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Skradziono mezuzę z fragmentem
Tory. "To był akt antysemityzmu"
11 maja 2015, 15:26

Podziel się Udostępnij

Start Najnowsze Fakty Wideo Polska Kraków Świat Biznes Sport Meteo Ciekawostki Kultura i Styl Więcej       

TVN24 BIS KONTAKT24 TVN METEO TVN WARSZAWA FAKTY TVN24 SPORT

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://www.tvn24bis.pl
http://kontakt24.tvn.pl/
http://www.tvnmeteo.pl/
http://www.tvnwarszawa.pl/
http://fakty.tvn24.pl/
http://www.sport.tvn24.pl/
http://www.tvn.pl/
http://www.tvn24.pl/
http://www.fakty.tvn24.pl
https://www.tvn24.pl/wideo/na-zywo
http://www.tvn24.pl/
http://www.tvn24.pl/najnowsze,49
http://fakty.tvn24.pl/
http://www.tvn24.pl/wideo
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3
http://www.tvn24.pl/krakow,50
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2
http://tvn24bis.pl/
http://sport.tvn24.pl/
http://www.tvn24.pl/pogoda,7
http://www.tvn24.pl/ciekawostki-michalki,5
http://www.tvn24.pl/kultura-styl,8
https://twitter.com/tvn24
https://plus.google.com/109311928196765369861?prsrc=3
http://www.pinterest.com/tvn24pl/
http://instagram.com/tvn24.pl?ref=badge
http://www.tvn24.pl/rss.html
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


Tarnowska policja prowadzi w tej sprawie
śledztwo, jednak kwalifikuje zdarzenie jako
kradzież.

Foto: Fundacja AntySchematy 2Mezuzę umieszczono przy wejściu 29 marca, zniknęła w nocy z 6 na 7 maja

Z siedziby fundacji AntySchematy 2 w Tarnowie skradziono ozdobną
mezuzę (skrzyneczkę z fragmentem Tory). Wartość skradzionego
przedmiotu szacowana jest na kilka tysięcy złotych. W ocenie Tomasza
Malca, przewodniczącego fundacji nie była to jednak zwykła kradzież, a
akt antysemityzmu.

- Akt antysemityzmu też bierzemy pod uwagę, bo
w takim śledztwie zawsze bierzemy pod uwagę
różne wątki - tłumaczy Olga Lesińska-Żabińska,
rzecznik komendy policji w Tarnowie. Rzeczniczka
dodaje, że policji udało się zabezpieczyć
nagranie, które może pomóc w zatrzymaniu
sprawcy.

Mezuza została umieszczona na futrynie przy Biznes czy antysemityzm? Spór
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Pielgrzymi opuścili miastoPielgrzymi opuścili miasto

Kraków po ŚwiatowychKraków po Światowych
Dniach MłodzieżyDniach Młodzieży

Niezwykłe nagranie ze "Szkieletora"Niezwykłe nagranie ze "Szkieletora"

Straszył w KrakowieStraszył w Krakowie
prawie 40 latprawie 40 lat

wejściu do siedziby fundacji pod koniec marca.
Na miejscu jednak znajdowała się niewiele ponad
miesiąc.

- Mamy informację, że w środę wieczorem mezuza
jeszcze była na swoim miejscu, a zgłoszenie o kradzieży otrzymaliśmy w czwartek rano - relacjonuje
Żabińska.

o mural Edelmana
Mural Marka... czytaj dalej »

Save web pages as PDF manually or automatically with PDFmyURL

http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,biznes-czy-antysemityzm-br-spor-o-mural-edelmana,165233.html
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,biznes-czy-antysemityzm-br-spor-o-mural-edelmana,165233.html
http://www.tvn24.pl/raporty/swiatowe-dni-mlodziezy,1101
http://www.tvn24.pl/krakow,50/niezwykle-nagranie-z-krakowskiego-szkieletora,635226.html
http://pdfmyurl.com/save-as-pdf?src=pdf
http://pdfmyurl.com/?src=pdf


W Krakowie urodził się diabełW Krakowie urodził się diabeł

Gdy go chrzcili,Gdy go chrzcili,
błyskawica rozdarłabłyskawica rozdarła
obłokiobłoki

MeteoMeteo
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23°C 12°C

Zobacz pogodę długoterminową »

Malec mówi, że – chociaż sama fundacja jeszcze nigdy nie padła ofiarą działań antysemickich – jemu
samemu takie nieprzyjemności się zdarzały. Przyznaje, że „nie jest lubiany przez środowiska skrajne”.
Zaznacza też, że sama ulica Żydowska, przy której mieści się siedziba fundacji, nie jest zbyt
bezpiecznym miejscem.

Źródło: Fundacja AntySchematy 2Skradziona mezuza

Niebezpieczna okolica

Tomasz Malec, szef fundacji, jest przekonany że ten akt wandalizmu miał podłoże antysemickie.

– Nic innego nie zostało zniszczone, a tak zapewne zrobiliby wandale. Nie skradziono też niczego z
budynku fundacji, a było tam dużo urządzeń elektronicznych. To wydarzenie było zaplanowane –
ocenia mężczyzna.

- Muszę podjąć kroki, żeby ta ulica była bezpieczna, zarówno dla nas, jak i dla innych mieszkańców
Tarnowa – deklaruje Malec.

Pierwszym krokiem w tym kierunku ma być zwrócenie się do rady miasta o zamontowanie monitoringu
miejskiego w tej okolicy. W tej chwili go nie ma.

"Mezuza musi być umieszczona na zewnątrz
budynku"
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Fundacja też nie zamierza dać się zastraszyć
złodziejowi.

– Mamy już obietnice od przyjaciół z muzeum na
Majdanku, którzy przekażą nam kolejną mezuzę.
Ten przedmiot służy do modlitwy, ale też jest
swoistym talizmanem, ma przynosić ochronę temu, kto go dotknie. Nie spoczniemy, póki ludzie nie
zrozumieją, że nie ma w tym niczego złego. To po prostu element tradycji podkreśla Malec i dodaje, że
właśnie ze względu na tradycję mezuza nie może być umieszczona wewnątrz budynku, chociaż tam
byłaby o wiele bezpieczniejsza.

Autor: wini  Źródło: TVN24 Kraków/
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"Połykacz" biżuterii w rękach
policji. Wpadł, bo jechał pijany
Policjanci z... czytaj dalej »
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Pozostałe informacjePozostałe informacje

Poszukiwane dwa granaty upuszczone przez
antyterrorystów. "Wyglądają jak dezodoranty"

Akcja była dynamiczna, a granaty, które zgubili antyterroryści dwa. Szukali ich, ale nie znaleźli.
Apelują: jeśli je... czytaj dalej »

Są zarzuty dla byłego prezesa Sądu
Apelacyjnego w Krakowie. I wniosek o areszt

14:5414:54
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Prokuratura Krajowa wystąpiła do sądu z wnioskiem o aresztowanie byłego prezesa Sądu
Apelacyjnego w Krakowie, sędziego... czytaj dalej »

Skręcała, gdy uderzył w nią motocyklista. Nie przeżył
10:5010:50
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Motocyklista uderzył w nią, gdy zmieniała pas, jadąc swoim renault. Jej nic się nie stało,
mężczyzna zginął na miejscu. czytaj dalej »

Kobieta z dzieckiem
na pasach i
rozpędzony kierowca.
Nagranie Reportera 24
- Całe szczęście, że kobieta była ostrożna i się
zatrzymała. O mały włos jej nie zabił - tak
niebezpieczną sytuację z... czytaj dalej  »

16-miesięczna
dziewczynka zginęła
po upadku z okna.
Policja ma już wyniki
badań krwi matki
Prawie dwa promile - tyle alkoholu we krwi miała
matka przebywająca w domu z dzieckiem, które
zmarło po upadku z okna... czytaj dalej »
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Proces o policzek
wymierzony
burmistrzowi
Wadowic. "Uczyniłam
to w obronie własnej"
Proces Elżbiety Łaski, której prokuratura
zarzuciła między innymi spoliczkowanie
burmistrza Wadowic Mateusza Klinowskiego,...
czytaj dalej  »

Policyjni antyterroryści zgubili dwa granaty.
Wypadły im ze śmigłowca. "Nie należy
dotykać"
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Podczas akcji antyterrorystów z policyjnego śmigłowca wypadły dwa granaty błyskowo-hukowe.
Sprzętu nie udało się dotychczas... czytaj dalej »

"Odkrycie na skalę
europejską". Osada
sprzed 2,5 tysiąca lat
na Podkarpaciu
Aglomerację kilkunastu osad sprzed około
2,5 tysiąca lat skupionych wokół grodu
odkryli rzeszowscy archeolodzy na
Podkarpaciu.... czytaj dalej  »
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Zwłoki młodej kobiety
w Wiśle. Mogły leżeć
w wodzie od kilku dni
Ciało ponad 20-letniej kobiety wyłowiono z Wisły
w Krakowie. Zdaniem śledczych, zwłoki nosiły
ślady rozkładu, co może świadczyć...
czytaj dalej »

Budowali drogę, znaleźli ludzkie szkielety.
"To mógł być cmentarz epidemiczny"

środa, 7 czerwcaśroda, 7 czerwca

środa, 7 czerwcaśroda, 7 czerwca
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Ludzkie szczątki, które znaleźli podczas budowy drogi robotnicy, to zabytek – ustaliła prokuratura z
Ostrowca Świętokrzyskiego.... czytaj dalej »
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