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Cmentarz na Rossie w Wilnie, fot. wilnoteka.lt

Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
wystąpiło z inicjatywą zorganizowania na
cmentarzach na Wileńszczyźnie kwesty na
rzecz odnowienia starych nagrobków na
cmentarzu na Rossie. Dotychczas takie kwesty
odbywały się tylko na samej Rossie oraz w
różnych miastach Polski. 1 i 2 listopada z
inicjatywy medyków Polaków zbiórki pieniędzy
na odnowienie starych niszczejących nagrobków odbędą się na cmentarzach w różnych
miejscowościach Wileńszczyzny.

Od ponad 20 lat Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą opiekuje się tą starą, wileńską nekropolią.
Środki na odnowienie pomników są zbierane podczas kwest na Powązkach w Warszawie, również w
Poznaniu i innych miastach Polski. Darczyńcami są osoby prywatne, organizacje i instytucje. Dzięki
staraniom osób zaangażowanych w działalność Komitetu odnowionych zostało ponad 50 pomników
nagrobnych. Potrzeby są jednak znacznie większe niż możliwości.

Polskie Stowarzyszenie Medyczne od lat opiekuje się grobami lekarzy pochowanych na Rossie. Z
inicjatywy polskiego środowiska lekarskiego został już odnowiony jeden nagrobek. W tym roku powstał
nowy pomysł. "1 i 2 listopada wszyscy jadą na groby rodzinne na cmentarzach rozsianych po całej
Wileńszczyźnie, a na Rossę przychodzą tylko ci, którzy traktują to jako swój patriotyczny obowiązek.
Owszem, jest konto, na które można przelewać pieniądze na rzecz odnowienia Rossy, ale łatwiej jest
wrzucić datek do puszki, dlatego myślę, że trzeba spróbować zbierać pieniądze na Wileńszczyźnie.
Sądzę, że jeśli będzie taka możliwość, każdy tego symbolicznego lita do puszki wrzuci" - powiedział
Dariusz Żybort, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie nie liczą na to, że podczas tegorocznej,
pierwszej kwesty zebrana zostanie jakaś zawrotna kwota. Niemniej, zdaniem Dariusza Żyborta,
spróbować warto. "Zawsze znajdą się ludzie, którzy nic nie robią, tylko krytykują, ale są też tacy, którzy
chętnie uczestniczą we wszelkich inicjatywach charytatywnych. Potrzeba czasu, żeby zjednać sobie
tych, którzy nie wierzą w sukces podobnej akcji. Jednego roku taki ktoś może nie da tego lita, a za rok
zobaczy, że sąsiad dał, kolega dał, że odnowione zostały pomniki i - wreszcie przekona się, że warto" -
w rozmowie z Wilnoteką stwierdził D. Żybort.

Lekarze apelują do społeczności lokalnych w różnych miejscowościach Wileńszczyzny o włączenie się
do akcji. "Mam nadzieję, że harcerze, szkoły, osoby aktywne zorganizują kwesty na cmentarzach w
miejscowościach, w których mieszkają" - powiedział Dariusz Żybort.

Jak co roku, przed Zaduszkami, na cmentarzu na Rossie odbywa się akcja sprzątania opuszczonych
grobów. Uczestniczą w tej akcji szkoły, organizacje społeczne i instytucje. Rozpoczęła się również
zbiórka zniczy, której przyświeca hasło "Podaruj światełko Rossie". "Znicze można przynosić do Domu
Kultury Polskiej w Wilnie, do polskiej księgarni "Elephas". Zbiórka odbywa się również w szkołach
polskich. Zwróciłam się do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Wilnie z prośbą
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o poinformowanie o tej akcji polskich firm, mających przedstawicielstwa na Litwie. Musimy zebrać co
najmniej 5 tys. zniczy. Jeśli to się uda, 1 listopada Rossa nie będzie wyglądała jak cmentarz
opuszczony" - powiedziała Wilnotece Alicja Klimaszewska, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad
Starą Rossą. 

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą wystąpił z inicjatywą zorganizowania na Rossie lekcji
historii. Jak poinformowała Alicja Klimaszewska, 23 października o 16.00 uczniowie Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Wilnie przy grobach zasłużonej dla miasta, a zapomnianej rodziny Dalewskich sami
poprowadzą lekcję historii. "Zobaczymy, jak się ten pomysł uda, ale myślę, że jest to jeszcze jeden ze
sposobów dotarcia do młodzieży z informacją o naszej historii i uświadomienia młodym osobom,
dlaczego musimy dbać o Rossę" - powiedziała A. Klimaszewska.
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