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Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą oraz Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie
zapraszają wszystkich chętnych do udziału w kweście na rzecz wileńskiej Rossy, która ma odbyć się
1-2 listopada na wszystkich większych cmentarzach Wileńszczyzny.

Z nieocenioną propozycją społeczną wystąpiło Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie (prezes
Barbara Komorowska). Pomysłodawcą tej propozycji jest lekarz ze Stowarzyszenia Medyków Dariusz
Żybort, który zaproponował, aby przeprowadzić w dniach 1-2 listopada tego roku kwestę na rzecz
wileńskiej Rossy na wszystkich większych cmentarzach Wileńszczyzny i w ten sposób wesprzeć
finansowo Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Komitet już ponad 20 lat zbiera środki pieniężne na odnowę starych pomników na tej, najstarszej
nekropolii w Wilnie, cmentarz liczy ponad 200 lat. Czas, ludzie przyczyniają się do tego, że pomniki
niszczeją i wymagają odnowy. Trzeba również pamiętać o tym, że większość grobów nie ma już
opiekunów. Powstania, wojny, wywózki na Syberię przyczyniły się do tego, że mieszkańcy Wilna
znaleźli się daleko od swego ukochanego miasta, do którego już nigdy nie wrócili. Pozostawiane bez
opieki groby niszczały. Cmentarz zaczął stopniowo umierać.

Aby ratować cmentarz przed 25 laty powstał komitet. W tym okresie odnowiono ponad 60 pomników,
wzniesiono 4 nowe upamiętniające najbardziej zasłużonych naszych Rodaków. Z pamięcią przyszli
uczniowie szkół polskich, harcerze, młodzież, organizacje społeczne Wileńszczyzny. To dzięki nim
cmentarz na wiosnę i jesienią jest sprzątany, wycinane są krzewy i od paru lat trwa akcja „Światełko dla
Rossy", zebrane znicze w Dniu Wszystkich Świętych płoną na opuszczonych grobach.

Ta nowa, cenna inicjatywa – kwesta na cmentarzach Wileńszczyzny – nie jest możliwa bez pomocy
Szanownych Państwa, uczniów szkół polskich, harcerzy. Dlatego 13 października br. na godz. 17.
zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76) do pokoju nr
305 (3 piętro) na zebranie organizacyjne. Mamy nadzieję, że przyjdziecie z pomocą. Z góry dziękujemy
za obecność.
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