UFO w Krzewiu Wielkim?
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Czy z soboty na niedzielę, z 30 czerwca na 1 lipca 2018 roku Krzewie Wielkie koło Gryfowa Śląskiego
odwiedziły istoty pozaziemskie? Pytanie na chwilę obecną pozostaje bez odpowiedzi, tak jak i to, w jaki
sposób powstały dziwne piktogramy w zbożu?
Zdziwił się jeden z rolników, który na swoim polu w Krzewiu Wielkim w niedzielę o poranku zastał bliżej
niezidentyfikowane dzieło. Gdy kładł się spać wczoraj, jego zboże rosło spokojnie, a dziś znalazł w nim krąg
(kwadrat?) i wytyczone ścieżki. W nocy nie obudził go żaden hałas, a dziś głowi się z sąsiadami co to może być. Dzieło
pozaziemskiej cywilizacji? Efekt działań człowieka lub zwierzęcia? Mieszkańcy drapią się w głowę. Zboże zostało
położone przy samej ziemi, jakby rozjechane walcem, kwadrat który został utworzony powstał ze spiranie położonego
zboża. Niektórzy widzą w tej formacji celtycki krzyż, inni humanoidalną postać. Czym są tajemnicze szlaki i krąg,
tego na sto procent jednak nie wie nikt... – pisze Pan Mariusz Dragan, który był na miejscu i dokładnie, z ziemi i z
powietrza sfotografował „kręgi w zbożu”.

Jak podaje Wikipedia: Dla wielu przypadków nazwa „kręgi zbożowe” (ang. crop circles, niem. Kornkreise) nie jest
adekwatna do kształtu wygnieceń. W mediach przewijały się rozmaite określenia: piktogramy, agroznaki,
agrosymbole czy agroformacje. W języku polskim brakowało odpowiedniego słowa, trafnie opisującego nowe zjawisko.
Środowisko badaczy uznało za stosowne, zapożyczone z języka francuskiego, określenie „agroglify” (fr. agroglyphe).
Pierwsze agroformacje w polskim zbożu odnotowano u schyłku lat 90-tych XX wieku. Po dziś dzień z obfitości znaków

w zbożu słynie wieś Wylatowo w woj. kujawsko-pomorskim. Znaki w Krzewiu Wielkim nie są aż ta efektowne, dają
jednak do myślenia. Oczywiście sceptycy są w stanie znaleźć dziesiątki wytłumaczeń, z których będzie wynikało, iż
znaki powstały albo przez siły natury, albo przy pomocy rąk człowieka. Natomiast Ci co wierzą w w zjawiska
paranormalne, czy istoty pozaziemskie z pewnością będą doszukiwali się w tyj formacji działalności sił
nadprzyrodzonych.

