
reklama

reklama

1. Tarnów2. >  Wiadomości >  Tarnów. Ktoś zniszczył żydowski symbol religijny [WIDEO]

Lubię to! 0

Tarnów. Ktoś zniszczył żydowski symbol religijny
[WIDEO]

Autor: Andrzej Skórka
2015-05-11, Aktualizacja: 2015-05-11 11:33 źródło: Naszemiasto.pl

  

Wydarzenia

wiadomości

Tarnów 

 22°C

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://tarnow.naszemiasto.pl/
http://www.telemagazyn.pl
http://tarnow.naszemiasto.pl/newslettery/
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/
http://tarnow.naszemiasto.pl/pogoda/
http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://tarnow.naszemiasto.pl/
http://tarnow.naszemiasto.pl/wydarzenia/
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/wiadomo-juz-o-ile-od-2018-r-wzrosnie-placa-minimalna-oraz,4142466,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/top-10-nowych-miejsc-w-krakowie-musisz-je-odwiedzic-zdjecia,4142050,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/5-rajd-ziemi-bochenskiej-zdjecia,4142068,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/stylowki-z-lat-80-pamietacie-te-czasy-zdjecia,4141922,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnow-rzadowe-miliony-nie-dla-tarnowskiej-jaskolki,4141746,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/tarnowianom-marza-sie-park-plaza-i-drogi,4141718,art,t,id,tm.html
https://d-nm.ppstatic.pl/quizy/k/r//1/09/e1/57e3cefd7084a_p.jpg?1474547470
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/sprawdz-czy-zdalbys-mature-z-matematyki-quiz,4099062,art,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/trwa-budowa-ekspresowej-zakopianki-rozmach-prac-robi,3994258,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/iii-targi-pracy-w-pwsz-w-tarnowie-zdjecia,4099495,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k5.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k4.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k13.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k12.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k14.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k3.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k19.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k2.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/firmy/,tarnow,75685,k9.html
http://warszawa.naszemiasto.pl/polityka-prywatnosci/
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Mezuzę w yrw ano z futryny przy w ejściu do fundacji Antyschematy 2. Dla Tomasza Malca to przejaw  antysemityzmu w  Tarnow ie. Zapow iada zamontow anie kolejnej mezuzy (© Andrzej Skórka)
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MASZ ZDJĘCIE
DO TEGO TEMATU?

Sprzed wejścia do biura fundacji Antyschematy 2 w Tarnowie nieznany sprawca wyrwał i skradł żydowską
mezuzę - metalowy, bogato zdobiony pojemnik zawierający fragment Tory. - Myślałem, że Tarnów będzie
miejscem tolerancyjnym, a okazuje się, że nie możemy się jako fundacja czuć bezpiecznie na ul.
Żydowskiej - nie kryje oburzenia Tomasz Malec, prezes fundacji. Sprawcy są na razie nieznani.

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]

WYŚLIJ
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WIDEO: Żydowska mezuza ofiarą antysemitów czy chuliganów? 
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autor: Andrzej Skórka/Gazeta Krakowska 

Jeszcze w minioną środę wieczorem religijny symbol wisiał na swoim miejscu. Do futryny drzwi przybyli ją w marcu rabini goszczący na otwarciu siedziby
fundacji, stawiającej sobie za cel przełamywanie stereotypów w stosunku do mniejszości etnicznych i narodowych. 

W nocy mezuza zniknęła. W futrynie pozostał tylko jej odłamek, który odłamał się od całości. Resztę wyrwano posługując się prawdopodobnie łomem.
Sprawców nic innego ich nie interesowało. Nie ma śladów, by próbowali się włamać do biura fundacji. 

- Dla mnie to akt antysemityzmu - przyznaje Tomasz Malec. - Gdyby sprawcami byli złodzieje, pewnie połakomiliby się na sprzęt znajdujący się w biurze.
Pijani wandale zniszczyliby drzwi wejściowe, może wybiliby szybę, tymczasem komuś chodziło właśnie o naszą mezuzę. Według mnie to była zaplanowana
akcja. 

Mezuzy i jej amatorów od czwartku poszukuje policja. - W tym momencie koncentrujemy się na ustaleniu kto stoi za tą kradzieżą. Nie wykluczamy jednak, że
motywem działania mógła być obraza uczuć religijnych - przyznaje Olga Żabińska z KMP w Tarnowie. 

Mezuza przedstawiała wartość nie tylko symboliczną, ale również materialną. Kosztowała 3 tys. zł, a umieszczony w niej fragment Tory na specjalne
zamówienie kaligrafował ortodoksyjny Żyd z Izraela. 

Zdarzenie wywołało spore poruszenie w Tarnowie, który od lat szczyci się historią Żydów mieszkających tu przed wojną. Fundacja Antyschematy 2 wybrała
zresztą na swoją siedzibę lokal leżący dokładnie naprzeciwko bramy wiodącej kiedyś do najstarszej w mieście synagogi. Pozostałości świątyni są obecnie
celem pielgrzymek licznych wycieczek z Izraela. 

- Wychodząc spod bimy przychodzili do nas, dotykając mezuzy modlili się - podkreśla Tomasz Malec. 
Osoby zajmujące się problematyką żydowską z interpretacją zajścia czekają na ustalenia policji. - Biorę pod uwagę, że był to antysemicki wybryk, ale z drugiej
strony ul. Źydowska nie cieszy się najlepszą sławą i po prostu ktoś mógł mezuzę bezmyślnie zniszczyć - mówi judaista Janusz Kozioł, wicedyrektor Muzeum
Okręgowego w Tarnowie. Informacja o zdarzeniu szybko rozeszła się już jednak w internecie. A do fundacji Antyschemty docierają głosy współczucia i
poruszenia z Izraela. 

- Mezuza wróci na swoje miejsce, choćbym miał ich kupić dziesięć. Mam już zresztą deklarację przyjaciół z muzeum w Majdanku, że zamierzają nam ją
podarować - zapewnia Tomasz Malec.
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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]

Stylówki z lat 80. Pamiętacie te czasy?
[ZDJĘCIA]

Tarnów. Rządowe miliony nie dla tarnowskiej
„Jaskółki”

Tarnowianom marzą się park, plaża i drogi
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QUIZ: QUIZ. Jaka dieta byłaby dla ciebie odpowiednia?

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



Bardzo dużo - lubię sprawdzać nowe przepisy

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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ODPOWIEDZ

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

reklama

KOMENTARZE (4)

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!

leliwa (gość)

Podpis Wpisz kod Dodaj komentarz

Jak w bajce: Zlodziej krzyczy najglosniej...lapac zlodzieja. Nic tak nie przynosi slawy jak "atak antysemitow". Pan malec wie najlepiej jak zaistniec w mediach.
Niewazne jak mowia...wazne by mowili.

 +2 0
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Więcej na temat: antyschematy 2 tarnów tarnów mezuza tarnów policja żydzi

Menago (gość)
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Złodziej jest na zdjęciu! Okrada nas z godności i to za nasze pieniądze!

 +5 -1

Litości, przestańcie na siłę robić z nas antysemitów. Idę o zakład, że to był świetny kąsek dla ludzi, którzy w ten sposób "zarabiają" na życie. moim zdaniem takimi
artykułami sami potęgujecie antysemickie zachowania.

 +5 -1

A może po prostu złodzieje

 +5 0
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 dostarczone przez plista

PRZECZYTAJ TAKŻE

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

Dieta w kamicy nerek – krótki poradnik
Sprawdź listę prostych zaleceń dietetycznych, które
możesz łatwo stosować codziennie… 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]

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/polska-projektantka-podbija-bliski-wschod-jej-sukienki,4142188,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/10-faktow-dotyczacych-hoteli-o-ktorych-mogles-nie-wiedziec,4142064,galop,t,id,tm.html
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf




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]

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/robert-lewandowski-trenuje-w-luksusowych-wnetrzach-swojego,4141958,artgal,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/najdziwniejsze-rekordy-guinessa-na-swiecie-potrafilbys-tak,4141908,galop,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/najczestsze-bledy-jezykowe-sprawdz-czy-je-popelniasz-zdjecia,4141896,galop,t,id,tm.html
http://tarnow.naszemiasto.pl/artykul/gala-ekstraklasy-2017-za-nami-zobaczcie-kto-przyszedl-na,4141940,artgal,t,id,tm.html
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


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

SPORT
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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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kuchnia europejska  kawiarnie i herbaciarnie  bary  pizzerie

jedzenie na telefon  fast foody  ogródki piwne  puby

kuchnia azjatycka  kuchnia polska  restauracje
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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
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apteki  szpitale i kliniki  przychodnie  rehabilitacja
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Edukacja

szkoły policealne  szkoły inne  biblioteki, czytelnie
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firmy budowlane i deweloperzy  biura nieruchomości
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