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TAJEMNICZA MOGIàA

„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.

O tej mogile wie niewiele
osób. Usypana poĞród leĞnych
drzew, zaznaczona drewnianym
krzyĪem kryje zwáoki niemieckiego Īoánierza. Kilka lat temu
dokonano ekshumacji. Przyjechaá wówczas samochód, rozkopano grób, a szczątki zwáok
wykopano i wáoĪono do worka.
Wywieziono podobno do Szczecina i tam umieszczono we
wspólnej niemieckiej mogile.
Tak zaczyna tĊ tajemniczą
opowieĞü p.Józef RymaĔski
- mieszkaniec Szklarki MyĞlniewskiej. O caáej historii dowiedziaá
siĊ od czáowieka, który w okresie
okupacji mieszkaá tu i peániá funkcjĊ
sáuĪącego w niemieckiej rodzinie.
Wojna miaáa siĊ ku koĔcowi,
Niemcy w popáochu opuszczali
Ostrzeszów. Pewnego zimowego poranka do drzwi domu ktoĞ
gáoĞno zapukaá. Na progu staá
sáaniający siĊ na nogach niemiecki Īoánierz, odziany w zniszczony
mundur bez broni. Gdy drzwi
siĊ otwaráy, báagalnym gestem
poprosiá o poĪywienie. Otrzymaá,

Niech ostrzegają

prawdopodobnie musiaá wiedzieü,
Īe w domu tym mieszkają Niemcy.
Odpocząá, w miĊdzyczasie w poĞpiechu spoĪywając ciepáą strawĊ.
Spieszno mu byáo, wiĊc wkrótce
udaá siĊ w dalszą drogĊ. Nie minĊáo
duĪo czasu, gdy usáyszano strzaáy,
a na drodze przy lesie ukazaáa siĊ
grupa radzieckich Īoánierzy prowadząca przed sobą niemieckiego jeĔca. Byá to ten sam Īoánierz,
który niedawno korzystaá z goĞcinnoĞci. Szedá przodem przez pole,
nieopodal lasu. Po chwili rozlegáa
siĊ krótka ĞmiercionoĞna seria z
kaáasznikowa. Niemiec padá. Radzieccy Īoánierze poszli dalej. Gdy
wszystko ucicháo, kilku mĊĪczyzn
z pobliskich domów zabraáo zwáoki
zabitego i umieĞciáo je w tej mogile.
Ludzie pamiĊtają o tym miejscu,
mówiá mój rozmówca, pokazując na
znicze. Choü dziĞ mogiáa nie kryje
juĪ zwáok Īoánierza, to zawsze bĊdzie przypominaü to wydarzenie z
czasów okupacji.
W. Juszczak

Zmienia się chyba nieco nasze
nastawienie do cmentarzy wojennych,
zwłaszcza tych z okresu II wojny świa-

towej.
Szczególne kontrowersje
budziły
te niemieckie,
choć i
cment a r z e
kryjące
s zc z ątk i
żołnierzy
A r m i i
C z e r wonej
wywołują u niektórych z nas mieszane
uczucia. Jeśli jednak w tych miejscach
nie ma jakichś źle kojarzących się
symboli czy napisów, to przecież my,
katolicy, powinniśmy odpowiednio je
uszanować, tak jak oczekujemy tego np.
od Ukraińców w stosunku do Cmentarza
Orląt Lwowskich.
Najbliższy cmentarz żołnierzy
radzieckich znajduje się w Sycowie,
pochowano tu 800 zabitych. Cmentarz
ten przylega do miejscowego cmentarz
polskiego, katolickiego. Jest zadbany.
Podczas wakacyjnego wyjazdu do
Kazimierza Dolnego miałem okazję od-
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wiedzić cmentarz żołnierzy
niemieckich z okresu wojny
1939 – 1945. Znajduje się on
przy drodze do
Czarnolasu (Polesie/Puławy),
niedaleko do
głównej drogi.
W odróżnieniu
od
naszych
cmentarzy i
cmentarza w
Sycowie, nie
ma tam nagrobków, tylko
na trawniku,
podzielonym na
kwatery – bloki,
stoją symboliczne krzyże. W centralnym
miejscu znajduje się duży
krzyż w otoczeniu wielu
granitowych tablic z dziesiątkami, a może setkami
wyrytych nazwisk. Uważam,
że takie cmentarze pełnią
dziś rolę szczególnego
rodzaju pomników, budzą
refleksje, ostrzegają przed
konsekwencjami wojen. Na pewno

żywiej przemawiają do
wyobraźni niż popularne
obeliski, rzeźby, tablice.
Zdjęcia z Cmentarza
Łyczakowskiego
we
Lwowie przywiozły z niedawnej wycieczki nasze
czytelniczki U. Cieślak i Z.
Parzybok. Odzwiedziły m.
in. Groby M. Konopnickiej,
G. Zapolskiej i Kwatery
Orląt Polskich.
Ryszard Pala

PiĊkno zaklĊte w wiecznoĞci

Nostalgicznie i piĊknie wygląda cmentarz
ewangelicko - augsburski w Ostrzeszowie.

