
 

 
 

Wyst ąpienia o charakterze antysemickim zgłoszone prokura turze, policji  
lub innym organom przez Fundacj ę Ochrony Dziedzictwa śydowskiego w 2009 roku: 

 

 
 

l.p.  Miejsce 
zdarzenia Data zdarzenia Opis zdarzenia Stan sprawy 

1. 

Chrzanów 03.2009 

Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego; poprzewracane i 
potłuczone macewy w liczbie 50 
sztuk. 

Fundacja zawiadomiła o 
zajściu Komendę Policji w 
Chrzanowie. Sprawa jest w 
toku. 

2. 

Kalisz 01.04.2009 

Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego; porozbijano 
macewy oraz płyty, z których 
zbudowany został pomnik pamięci 
kaliskich śydów 

Fundacja zawiadomiła o 
zajściu Komendę Policji w 
Kaliszu. Sprawa jest w toku. 

3. 

Góra 
Kalwaria 

5-7.05.2009 

Zniszczenie ohelu poprzez 
zaklejenie pianką montaŜową 
furtki oraz antysemickie napisy na 
ścianach. 

Sprawa prowadzona przez 
Prokuraturę Rejonową 
w Piasecznie została 
umorzona dn. 31.08.2009 
wobec niewykrycia 
sprawców. 

4. 

Rawa 
Mazowiecka 

18-30.06.2009 
KradzieŜ tablicy informacyjnej – 
drogowskazu do cmentarza 
Ŝydowskiego. 

Sprawa prowadzona przez 
Komisariat Policji w Rawie 
Mazowieckiej została 
umorzona z powodu 
niewykrycia sprawców. 

5. 

Szczytno 01-15.07.2009 
Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego; antysemickie 
napisy na macewach. 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Powiatową Policji 
w Szczytnie została 
umorzona dn. 11.09.2009 r. z 
powodu niewykrycia 
sprawców. 

6. 

Mszczonów 10.08.2009 
Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego; antysemickie 
napisy na ogrodzeniu 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Policji w 
Mszczonowie została 
umorzona dn. 28.08.2009 r. 
wobec niewykrycia 
sprawców. 

7. 

Ostrów 
Mazowiecka 

08.08.2009 
Nawoływanie do nienawiści 
rasowej na ostrowskim portalu 
internetowym 

Sprawa umorzona przez 
Prokuraturę Rejonową w 
Ostrowii Mazowieckiej wobec 
braku znamion czynu 
zabronionego 



8. 

Biała 
Rawska 

9-10.08.2009 
KradzieŜ tablicy informacyjnej – 
drogowskazu do cmentarza 
Ŝydowskiego. 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Policji w Białej 
Rawskiej została umorzona 
dn. 14.08.2009 r. wobec 
niewykrycia sprawców. 

9. 

Łęczna 07.10.2009 
Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego poprzez 
zaśmiecanie terenu cmentarza. 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Powiatową Policji w 
Łęcznej została umorzona 
wobec niewykrycia 
sprawców. 

10. 

Izbica 12.10.2009 
Podpalenie zabytkowego dębu na 
terenie cmentarza Ŝydowskiego 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Policji w Izbicy 
została umorzona wobec 
niewykrycia sprawców.  

11. 

Sopot  10. 2009 
Dewastacja cmentarza 
Ŝydowskiego; antysemickie 
napisy na macewach i ogrodzeniu 

Sprawa prowadzona przez 
Prokuraturę Rejonową 
w Sopocie została umorzona 
dn. 14.12.2009 wobec 
niewykrycia sprawców. 

12. 

Zielona 
Góra 

11.2009 

Dewastacja macew na cmentarzu 
Ŝydowskim; wycięcie i kradzieŜ 
krat z zabytkowej kaplicy, 
wycięcie i kradzieŜ drzewa, 
zaśmiecanie terenu cmentarza. 

Sprawa prowadzona przez 
Komendę Policji w Zielonej 
Górze została umorzona 
wobec niewykrycia 
sprawców. 

13. 

Inowrocław 12.11.2009 
Prace budowlane na cmentarzu 
Ŝydowskim, które doprowadziły do 
profanacji szczątków. 

Fundacja zawiadomiła o 
zajściu Komendę Policji w 
Inowrocławiu. Sprawa jest w 
toku. 

 


