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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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WĊdrówka po cmentarzach Ğwiata
Umieramy wszyscy, niezaleĪnie od
miejsca, które tu na ziemi zamieszkujemy. WszĊdzie teĪ, w mniejszym lub
wiĊkszym stopniu, pamiĊta siĊ o zmaráych, choü nie zawsze chowa siĊ ich
w marmurowych grobowcach. To od
religii, tradycji i kultury zaleĪy zwyczaj
obchodzenia ĞwiĊta zmaráych.
WáaĞnie tradycjom, związanym z pochówkiem, i najciekawszym cmentarzom
rozsianym po caáym Ğwiecie poĞwiĊcone zostaáo spotkanie w muzeum, które
odbyáo siĊ w przedĞwiąteczny wieczór,

10 listopada. Jego gospodynią i autorką
prezentacji byáa Mirosáawa Rzepecka.
WĊdrówkĊ po Ğwiatowych nekropoliach rozpoczĊliĞmy od bliskiego nam,
Polakom, Cmentarza àyczakowskiego
we Lwowie. To jeden z najstarszych
cmentarzy w Europie, istniejący od
1787r. Mimo lat komunizmu zachowaáy siĊ tu zabytkowe rzeĨby i epita¿a,
chociaĪ wiele niszczeje i bezpowrotnie
przemija. PoĞród miejsc pochówku znanych Polaków - grób Marii Konopnickiej.
Ze Lwowa przenosimy siĊ do Pragi na najstarszy w Europie cmentarz
Īydowski, powstaáy w 1478r. Do dziĞ
zachowaáo siĊ okoáo 12 tysiĊcy macew.

Prezentacja przebiega sprawnie juĪ jesteĞmy na paryskim Montmartre.
Powstaá w miejscu dawnych kamienioáomów, zaĞ podziemne tunele wypeániono, przywoĪąc ze starych paryskich
cmentarzy ok. 6 mln szkieletów!
Skok przez ocean i wĊdrujemy po
cmentarzu St. Louis w Nowym Orleanie. Charakterystyczna rzecz to biaáe
grobowce, stojące na powierzchni ziemi.
Znowu za poĞrednictwem przezroczy
odwiedzamy caákiem inny zakątek Ğwiata
- staroĪytną DolinĊ Królów w Egipcie. Po-

dziwiamy bogato wyposaĪone grobowce
faraonów, wĞród nich ten najsáawniejszy - grobowiec Tutenchamona. Gdyby
nie fakt splądrowania wielu grobowców,
moĪna by powiedzieü, Īe czas siĊ tu zatrzymaá…
W Rzymie, w jednym z tamtejszych
koĞcioáów znajduje siĊ krypta kapucynów, a w niej koĞci ok. 4 tys. zakonników
pochowanych przed 1870r. Niektóre
szczątki robią doĞü makabryczne wraĪenie.
Pozostajemy we Wáoszech, lecz páyniemy do Wenecji. Tu, na jednej z wysp
za miastem zlokalizowano cmentarz San
Michele, a na nim m.in. grób kompozytora Igora StrawiĔskiego.

Kolejny skok przez ocean na drugą
póákulĊ. Cmentarz Bachelor’s Grove
w Chicago ma sáawĊ jednego z najbardziej nawiedzonych miejsc pochówku
w Stanach Zjednoczonych. Są informacje
o ponad stu niewytáumaczalnych zjawiskach, a niektóre zjawy zostaáy nawet
sfotografowane przez badaczy.
Makabrycznym cmentarzem jest Varanasii, gdzie w ĞwiĊtej rzece Ganges
pali siĊ lub topi zwáoki.
Jeszcze parĊ nekropolii pozostaáo
do odwiedzenia. Jednym z najbardziej
urokliwych tego typu miejsc jest cmentarz na Highgate w Londynie, tonący
w zieleni bluszczy i zaroĞli. Pozostajemy
na Wyspach, by odwiedziü tam równieĪ
cmentarze w Edynburgu i Dublinie.
ĩyrandole powstaáe z poáączenia
ludzkich szczątków, girlandy z koĞci
zmaráych czy teĪ Ğwieczniki „udekorowane” ludzkimi czaszkami. Tysiące
zwáok zgromadzonych w mauzoleum
Ğmierci, tuĪ obok Kutnej Hory. Wyjątkowo mroczny klimat sprawia, Īe o tym
miejscu mówią - najbardziej upiorna
kaplica Ğwiata.
I zmiana klimatu. Chyba maáo kto
mógáby siĊ spodziewaü, Īe o Ğmierci i o
zmaráych moĪna tak wesoáo rozprawiaü,
jak to uczyniono w rumuĔskiej Sapanta.
Tamtejszy cmentarz z niebieskimi nagrobkami nosi miano najweselszego na
Ğwiecie. Tam zmarli mówią zza grobu,
a bliscy Īartują sobie z ich przywar i okolicznoĞci Ğmierci, humor ten ukazując
poprzez rysunki i doĞü frywolne napisy.
Co kraj - to obyczaj, a Ğmierü, jak widaü,
nie stanowi tabu i wyjątku od tej reguáy.
Dáugo by jeszcze moĪna wĊdrowaü
po cmentarzach, áącząc siĊ z tymi, którzy
poprzedzili nas w tych wĊdrówkach. Póki
co, pora wracaü do Īywych…
Artystą ubogacającym ten niezwykáy
wieczór byá Marek Niesobski, grający na
pile najpiĊkniejsze melodie - od „Ave
Maria” poprzez utwór ze „Skrzypka na
dachu” po „Marsz niewolników” z opery
„Nabucco” Verdiego.
K. Juszczak

Cmentarz àyczakowski we Lwowie – grób Marii Konopnickiej.

Cmentarz St. Luis w Nowym Orleanie.

Cmentarz w Sapanta.

GOTÓWKA!
NA KAĩDĄ OKAZJĉ!
Chwilówka w 15 minut!

• minimum formalnoĞci
• szybka wypáata

PoĪyczka ekspresowa!

• gotówka w 12 godzin!

Kredyty do 200.000zá

• gotówkowy i konsolidacyjny
• dáugi okres kredytowania
KĊpno, ul. Rynek 1E,
tel. 664 724 508;
(62) 583-00-71

kredyty-chwilowki.pl

801 800 107*
*koszt poáączenia wedáug stawki operatora

PoĞrednictwo Finansowe „KREDYTY- Chwilówki” Sp. z o. o.
Stosownie do obowiązków informacyjnych naáoĪonych przepisami prawa PoĞrednictwo Finansowe „KREDYTY - Chwilówki” Sp. z o. o. informuje, Īe wspóápracuje w zakresie poĞrednictwa
w udzielaniu produktów ¿nansowych z nastĊpującymi poĪyczkodawcami: P. U. H. „NOBILES 2” S. C. z siedzibą w Tychach, NIP: 646-249-48-50 oraz F. H. U. „GREDAN” z siedzibą w Tychach, NIP:
646-144-08-46. PoĞrednictwo Finansowe „KREDYTY- Chwilówki” Sp. z o. o. informuje, Īe z tytuáu wspóápracy opisanej powyĪej otrzymuje od poĪyczkodawców wynagrodzenie, a nadto Īe posiada
w ramach odnoĞnych umów i zaleĪnie od ich treĞci umocowanie do dokonywania czynnoĞci faktycznych lub prawnych koniecznych lub zmierzających do zawarcia umowy o dany produkt ¿nansowy.

