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TARNOWSKIE MACEWY – OBÓZ DLA WOLONTARIUSZY
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Эта статья недоступна в выбранной языковой версии.

Projekt „Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy” jest prowadzony przez
Fundację  AntySchematy 2. Jego głównym celem jest skatalogowanie około 100
macew, znajdujących się na żydowskim cmentarzu w Tarnowie. Drugim celem
projektu jest edukacja młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie.
Działania są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków oraz Gminą Wyznaniową Żydowską w Krakowie (właścicielem cmentarza).
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Kraków. Ulica Kościuszki 88. Widok na kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela oraz klasztor sióstr Norbertanek od strony Wisły; rok 1925. Zdjęcie
pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
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Pierwszym zakończonym etapem był obóz dla wolontariuszy. Uczestnicy przeszli
szkolenie teoretyczne, a następnie pod opieką dr hab. Leszka Hońdo
przeprowadzili inwentaryzację. Obóz odbył się w dniach 11–17 lipca 2016 roku.
Drugim etapem projektu, który nadal trwa, jest przygotowanie publikacji
zawierającej podsumowanie projektu (artykuły tematyczne, wyniki ankiet
ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród wolontariuszy, sprawozdanie z realizacji
projektu) i katalogu macew. Redaktorem publikacji będzie dr hab. Leszek
Hońdo. Etap ten zostanie zakończony w listopadzie 2016 roku.

Uczestnicy projektu:

W projekcie udział wzięli wolontariusze Fundacji AntySchematy 2 – młodzież ze szkół
średnich w Tarnowie oraz studenci Instytutu Judaistyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego, łącznie 13 osób. Macewy stanowią ważny element kultury
żydowskiej, a w Polsce znaczna ich część uległa dewastacji. W związku z powyższym
niezmiernie ważne jest, aby podjąć działania zmierzające do ochrony istniejących
macew, które oprócz wartości religijnej dla Żydów, mają również wielką wartość
historyczną. Oczyszczenie i katalogowanie odnalezionych nagrobków jest pierwszym
krokiem w tym kierunku. Przez siedemdni wolontariusze biorący udział w projekcie
czyścili i inwentaryzowali macewy na żydowskim cmentarzu w Tarnowie.

Wykłady i warsztaty:

Ważnym celem projektu „Tarnowskie macewy – obóz dla wolontariuszy” była
edukacja młodzieży na temat dziedzictwa żydowskiego w Tarnowie. Wolontariusze
biorący udział w projekcie każdego dnia uczestniczyli w specjalistycznych
warsztatach i wykładach. W czasie tygodniowego obozu wolontariusze wysłuchali
trzech wykładów prowadzonych przez dr hab. Leszka Hońdo. Były to: metodologia i
praktyka inwentaryzacji, epigrafika nagrobna cmentarzy żydowskich, języki żydowskie.
Wolontariat to pewnego rodzaju przygoda, poszukiwanie własnych zainteresowań i
pasji. Wartością każdego wolontariatu jest wzbogacanie naszego życia o kluczowe
umiejętności społeczne i zawodowe. Każdy wolontariusz pracuje dobrowolnie i bez
wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, że angażując się nie otrzymuje się nic w
zamian. O idei wolontariatu uczestnicy projektu „Tarnowskie macewy – obóz dla
wolontariuszy” dyskutowali w trakcie warsztatu prowadzonego przez doktorantkę
Ewelinę Malik.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Wolontariat
dla dziedzictwa 2016”. Partnerem projektu „Tarnowskie macewy – obóz dla
wolontariuszy” jest Komitet Opieki nad Zabytkami kultury Żydowskiej w Tarnowie
Komitet istnieje od 1988 r. Jest stowarzyszeniem, afiliowanym przy Muzeum
Okręgowym w Tarnowie.
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Fundacja AntySchematy 2 zachęca do wsparcia projektu:
Nazwa banku: Pekao Bank SA Oddział w Tarnowie, Nr konta: 69 1240 5194 1111
0010 6307 0160
Adres: Pekao Bank SA, ul Wałowa 10, 33-100 Tarnów

Wszyscy Darczyńcy zostaną wymienieni w przygotowywanej publikacji oraz
materiałach informacyjno-promocyjnych (chyba, że zechcą pozostać anonimowi).

Kontakt:
Fundacja AntySchematy 2
ul. Żydowska 11, 33-100 Tarnów
tel. +48 791 987 331
E-mail: anti-schematy@wp.pl
www.antyschematy2.com
REGON 123153620
NIP 873 325 3020
KRS 0000515022
https://www.facebook.com/antyschematy2/

Администратор приложил все усилия, чтобы материалы были достоверными и

актуальными и не нарушали права третьих лиц, в том числе, авторские права, но не

может этого гарантировать. Поэтому ошибочные данные на сайте не могут быть
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