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Wczoraj (01.11) w Gminie Hażlach został zniszczony Pomnik Dzieci Nienarodzonych.
„Granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona” – tak sprawę komentuje w
mediach społecznościowych Wójt Gminie Hażlach Grzegorz Sikorski.

Pomnik dzieci utraconych w Brzezówce zniszczony / fot. GS

Na ten symboliczny pomnik „aniołkowe mamy” czekały bardzo długo. Odsłonięcie i poświęcenie pomnika dzieci
utraconych na cmentarzu w Brzezówce miało miejsce w 2017 roku. Jest to dla nas ważne. Możemy tu przyjść,
pomodlić się, zapalić świeczkę, po prostu być – podkreślały aniołkowe mamy.
W nocy z soboty na niedzielę pomnik został zniszczony o czym poinformował Wójt Gminy Hażlach Grzegorz
Sikorski na swoim profilu społecznościowym. Kolejna granica bezmyślności i chamstwa została przekroczona.
O ile mogę zrozumieć całą złość i bezradność wobec tego, co dzieje się wokół nas. To nie mogę pojąć komu
i czemu miał służyć ten akt wandalizmu na cmentarzu komunalnym w Brzezówce. (…) Wiele osób
zaangażowało się aby to miejsce powstało. Niestety wczoraj (może data nieprzypadkowa) jeden
szczeniacki wybryk to wszystko przekreślił. Jakim trzeba być człowiekiem aby pod osłoną nocy wylać farbę
na PomnikDzieciNienarodzonych, być może niszcząc go bezpowrotnie. Mam nadzieję, że sprawca
zostanie zatrzymany i pokryje wszystkie koszty związane z budową nowego pomnika.
Mariola Gosek-Szweda jedna z inicjatorek akcji powstania pomnika, tak komentuje to co się stało. To jest akt
wandalizmu, głupoty i bezduszności. Jako pomysłodawczyni tego projektu chciałabym żeby to miejsce
uszanować. Wiele osób zaangażowało się, aby pomnik powstał. Dla nas jest bardzo ważny. Powstał ku
pamięci naszych nienarodzonych, kochanych, chcianych dzieci. Myślę, że ktoś zrobił to bezmyślnie. Nie
wiedząc dlaczego ten pomnik powstał. Proszę o szacunek dla rodziców po stracie dziecka. Nie mieszajmy
tego z poglądami politycznymi, religią, czy tak głośną w ostatnim czasie sprawą aborcji. Zrobimy tak żeby
było dobrze. Odbudujemy go. Jeszcze nie wiem kto nam pomoże, czy na własną rękę będziemy działać, ale
tak tego nie zostawimy. – przyznaje.

To, co się stało na Cmentarzu Komunalnym w Brzezówce jest wielkim draństwem! Pomnik Dziecka
Utraconego nigdy nie był tworzony przeciw komukolwiek, był budowany dla kogoś - dla tych osób, dla tych
rodzin, które z wielkim utęsknieniem czekały na swoje dzieci, a przed porodem w jakiś sposób je utraciły.
Jego głównym zadaniem jest pomoc rodzicom w przeżyciu żałoby po ukochanym, ale nienarodzonym
dziecku. Właśnie dlatego w pomniku została zamontowana wnęka, do której wszystkie osoby czujące
taką potrzebę mogą wrzucać pozostałe po ciąży pamiątki (np. testy ciążowe), albo też list pożegnalny…
Mam nadzieję, że winny tego ohydnego czynu szybko zostanie złapany i doprowadzony przed wymiar
sprawiedliwości - dodaje jedna z mieszkanek Brzezówki.
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