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Na Rossie odnowiono pomnik Stanis³awa Leszczyc-Grabianki

Cegie³ki ocalania pamiêci

Dziêki ofiarnoci i hojnoci turystów z Polski, a tak¿e szczeremu zaanga¿owaniu w sprawê
ratowania Rossy  jednej z najstarszych i najpiêkniejszych nekropolii Wilna  przewodniczki
Gra¿yny Hajdukiewicz oraz wielu osób wspieraj¹cych tê szlachetn¹ ideê, w ostatnich miesi¹cach
zosta³ odnowiony pomnik bohatera wojny polsko-bolszewickiej Stanis³awa Leszczyc-Grabianki.
przedmiotowi nadaæ nowy wygl¹d i
Stanis³aw Leszczyc-Grabianblichtr, jak to, niestety, czêsto ma
ka, podporucznik Kowieñskiego
miejsce podczas nowoczesnych
Pu³ku Strzelców, poleg³ pod Byrenowacji, tylko zachowaæ jego austrzyc¹ 12 lipca 1920 roku podczas
tentycznoæ i dawniejszy duch.
wojny z bolszewikami w obronie
 Polacy bardzo chêtnie daj¹
ojczyzny. Pochowany zosta³ na
pieni¹dze na renowacjê pomników.
Rossie wspólnie z bratem W³adySzczególnie chêtnie rodki na ten
s³awem, który uton¹³ w Wilii cztery
cel przeznaczaj¹ osoby, które w
lata wczeniej. Pomnik na grobie
ten lub inny sposób s¹ zwi¹zane z
dwóch braci zosta³ ustawiony przez
Wilnem. Na przyk³ad, je¿eli przyrodzinê dopiero w 1930 roku. Po II
je¿d¿aj¹ grupy z Pomorza, z Gdañwojnie wiatowej zosta³ zniszczoska, gdzie mieszka du¿o ludzi, któny krzy¿ na pomniku oraz okalaj¹rzy wyjechali z Wilna, albo ich roce go ogrodzenie. Kamienny nagroPodporucznik Stanis³aw Leszczycdziny pochodz¹ st¹d, to zawsze
bek z roku na rok pogr¹¿a³ siê w
Grabianka pomiertnie zosta³ odbardzo chêtnie te cegie³ki kupuj¹
ziemiê, porasta³y go mchy i wysoznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi
 powiedzia³a Gra¿yna Hajdukieka trawa.
Przed pó³tora rokiem Stowarzy- ka, stoj¹cego na grobie ¿o³nierza wicz, podkrelaj¹c, ¿e ka¿da przyszenie Memoriale (prezes Zyta polskiego, zg³osi³a jej kole¿anka, bywaj¹ca z Polski grupa turystów
Ko³oszewska), którego celem dzia- przewodniczka Zyta Ko³oszewska, pewn¹ kwotê pieniêdzy na odno³alnoci jest opieka nad miejscami która od lat jest zaanga¿owana w wê zabytków na Rossie przeznapamiêci narodowej, w samorz¹dzie dzia³alnoæ na rzecz ratowania za- cza. Zdarza siê, ¿e przybywaj¹cy
Wilna i Departamencie Ochrony bytków na wileñskich cmentarzach. na zwiedzanie rodacy z Polski
Przed laty inicjatywy rozpo- sami ofiarowuj¹ rodki na odnowieZabytków uzyska³o nale¿ne zezwolenia oraz projekt renowacji tego wszechniania cegie³ek na rzecz nie poszczególnych pomników.
pomnika. rodki za na ten cel, roz- Cmentarza na Rossie podj¹³ siê Takim przyk³adem mo¿e s³u¿yæ
powszechniaj¹c cegie³ki na Rossê Spo³eczny Komitet Opieki nad Marian G¹siewski z Warszawy,
wród turystów z Macierzy, zgro- Star¹ Ross¹ (prezes Alicja Klima- który niedawno wraz z ¿on¹ i
madzi³a przewodniczka wileñska szewska). Akcjê tê, której przy- wnuczk¹ zwiedza³ Wilno i Troki.
wieca ten sam cel, skutecznie proJak poinformowa³a Gra¿yna
Gra¿yna Hajdukiewicz.
 W rozpowszechnianiu cegie- wadz¹ tak¿e przewodnicy wileñscy. Hajdukiewicz, obecnie trwa zbiór Na renowacjê pomnika Stani- ka pieniêdzy na renowacjê pomni³ek na renowacjê Rossy wród turystów nie jestem pionierem, ponie- s³aw Leszczyc-Grabianki uda³o siê ków dwóch pochowanych na Roswa¿ wielu przewodników anga¿uje zebraæ 950 euro. Dziêki ofiarnoci sie u³anów  Józefa Filipowicza i
siê w ich rozprowadzanie. Wiele moich turystów pomnik zosta³ wy- Czes³awa Klukowskiego, którzy
cegie³ek rozpowszechniaj¹ Alina równany, oczyszczony. Zosta³ usta- zginêli w walkach z bolszewikami
Waluczko i Ludwik Juchniewicz. wiony na nim nowy krzy¿ i ca³a o Wilno w 1919 roku. Oba pomniki
Du¿o osób wspó³pracuje w tym za- kwatera zosta³a ogrodzona  opo- wymagaj¹ gruntownego odnowienia: ustawienia nowych krzy¿y, zrokresie z Barbar¹ Ogonowsk¹, pre- wiada Gra¿yna Hajdukiewicz.
Renowacji pomnika dokona³ bienia ogrodzenia i umocnienia funzesem Klubu Przewodników Wileñskich. Za zebrane pieni¹dze s¹ od- znany konserwator zabytków Cze- damentów.
 Turyci z Polski s¹ zauroczenawiane poszczególne pomniki s³aw Po³oñski, który wielu dawnym
na Rossie. Zwiedzanie Cmentarza mieszkañcom grodu nad Wili¹, spo- ni Ross¹, zw³aszcza ukszta³towana Rossie jest jednym z punktów czywaj¹cym na Rossie przywróci³ niem jej powierzchni. Czêsto to podprogramu wycieczek dla Polaków nale¿n¹ godnoæ . Spod poroniê- krelaj¹. Zreszt¹ sama te¿ ten fakt
przybywaj¹cych do Wilna. Wszy- tych zielskiem warstw ziemi pan akcentujê, bo porównujê Cmentarz
scy widz¹, ¿e ta  jedna z najwa¿- Czes³aw w³asnymi rêkami wydoby- na Rossie z warszawskimi Pow¹zniejszych dla Polaków  nekropo- wa kamienne bry³y z inskrypcjami, kami czy na przyk³ad, Cmentarzem
lia jest bardzo zniszczona i chêtnie a przez to pomaga potomkom zmar- Rakowieckim w Krakowie, które
nabywaj¹ cegie³ki na rzecz jej od- ³ych odzyskaæ urwany kawa³ek hi- maj¹ p³askie ukszta³towanie powierzchni. A nasze wileñskie nenowienia  mówi w rozmowie z Ty- storii rodziny.
Zdaniem dowiadczonego spe- kropolie: i Rossa, i Cmentarz na
godnikiem Gra¿yna Hajdukiewicz.
Wed³ug pani Gra¿yny, propozy- cjalisty, konserwacja zabytku nie Antokolu, i bernardyñski, i mniej
cjê odnowienia w³anie tego pomni- polega na tym, aby wiekowemu zabytkowy kalwaryjski, jak mówi³
jeden z poetów  maj¹ pejza¿
gór. Inn¹ rzecz¹, na któr¹ zwracaj¹ uwagê, jest to, ¿e, niestety,
jest bardzo du¿o zaniedbanych i
zniszczonych pomników. I te dró¿ki, po¿al siê Bo¿e  ocenia sytuacjê przewodniczka.
Jak zaznacza Gra¿yna Hajdukiewicz, sami turyci sugeruj¹, ¿e
do odnowy pomników na zabytkowej nekropolii mog³oby siê przyczyniæ wprowadzenie symbolicznej op³aty za wejcie na jej teren.
A propos, bilety wstêpu na zabytkowe cmentarze obowi¹zuj¹ na
wielu historycznych cmentarzach
Europy.
Przy minimalnym zainteresowaniu samorz¹du sto³ecznego, w
którego gestii znajduje siê Rossa,
kwesti¹ zachowania historycznej
spucizny Wilna, udzia³ turystów
Przez lata pomnik pogr¹¿a³ siê w ziemiê, porasta³a go trawa
z Polski w zbiórce dla cmentarza

Stanis³aw Leszczyc-Grabianka

Porucznik Stanis³aw Leszczyc-Grabianka urodzi³ siê 31 lipca 1899
roku w Taganrogu, w Rosji. Jego rodzicami byli Tadeusz i Maria z
Krzyczkowskich. Do szkó³ uczêszcza³ w Grodnie i Wilnie, gdzie w
1916 roku wst¹pi³ do Polskiej Organizacji Wojskowej. W Wilnie ukoñczy³ 8 klas gimnazjum filologicznego.
W 1918 roku wyje¿d¿a na Uniwersytet do Warszawy, rozpoczyna
studia na wydziale filozoficznym. 15 listopada 1918 roku wstêpuje do
Wojska Polskiego jako szeregowiec, koñczy w Warszawie szko³ê podchor¹¿ych i zostaje oficerem piechoty. Z Kowieñskim Pu³kiem Strzeleckim (baon zapasowy) litewsko-bia³oruskiej dywizji bierze udzia³ w
wojnie z bolszewikami pod wsiami Podbobry i Rybaki. Rok póniej
(28.12.1919r.) zostaje mianowany na podporucznika. Po pó³ roku (12
lipca 1920r.) dostaje siê do niewoli. Ginie mierci¹ bohatersk¹. Po
mierci odznaczony Z³otym Krzy¿em Zas³ugi.
Ojciec Stanis³awa, kapitan Tadeusz Leszczyc-Grabianka, z zawodu ksiêgowy, zaci¹gn¹³ siê w styczniu 1919 roku do Wojska Polskiego
jako szeregowiec. Uczestniczy³ w obronie S³onima przed atakami bolszewików. Straci³ nogê (10.04.1919r.) i przebywa³ w szpitalu Czerwonego Krzy¿a w Warszawie.
Adres do korespondencji kapitan Tadeusz Leszczyc Grabianka
podawa³ w Warszawie na ¯oliborzu, za w 1931 roku  pocztê Nowojelsk¹ w powiecie nowogródzkim.
Rodzina zawiadomi³a w prasie wileñskiej, ¿e 28 wrzenia 1930 roku
w niedzielê o 9 rano nast¹pi³o wywiêcenie pomnika ku czci przedwczenie zmar³ych braci Stanis³awa i W³adys³awa. 4 kwietnia 1937 roku S³owo zamieci³o informacjê, ¿e nabo¿eñstwo ¿a³obne za dusze kpt Tadeusza Grabianki, por. Stanis³awa Grabianki poleg³ego w obronie ojczyzny
1920 r., oraz W³adys³awa Grabianki odbêdzie siê w kociele w. Ducha 5
kwietnia, na które zaprasza przyjació³ i znajomych Rodzina.
Gdzie zosta³ pochowany ojciec obu ch³opaków, a tak¿e matka  nie
uda³o siê ustaliæ.

Na mogile braci Leszczyc-Grabianków znowu zakwitn¹ kwiaty

jest rzeczywicie przys³owiowym
ko³em ratunkowym. Jednak¿e w
ostatnich latach, zw³aszcza w roku
bie¿¹cym, potoki turystów z s¹siedniej Polski znacz¹co zmala³y.
Paradoksalnie, ale w opinii naszej
rozmówczyni, najwiêkszy wp³yw
na to wywar³a napiêta sytuacja na
Ukrainie. Od zwiedzania Litwy
najbli¿szego zachodniego s¹siada odstrasza tak¿e antypolskie
nastawienie braci Litwinów i ogólny brak rozeznania na temat naszego kraju. Wed³ug przewodniczki, niestety, wielu rodaków zza
miedzy nadal jest przekonanych,
¿e Litwa, kraj niegdy nale¿¹cy do
Zwi¹zku Radzieckiego, nadal tkwi
w rosyjskiej sferze wp³ywów, albo

lada dzieñ takim siê stanie.
 Bardzo siê cieszê, ¿e ludzie
reaguj¹ na nasze proby i s¹ chêtni
do pomocy. Uwa¿am, ¿e rozpowszechnianie cegie³ek na odnowê
pomników na Rossie to bardzo piêkna inicjatywa. Staram siê to robiæ,
bo moim zdaniem musimy nie tylko
braæ od ¿ycia, ale te¿ co mu dawaæ  Gra¿yna Hajdukiewicz jest
zadowolona, ¿e renowacjê pomnika Stanis³awa Leszczyc-Grabianki uda³o siê przeprowadziæ szybko
i jakociowo. Informacjê na temat
akcji Cegie³ka na Rossê mo¿na
te¿ znaleæ na jej stronie internetowej: www.wilno.name
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