renty

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

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

sponsorowane

Weź udział w ogólnopolskim teście wątroby.

- Zamierzamy przywrócić pamięć o Żydach, których pochowano na cmentarzu w Tarnowie, a do tej pory ich groby nie zostały zidentyfikowane - wyjaśnia
Tomasz Malec, prezes Fundacji Antyschematy 2. - Mamy nadzieję, że dzięki temu poznamy wiele osób zaangażowanych przed laty w życie społeczne i
polityczne naszego miasta - dodaje. 

„Detektywami historii” zostanie ośmiu wolontariuszy z łamiącej stereotypy fundacji i ośmiu studentów Instytutu Judaistki z Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie. Prace na cmentarzu żydowskim rozpoczną już za kilkanaście dni. Pod lupę zostanie wzięta setka macew, znajdujących się w środkowej części
zaniedbanego kirkutu. 

- Będziemy rozszyfrowywać i oznaczać miejsca pochówku Żydów - wyjaśnia Tomasz Malec. Najpierw macewy trzeba dokładnie oczyścić z mchu i wszelkich
zabrudzeń. Wszystko po to, by jak najdokładniej rozszyfrować napisy na nagrobkach. Praca będzie żmudna i ciężka, bowiem sporo tablic jest
niekompletnych. Na wielu z nich brakuje zarówno imienia, jak i nazwiska. 

Aby ustalić, kto został pochowany w takim miejscu, konieczne stanie się sięgnięcie do tarnowskich archiwów. 

Każda z macew otrzyma unikalny numer, który następnie zostanie naniesiony na karty inwentaryzacyjne. Później studenci z Krakowa opracują katalog z
kompletem informacji o każdej z nich. 

- Spróbujemy wydobyć jak najwięcej szczegółów na temat osób pochowanych na cmentarzu. W katalogu znajdą się także artykuły naukowe dotyczące
społeczności żydowskiej - wyjaśnia Tomasz Malec. 
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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]

5. Rajd Ziemi Bocheńskiej [ZDJĘCIA]

Wolontariuszom i studentom pomagał będzie pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Nasi studenci znają język hebrajski, są przeszkoleni , więc
myślę, że poradzimy sobie bez problemu z odczytaniem tekstów nagrobnych - wyjaśnia Leszek Hońdo. 

Czas do rozpoczęcia prac na cmentarzu niecierpliwie odlicza już Zuzanna Kruczała, jedna z wolontariuszek tarnowskiej fundacji. - Traktuję to nie tylko jako
przygodę, ale przede wszystkim lekcję historii i kultury żydowskiej - podkreśla 17-latka. 

20 tys. zł na projekt „Tarnowskie macewy - obóz dla wolontariuszy” pochodzą z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Możliwe, że wyniki prac uda się
opublikować. - W planach jest także skatalogowanie pozostałych około 4 tysięcy macew, z których znanych jest zaledwie kilkadziesiąt, reszta pozostaje
zagadką. - Może uda nam się rozwiązać ją w przyszłości. Bardzo byśmy tego chcieli - podkreśla Tomasz Malec. 

Źródło: Tarnów. W lecie odkryją tajemnice żydowskiego cmentarza - Bochnia NaszeMiasto.pl
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Stylówki z lat 80. Pamiętacie te czasy?
[ZDJĘCIA]

Tarnów. Rządowe miliony nie dla tarnowskiej
„Jaskółki”

sponsorowane

Jak bezpiecznie czuć się na Facebooku.
Przydatne informacje.

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.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

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

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

PDFmyURL converts any url to pdf!

http://tarnow.naszemiasto.pl/regulamin/
http://tarnow.naszemiasto.pl/logowanie/?url_powrotu=/artykul/tarnow-w-lecie-odkryja-tajemnice-zydowskiego-cmentarza,3783477,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/rejestracja/?przekieruj_po_rejestracji=/artykul/tarnow-w-lecie-odkryja-tajemnice-zydowskiego-cmentarza,3783477,artgal,t,id,tm.html
http://pdfmyurl.com/?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Więcej na temat: Fundacja AntySchematy 2 macewy na cmentarzu obóz dla wolontariuszy studenci UJ

 dostarczone przez plista

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

reklama

PRZECZYTAJ TAKŻE

Znajdź zdrowy przepis, idealny dla Twoich
nerek
Przepisy dla zdrowia nerek? Znajdź coś dla siebie i
porzuć złe przyzwyczajenia żywieniowe... 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
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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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G
Gastronomia

kuchnia europejska  kawiarnie i herbaciarnie  bary  pizzerie

jedzenie na telefon  fast foody  ogródki piwne  puby

kuchnia azjatycka  kuchnia polska  restauracje

F
Finanse i ubezpieczenia

doradztwo finansowe  windykacja  banki  kantory wymiany walut

biura rachunkowe  kredyty  ubezpieczenia  doradztwo podatkowe

Z
Zakupy

centra handlowe  hipermarkety  sklepy inne

komputery, oprogramowanie  kwiaciarnie  wyposażenie wnętrz

telefony komórkowe  sklepy sportowe  odzież  hurtownie

U
Usługi

organizacja imprez  agencje reklamowe  usługi inne  usługi internetowe

usługi informatyczne  usługi porządkowe  usługi fotograficzne i wideo

tłumacz  usługi projektowe  dekoracja wnętrz

M
Medycyna i zdrowie

apteki  szpitale i kliniki  przychodnie  rehabilitacja

E
Edukacja

szkoły policealne  szkoły inne  biblioteki, czytelnie

szkoły i kursy językowe  szkoły ponadgimnazjalne  gimnazja

nauka jazdy  kursy i szkolenia  szkolenia dla firm  szkoły wyższe

U
Uroda

solaria  fryzjer  masaż  spa, odnowa biologiczna  salony kosmetyczne

B
Budownictwo i dom

firmy budowlane i deweloperzy  biura nieruchomości

materiały budowlane  okna i drzwi  podłogi  odnawianie, renowacja

firmy remontowe  Instalacje elektryczne  meble  projekty budowlane
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Rozrywka i kultura

muzea  galerie  domy kultury  dyskoteki  bilard  centra rozrywki

kawiarenki internetowe  media  kluby
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