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Prace ekshumacyjne w Kamionce i Żerczycach

Kamionka gm. Reńska Wieś woj. opolskie

W dniach 22–23 marca 2018 r. BUWiM przeprowadziło prace ekshumacyjne w celu podjęcia
szczątków żołnierzy sowieckich poległych 20 marca 1945 r.. Mieli oni być pochowani w
dwóch miejscach, na polu „Olszówka” za wsią oraz na terenie wsi na posesji przy ul.
Szkolnej. W wyniku prac udało się podjąć szczątki jednego z nich z posesji przy ul. Szkolnej
i pochować ponownie na cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Kędzierzynie-Koźlu. Przy
żołnierzu znaleziono broń, hełm oraz rzeczy osobiste. Niestety, nie udało się go
zidentyfikować.

Żerczyce, gm. Nurzec-Stacja, woj. podlaskie

W dniu 27 marca 2018 r. BUWiM przeprowadziło na polach wsi Żerczyce ekshumacje dwóch
żołnierzy poległych około 22 lipca 1944 r. W wyniku prac ekshumowano szczątki żołnierza
sowieckiego oraz żołnierza Wehrmachtu. Pierwszy z nich został pochowany na cmentarzu
Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach w obecności przedstawicieli ambasady rosyjskiej w
Warszawie, drugi – w Bartoszach koło Ełku. Przy pierwszym z żołnierzy znaleziono oprócz
amunicji menażkę wojskową, przy drugim – elementy niemieckiego wyposażenia wojskowego.
Niestety, żołnierzy nie udało się zidentyfikować. 
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