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CHEŁM Nie można tolerować wandalizmu i przejawów nienawiści rasowej

Sprofanowali żydowski cmentarz
Ktoś wymalował na słupkach bramy cmentarza żydowskiego w
Chełmie krzyże celtyckie, kojarzone z ruchem neofaszystowskim.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi chełmska policja. - To nie
tylko akt wandalizmu i dewastacja zabytku, ale również deklaracja
rasizmu i swoiste oświadczenie „nienawidzimy Żydów” – tłumaczy
Marcin Kornak, prezes stowarzyszenia „Nigdy Więcej”.

Z

naki wykorzystywane m.in. przez
środowiska nacjonalistyczne, w tym
shinheadów, pojawiły się na froncie ogrodzenia. Nekropolią opiekuje się Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. - O dewastacji dowiedzieliśmy się od
dziennikarza i zgłosiliśmy to do MPGK-u,
które miało zająć się usunięciem znaków
– tłumaczy Roland Kurczewicz, pełnomocnik prezydenta.
Sprawa została potraktowana jak
zwykła dewastacja, ponieważ urzędnicy
twierdzą, że krzyż celtycki nie jest w naszym kraju znakiem zakazanym. Marcin
Kornak, redaktor naczelny antyfaszystowskiego magazynu „Nigdy Więcej” i prezes
stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, zajmującego się promowaniem antyrasistowskich

postaw i realizacją rozmaitych programów
przeciwdziałających ksenofobii, uważa,
że to coś więcej: - To również deklaracja
rasizmu i swoiste oświadczenie - „nienawidzimy Żydów”. Takim zdarzeniom
trzeba się zdecydowanie przeciwstawiać.
Krzyż celtycki używany jest jako główny
symbol ideologiczny przez środowiska
propagujące faszyzm i rasizm.
Samorząd Chełma zastanawiał
się nad zgłoszeniem sprawy na policję.
Ostatecznie wniosek wpłynął na komendę
dopiero po naszej interwencji. - Wyjaśniamy tę sprawę – informuje Ewa Czyż,
rzeczniczka KMP w Chełmie.
- Tego typu zachowania powinny
być bezzwłocznie zgłaszane na policję.
Zgodnie z tym, co odnotowujemy w

„Brunatnej Księdze”,prowadzonym przez
nas monitoringu incydentów i przestępstw
na tle ksenofobicznym (obecnie w ramach
projektu z Fundacją Batorego), coraz więcej ich sprawców jest wykrywanych. W
wielu miastach funkcjonują różne systemy monitoringowe, dzięki którym udaje się
te osoby identyfikować. Jeśli nie będziemy
zgłaszać na policję zdarzeń rasistowskich
czy antysemickich, to środowiska nazistowskie będą stawały się coraz bardziej pewne
siebie, bezczelne i niebezpieczne – przekonuje prezes Kornak. Jego zdaniem, nie
wolno bagatelizować żadnych przejawów
faszyzmu, które obserwujemy na naszych
ulicach.
- To, że ktoś namalował krzyże celtyckie na bramie kirkutu, powinno być
sygnałem alarmowym dla władz miasta,
dla szkół, że dzieje się coś niedobrego, coś,
co może doprowadzić do kolejnych, coraz
groźniejszych aktów rasizmu, skierowanych przeciwko przedstawicielom różnych
mniejszości, cudzoziemcom, młodzieży
alternatywnej, bezdomnym – wszystkim,
którzy nie pasują do neofaszystowskiego
wizerunku „prawdziwego Polaka” – prze-

W październiku 2011 roku Wydział Rejestrowy
Sądu Okręgowego w Warszawie zarejestrował
krzyż celtycki jako symbol partyjny Narodowego Odrodzenia Polski. W kwietniu 2012 roku
decyzja wpisania do ewidencji kolejnych
symboli Narodowego Odrodzenia Polski
została cofnięta po apelacji przez wyrok Sądu
Okręgowego w Warszawie. Sąd uzasadnił
takie postanowienie faktem, że NOP ma już
zarejestrowany szereg symboli (m.in. falangę),
a dodanie kolejnych do tego pocztu mogłoby
utrudnić ustawowy wymóg rozpoznawalności
partii. Wobec powyższego, dodatkowe symbole Narodowego Odrodzenia Polski (w tym krzyż
celtycki) są nadal legalne, jednak ich dopisanie
do symboli partyjnych jest niemożliwe z powodu posiadania ich zbyt dużej liczby.
strzega Marcin Kornak.
Chełmski kirkut to zabytek, który założony został, według niektórych źródeł, w
średniowieczu. Dr Szymon Millner, podczas penetracji cmentarza na początku
XX w., ponoć odnalazł na miejscu macewy pochodzące nawet z 1442 roku. Według
ustnych przekazów, przed wojną na cmen-

Poseł ma plan dla Polski Pamiętali o rocznicy
REGION Poseł Grzegorz Raniewicz serdecznie zaprasza mieszkańców
regionu na spotkania w ramach akcji informacyjnej „Plan dla Polski”.
- W trakcie spotkań chcemy przekazać
informacje na temat tego, co zrobiliśmy
przez pięć ostatnich lat, co chcemy zrobić
w 2013 roku i do końca kadencji – mówi
poseł Raniewicz - Przede wszystkim jednak chcemy porozmawiać z wyborcami
o kluczowych sprawach. Najbliższy rok
będzie trudnym okresem, dlatego zależy
nam przede wszystkim na konstruktywnej

rozmowie. Liczymy, że spotkania pozwolą
na dyskusję wokół najważniejszego dziś
pytania: „Jak przyśpieszyć rozwój?”
Spotkania będą odbywać się sukcesywnie w gminach naszego regionu. Informacje na temat daty spotkań dostępne
będą na plakatach rozmieszczanych w
poszczególnych gminach. Poseł Grzegorz
Raniewicz zachęca do dyskusji, zadawania
pytań oraz kontaktu w sprawie organizacji spotkań w biurze poselskim przy ul.
Lwowskiej 24 ( tel. 722 140 599).
AN

Na tomografię trzeba
poczekać
CHEŁM Przed kilkoma tygodniami pisaliśmy o tym, że zarząd województwa przyznał chełmskiemu szpitalowi
285 tys. zł na zakup lampy do tomografu.
Nim jednak urządzenie zacznie działać,
minie jeszcze trochę czasu.
Zarząd przyjął uchwałę. Swoją jeszcze musi podjąć sejmik województwa.
Przetarg na zakup lampy rozpiszemy
dopiero po podpisaniu umowy z zarzą-

dem województwa – informuje Robert
Lis, dyrektor szpitala. Lampa zakupiona
ponad dwa lata temu jest już wyeksplatowana. Jak mówi dyrektor, tomograf
wprawdzie działa, ale jest wykorzystywany tylko w nagłych przypadkach, jak
np. sytuacje ratujące życie i zdrowie.
- Planowane zabiegi wykonywane są w
ośrodku zewnętrznym, w ramach podpisanej umowy – wyjaśnia.
DOR

Składamy serdeczne podziękowania
za udział w pogrzebie
Śp.

Zbigniewa Szostaka
oraz uczestnictwo we Mszy Św.
i przyjęcie Komunii Św.
Żona i dzieci

CHEŁM Klub Wojskowy zorganizował dla żołnierzy służby czynnej,
rezerwistów oraz mieszkańców Chełma
koncert z okazji 94. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. W obchodach wzięli udział również członkowie
Klubu Seniora „Jesień Życia”. Uroczystość uświetniła swoimi występami mło-

dzież z grupy teatralnej „Czarne Stopy”,
działającej przy klubie pod kierunkiem
Justyny Kraszczyńskiej. Pieśni i piosenki
wojskowe wykonały zespoły „Kombatant” oraz „Duo”. Uczestnicy uroczystości obejrzeli też film dokumentujący
obchody Święta Niepodległości Ziemi
Chełmskiej od 1918 roku.
DOR

Ćwiczenie katastrofy
w szpitalu
CHEŁM W poniedziałek, tj. 19
listopada, w chełmskim szpitalu odbędą
się ćwiczenia na wypadek wystąpienia katastrofy lub zdarzenia masowego. - Będą
się one odbywać na Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym. Oprócz naszego personelu, wezmą w nich udział również ratownicy ze Stacji Ratownictwa Medycznego
– informuje Arnold Król, wicedyrektor ds.
medycznych.
W akcję zaangażowane będzie również całe zaplecze diagnostyczne szpitala.
Wypadki masowe mają zwykle dyna-

miczny przebieg. W takich sytuacjach nie
sprawdza się standardowe postępowanie,
dlatego potrzebne są szkolenia.
Na podstawie symulowanego zdarzenia lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy
szkolić się będą m.in. w zakresie segregowania poszkodowanych (tzw. TRIAGE) a
także jak koordynować działania poszczególnych służb w takich przypadkach.
Ćwiczenia rozpoczną się o godz. 10 i
potrwają do godz. 13. Podobne szkolenie
na początku września przeszły służby ratunkowe chełmskiego pogotowia. DOR

tarzu znajdował się także nagrobek z
1248 r. Podczas II wojny światowej
Niemcy zdewastowali kirkut. Macewy
zostały użyte do budowy chodnika i
kanału burzowego przy al. Marszałka
Józefa Piłsudskiego. W latach 60-tych
XX wieku władze miasta urządziły na
terenie cmentarza skwer. W latach 90tych dawną nekropolią zajęła się Fundacja Nissenbaumów. W kolejnych,
dzięki wysiłkom fundacji, Izraelskiego
Stowarzyszenia Odbudowy Cmentarza w Chełmie oraz I Banku Komercyjnego w Chełmie, teren cmentarny
został uporządkowany i ogrodzony.
Nagrobki odrestaurowano, a ich fragmenty przytwierdzono do pionowych
płyt o półokrągłym zwieńczeniu. Na
osi bramy wzniesiono pomnik ku czci
ofiar zagłady, w formie surowo ciosanego, białego kamienia z tablicami w
językach hebrajskim, jidysz, polskim i
angielskim.
FAN

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ jest
organizacją niezależną, niezwiązaną z
żadną partią polityczną. Przeciwdziała
rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji. Istnieje
od 1996 roku. Zostało założone z inicjatywy
działaczy nieformalnej, młodzieżowej
Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN), funkcjonującej już od roku 1992. Od 1994 r.
NW wydaje magazyn „Nigdy więcej”,
jedyne w Polsce specjalistyczne czasopismo poświęcone w całości problemom
rasizmu i walki z nim, na łamach którego
gościli m.in. Marek Edelman, Władysław
Bartoszewski, Michał Głowiński. Jednym
z pierwszych sympatyków i przyjaciół
naszego Stowarzyszenia był Jacek Kuroń.
NW jest organizacją wyspecjalizowaną w
monitorowaniu przejawów rasizmu, która
zdobyła renomę w kraju i za granicą. Misją
stowarzyszenia jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności.

Odeszli
Henryka Łysomirska – 1923 r.
Marek Ginka – 1973 r.
Władysława Siczek – 1930 r.
Tadeusz Zaprawa – 1943 r.
Zbigniew Czerniakiewicz – 1943 r.
Władysława Dziedzicka – 1927 r.
Zbigniew Szostak – 1940 r.
Alfreda Kamińska – 1939 r.
Janina Kruk – 1928 r.
Andrzej Reterski – 1955 r.
Janina Jeremek – 1925 r.
Mariusz Czerwiński – 1947 r.
Krystyna Kotyra – 1938 r.
Henryk Romanicz – 1944 r.
Zofia Krawczuk – 1933 r.
Lidia Panasiuk – 1971 r.
Mieczysław Tiuchtiej – 1939 r.
Franciszka Pawłowska – 1933 r.
Ryszard Gierszon – 1936 r.
Marianna Mazurkiewicz – 1928 r.
Marian Guzewski – 1946 r.
Wacław Wójcik – 1926 r.
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