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1. Warszawa 22.02.1010 

Na portalu 

demotywatory.pl 

pojawiły się 

materiały o treści 

antysemickiej. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Prokuraturę Rejonową Warszawa-

Śródmieście. W związku z odmową 

wszczęcia postępowania złoŜono 

zaŜalenie, które zostało 

uwzględnione. Właściciel strony 

internetowej został wezwany do 

zaniechania naruszeń. 

Dochodzenie jest w toku. 

2. Warszawa 03.03.2010 

Dewastacja 

cmentarza 

Ŝydowskiego na 

Bródnie poprzez 

malowanie na 

lapidarium treści 

antysemickich.  

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Prokuraturę Rejonowa Warszawa 

Praga Północ. W związku z 

odmową wszczęcia postępowania 

złoŜono zaŜalenie, które zostało 

uwzględnione. Śledztwo zostało 

umorzone ze względu na 

niewykrycie sprawców.  

3. Jarosław 03.08.2010 

Wycięcie i kradzieŜ 

5 drzew z 

cmentarza 

Ŝydowskiego w 

Jarosławiu. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Prokuraturę Rejonową w 

Jarosławiu. W związku z odmową 

wszczęcia postępowania złoŜono 

zaŜalenie, które zostało 

uwzględnione. W związku z 

ponownym umorzeniem śledztwa 

przez prokuraturę, Fundacja 

złoŜyła kolejne zaŜalenie, które 

zaowocowało decyzją sądu o 

uchyleniu postanowienia o 

umorzeniu dochodzenia.  

4. Biłgoraj 29.03.2010 

Uszkodzenie bramy 

wejściowej na 

cmentarz Ŝydowski. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Policję w Biłgoraju. W kwietniu 

2010 r. Policja wydała 

postanowienie o odmowie 

wszczęcia dochodzenia, Fundacja 

nie wnosiła zaŜalenia w związku z 

niewielką szkodliwością czynu. 



 

5. Szczebrzeszyn 13.05.2010 

Dewastacja 

cmentarza, 

przewrócenie i 

połamanie macew. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Prokuraturę Rejonową w 

Szczebrzeszynie. Śledztwo zostało 

umorzone z uwagi na brak 

znamion czynu zabronionego. 

Istniała moŜliwość, Ŝe do 

dewastacji doszło wskutek 

działania czynników 

atmosferycznych. 

6. Ziębice  18.05.2010 

Libacja alkoholowa 

na terenie 

cmentarza 

Ŝydowskiego, film 

umieszczony w 

serwisie Youtube. 

Fundacja zawiadomiła o 

popełnieniu przestępstwa Policję w 

Ziębicach. Akt oskarŜenia 

przeciwko trzem sprawcom został 

wysłany do sądu. 

7. Debrzno 23.06.2010 

Oblanie farbą 

pomnika i 

lapidarium na 

cmentarzu. 

Fundacja zawiadomiła o 

przestępstwie Prokuraturę 

Rejonową w Złotowie. Prokuratura 

podjęła dochodzenie.  

8. Suwałki 23.06.2010 

Dewastacja 

cmentarza, 

przewrócenie i 

połamanie macew. 

Fundacja zawiadomiła o 

przestępstwie Prokuraturę 

Rejonową w Suwałkach. Śledztwo 

zostało umorzone z powodu 

niewykrycia sprawców. 

9. LeŜajsk 07.07.2010 

KradzieŜ 5 przęseł 

ogrodzenia z 

cmentarza 

Ŝydowskiego w 

LeŜajsku. 

Fundacja zawiadomiła Prokuraturę 

Rejonową w LeŜajsku o 

przestępstwie. W związku z 

odmową wszczęcia postępowania 

przez prokuraturę, Fundacja 

złoŜyła  zaŜalenie, które 

zaowocowało  decyzją sądu o 

uchyleniu postanowienia o 

odmowie wszczęcia postępowania. 

10. Augustów 02.08.2010 

Zniszczenie 

pamiątkowej płyty 

umieszczonej na 

cmentarzu. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Prokuraturę Rejonową w 

Augustowie. 

11. Łańcut 07.10.2010 

Zniszczenie zamka 

w drzwiach do 

synagogi. 

Fundacja zawiadomiła o zajściu 

Policję w Łańcucie. Sprawca został 

ujęty i skazany wyrokiem, sprawa 



została zakończona. 

 


