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Nagrodę wręczył mer Wilna Remigijus Šimašius podczas uroczystości w Ratuszu Wileńskim.

„Ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie, gdyż jest nagrodą mojego miasta, miasta, gdzie się urodziłam,
gdzie upłynęło całe moje życie i któremu poświęciłam społecznie 26 lat swego życia” – powiedziała Alicja
Klimaszewska.

Klimaszewska: Warto pomagać starej Rossie

Klimaszewska wyraziła nadzieję, że statuetka św. Krzysztofa przyniesie Społecznemu Komitetowi Opieki nad
Starą Rossą szczęście.

„Może św. Krzysztof pomoże ludziom zrozumieć, że warto pomagać starej Rossie, by zachować naszą
spuściznę kulturową dla przyszłych pokoleń. Może zawdzięczając tej statuetce znajdzie się więcej mecenatów,
bo pieniądze na ratowanie Rossy są bardzo potrzebne” – wskazuje Klimaszewska wyrażając też nadzieję, że
mer Wilna dotrzyma niedawno danego słowa, że odnowa Rossy będzie dla Wilna sprawą priorytetową.

Šimašius: Osobiście zgłosiłem kandydaturę 

W rozmowie z PAP mer Remigijus Šimašius przyznał, że osobiście zgłosił kandydaturę pani Alicji do nagrody.

„Pani Alicja Kliamszewska już dawno zasłużyła na tę nagrodę, gdyż ma szczególne zasługi wobec miasta” –
powiedział mer. Przypomniał, że od prawie 30 lat pani Alicja nie tylko osobiście troszczy się o najstarszą
nekropolię miasta, ale też angażuje do pracy społeczność, poszukuje sponsorów odnowy pomników.

Alicja Klimaszewska jest w gronie dziesięciu tegorocznych laureatów prestiżowej nagrody miasta przyznawanej
od 1998 roku za osiągnięcia w różnych dziedzinach: nauki, biznesu, kultury, sportu, ochrony zdrowia i inne. Jest
też drugą Polką, która otrzymała statuetkę św. Krzysztofa. W 2014 roku statuetkę otrzymała s. Michaela Rak,
założycielka i dyrektorka wileńskiego Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćko.

 Opieka nad Rossą

Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą został założony w 1990 roku. Jego założycielami byli Alicja
Klimaszewska i nie żyjący już Halina Jotkiałło, Jerzy Surwiłło i Olgierd Korzeniecki.

W ciągu 26 lat staraniem Komitetu odnowiono blisko 100 zabytkowych pomników na Rossie. Z inicjatywy
Komitetu dwa razy do roku odbywa się wielkie sprzątanie cmentarza. Są zbierane znicze, które zapala się na
grobach na Rossie w Dniu Wszystkich Świętych, od kilku lat są tam też prowadzone lekcji historii.
Swoją pracą Alicja Klimaszewska wzbudziła zainteresowanie tym najstarszym wileńskim cmentarzem – przed
ćwierćwieczem zapomnianym i opuszczonym – nie tylko społeczności polskiej na Litwie, ale też litewskich
mediów, władz Wilna i państwa.
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