
Przyglądam się serwetce, ja-
ką otrzymałem z kanapką 
w pociągu relacji Medio-

lan-Werona. Napis na niej wid-
niejący — „Heizlich Willkom-
men und Guten Appetit” — ni-
jak nie wygląda mi na włoski. 

— Dlaczego się tak dzi-
wisz? — posługując się czystą 
angielszczyzną nie kryje rozba-
wienia moją konsternacją Clau-
dio, mój współpasażer, z któ-
rym przed chwilą raczyliśmy się 
wyśmienitą kawą (jej z kolei 

włoskość nie mogła budzić naj-
mniejszych wątpliwości). 

— Niemieckie napisy we 
włoskich pociągach? — pytam, 
administracyjnie przyzwyczajo-
ny do zupełnie innych realiów.
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Bolzano na styku styków

— Jeżeli człowiek nie idzie 
do przodu, znaczy cofa się. Dla-
tego po ukończeniu studiów 
medycznych i zdobyciu zawo-
du pielęgniarki, obroniłam też 
licencjat z kosmetologii i zde-
cydowałam się na rozpoczę-
cie studiów ekonomicznych na 
UwB. Dzisiaj jestem zadowo-

lona z tej decyzji i rozkręcając 
swój własny interes dziękuję 
wszystkim wykładowcom filii 
białostockiej za wysiłek i po-
moc w ocenie moich możliwo-
ści — mówi Janina Rymsze-
wicz, absolwentka I promocji 
Filii w Wilnie Uniwersytetu w 
Białymstoku.

Odważna i głodna wiedzy 
Janina przyznała, że pogłoski 
na temat tworzenia filii pol-
skiego uniwersytetu w Wilnie 
najpierw oceniała sceptycznie. 
Jednak gdy usłyszała o rekru-
tacji na studia, nie miała już 
wątpliwości.

Start po Wileńskiej Filii UwB: 
Janina Rymszewicz

„Kraje bałtyckie powin-
ny łączyć dobre intere-
sy”
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Polski rząd zaopiekuje 
się polską oświatą na 
Litwie
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KLUB PRZYJACIÓŁ
KURIERA WILEŃSKIEGO

R e d a k c j a 
„ K u r i e r a 
Wile ń s k ie -
go” dziękuje 
naszej Czy-
telniczce z 
Nowej Wilej-
ki za przekazanie 100 li-
tów na prenumeratę gaze-
ty dla potrzebujących. 

Ofiarodawczyni wolała 
pozostać anonimowa.

Wieża EURAC łączy w sobie symbolizm trudnej historii regionu z nowatorskim podejściem do promowania 
kultury i nauki                                                Fot. Brave New Alps
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Polski PKB rośnie na 
przekór całemu światu
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Kamień na „Szlaku Mar-
szałka Józefa Piłsud-
skiego” Str. 8
Harcerski zimowy rajd 
rowerowy szlakiem Po-
wstania do grobu Plater
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Studia na mającym 5 wy-
działów WUB są zorientowane 
przede wszystkim na praktykę i 
nierzadko studenci zamiast sie-
dzieć na wykładach, uczą się 
poprzez wspólną z profesorami 
pracę nad projektami badaw-
czymi. 

Trzeci dzień rozpoczął się 
od zwiedzenia Muzeum Sztuki 
Współczesnej Bolzano — Mu-
seionu. Założony w roku 1985 
przez miłośników sztuki przy 
wsparciu rządu Autonomicznej 
Prowincji Bolzano, Museion 
mieścił się początkowo w po-
mieszczeniach dawnego szpita-
la, jednak w roku 2008 prze-
niósł się do zaprojektowanego 
przez berlińskie studio architek-
toniczne KSV budynku, wzoro-
wanego na figurze geometrycz-
nej teseraktu. 

Z tylko muzeum Muse-
ion przerósł się w instytucję o 
szerszym profilu — i kiedy je-
go dyrektor Letizia Ragaglia 
płynnym angielskim, pięknie z 
włoska akcentując ostatnie sa-
mogłoski wyrazów, opowiada 
zebranym o kurowanej przez 
siebie wystawie dzieł ikony mi-
nimalizmu Carla Andre, tuż 
obok odbywają się zajęcia pla-
styki dla pierwszoklasistów z 
jednej z pobliskich szkół.  

Z Museionu delegacja 
dziennikarzy rusza do redakcji 
niemieckiego dziennika „Do-
lomiten”, mającego siedzibę w 
przemysłowej dzielnicy Bolza-
no. „Dolomiten” jest dzienni-
kiem o czterdziestu stronach, 
ukazującym się pięć razy w ty-
godniu w nakładzie 55 000 eg-
zemplarzy. Dziennik zatrudnia 
na stałe 134 osoby, z czego 51 
dziennikarzy, ma także rozległą 
sieć około 200 korespondentów, 
drukuje także wkładkę w języ-
ku ladyńskim. Redaktorem na-
czelnym „Dolomiten” jest Toni 
Ebner, współzałożyciel i wielo-
letni prezydent MIDAS. „Dolo-
miten” należy do grupy kapita-
łowej „Athesia”, która jest jed-
nym z największych pracodaw-
ców w regionie — w skład jej 
pakietu wydawniczego wchodzi 
nie tylko dziennik „Dolomiten”, 
ale także tygodniki, magazyny, 
pisma kobiece i dla dzieci oraz 

portal internetowy stol.it; po-
siada także własne drukarnie, 
księgarnie, sieć kolportażu oraz 
udziały w sektorze turystycz-
nym i rolnym. 

Po zwiedzeniu imponującej 
drukarni niemieckiego dzienni-
ka i udzieleniu wywiadów jego 
dziennikarzom, uczestnicy za-
wiezieni zostali do kompleksu 
winnicy Weinschenke Vineria 
Paradeis w miejscowości Ma-
gre, należącej do Aloisa Lage-
dera, konesera sztuki i jednego z 
mecenasów Museionu. Winnica 
należy do rodziny Lagederów 
od blisko dwustu lat i duża część 
jej budynków niewiele się od 
tego czasu zmieniła — w ciągu 
ostatniej dekady wybudowano 
jedynie dodatkowy budynek, 
dbając o to, by odpowiednio 
komponował się z zabytkowy-
mi zabudowaniami. Właściciel 
dba, by produkcja wina zgodna 
była z zasadami biodynamiki — 
przebiega niemal bezodpadowo, 
a dzięki wykorzystaniu energii 
odnawialnej winnica jest niemal 
w zupełności niezależna od ze-
wnętrznych dostaw energii. Po-
za własną hodowlą o łącznej po-
wierzchni 50 hektarów, winnica 
Aloisa Lagedera skupuje także 
owoce od drobnych rolników 
z okolic, którzy ze względu na 
niewielką produkcję nie mogli-
by samodzielnie przetrwać na 
rynku.

Czwartego dnia wizytę stu-
dyjną zakończyło spotkanie w 
Parlamencie Autonomicznej 
Prowincji Tyrolu Południowego 
i rozmowa z marszałkiem Land-
tagu Mauro Minittim oraz par-
lamentarzystką Veroniką Stir-
ner, którzy przybliżyli dzienni-
karzom historię regionu i roz-
woju jego systemu politycznego, 
a także zapoznali z niuansami 
systemu politycznego prowincji. 

                  •••
Wsiadam do taksówki, by 

dojechać na pociąg. Taksów-
karz na angielskie „Train sta-
tion” wzrusza ramionami i mó-
wi: „No English”.

— Bahnhof? — próbuję nie-
mieckiego.

— A, stazione ferroviaria! 
Yes! 

            Rajmund Klonowski
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Koordynatorka projektów kulturalnych EURAC Annelie Bortolotti oraz 
artysta grafik Dan Perjovschi                         Fot. EURAC

Mosty dla pieszych i rowerzystów przy Museionie powstały także jako 
dzieła sztuki                      Fot. Andrea Cavagnolo

Tyrol Południowy (niem. Südtirol, wł. Alte Adige) jest najbardziej 
wysuniętą na północ prowincją Włoch, graniczącą z Austrią. Przez 
Włochy został zaanektowany w 1919 roku, poprzednio należał do 
Austro-Węgier jako część księstwa Tyrolu. W okresie międzywojen-
nym region poddawano intensywnej italianizacji, po II WŚ niemiecko-
języczna ludność zaczęła się starać o prawo do samostanowienia. 
Dzięki intensywnej pomocy Austrii, interweniującej także na forum 
ONZ, region otrzymał daleko idącą autonomię i jest dziś uznawany 
za wzorzec rozwiązań harmonijnego współistnienia mniejszości na-
rodowych z większością. 

Prowincja ma powierzchnię 7400 km2, liczy ok. 500 000 miesz-
kańców, z czego ok. 300 000 osób należy do mniejszości niemieckiej, a 
około 20 tys. — do mniejszości ladyńskiej. W Bolzano, liczącej 100 tys. 
mieszkańców stolicy regionu, 70 proc. populacji stanowią Włosi.
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Kamień na „Szlaku Marszałka 
Józefa Piłsudskiego”
Nieopodal skrzyżowania szosy Wilno-Ejszyszki i żwirówki z Podborza do Dajnowa znajduje 
się potężny kamień, będący pomnikiem jakiegoś ważnego wydarzenia. Jedni twierdzą, że ów 
kamień upamiętnia Marszałka Józefa Piłsudskiego, inni uważają, że jest pamiątką wizyty 
prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. 

Tablicy pamiątkowej nie 
ma, pozostała tylko wnę-
ka, a wokół kamienia — 

betonowe ogrodzenie, treści na-
pisu nikt dokładnie nie pamięta. 

Przeglądając materiały XIII 
Ogólnopolskiego Zjazdu Le-
karzy i Przyrodników, który 
odbył się w Wilnie w dniach 
25-27 grudnia, trafiła mi się in-
formacja o wizycie ówczesnego 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacego Mościckie-
go, który udał się do naszego 
miasta przede wszystkim w celu 
wzięcia udziału w tym zjeździe, 
aczkolwiek zjazd był chociaż 
główną, ale nie jedyną przyczy-
ną przyjazdu. Prezydent przybył 
ze strony Lidy, a w Bieniako-
niach, znajdujących się na gra-
nicy województw wileńskiego 
i nowogródzkiego powitała go 
delegacja na czele z wojewodą 
wileńskim Władysławem Racz-
kiewiczem. Z powrotem prezy-
dent miał zamiar jechać nową, 
dopiero wybudowaną drogą, 
łączącą Warszawę z Wilnem, a 
mianowicie nowym odcinkiem 
Wilno-Raduń-Jeziory. 

Sprzeczne zeznania star-
szych mieszkańców, pamięta-
jących przedwojenne czasy nie 
dają dostatecznej informacji. 
Jedni twierdzą, że kamień jest 
poświęcony Piłsudskiemu, inni, 
że prezydentowi Mościckiemu, 
którego mieli okazję witać, gdy 
powracali z Wilna. 

Oficjalne otwarcie połącze-
nia drogowego, które nazwano 
„Szlakiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego”, a którego ini-
cjatorem budowy był właśnie 
Marszałek, odbyło się 18 wrze-
śnia 1929 roku na granicy woje-
wództw, na moście przez Solczę 
pod Zygmunciszkami, znajdują-
cymi się obecnie w podborskiej 
gminie rejonu solecznickiego. 
Most został ozdobiony bramą 

tryumfalną. Samych tylko sa-
mochodów było ponad trzydzie-
ści, co na tamte czasy stanowi-
ło rewelację. Wówczas przybyli 
Minister Robót Publicznych RP 
Moraczewski, Minister Komu-
nikacji Kuhn, Minister Reform 
Rolnych Staniewicz, Minister 
Pracy i Opieki Społecznej Pry-
stor, Wiceministrowie Robót 
Publicznych Górski i Poczt i 
Telegrafów Dobrowolski, Wi-
cewojewoda Kirtiklis, Dyrek-
tor Dróg Siła-Nowicki, Gene-
rał Krok-Paszkowski. Delegację 
przywitał wojewoda Raczkie-
wicz, inżynier Szostakowski. 

Składano sprawozdanie 
o przebiegu robót i ich kosz-

tach. Przemawiano o doniosłym 
znaczeniu nowego połączenia, 
podkreślano, że zaborcy nie 
troszczyli się o dobrobyt, dą-
żyli do przecięcia tych ziem z 
Polską. Wielokrotnym okrzy-
kiem „Marszałek Józef Piłsud-
ski niech żyje!” — zakończono 
uroczystość. 

Sytuacja polityczno-gospo-
darcza i socjalna była napięta 
na całym świecie, kryzys nie 
ominął też Polski. Budowa dróg 
miała wiele trudności. Na wie-
lu odcinkach budowy dróg, na 
przykład Druja-Woropajewo, 
nasilały się strajki. Do tego, to 
był rok nieurodzaju nie tylko na 
wschodzie Polski, ale także na 

Litwie, gdzie nawet powstał ko-
mitet pomocy ofiarom nieuro-
dzaju, a poszkodowanych było 
ponad dwadzieścia tysięcy. Na 
Wileńszczyźnie w niektórych 
powiatach nieliczne żyto zosta-
ło zjedzone, kartofle nie wyko-
pane z powodu powodzi. Osobi-
sta opieka Józefa Piłsudskiego 
nad budową drogi z Wilna do 
Radunia pozwoliła zbudować ją 
w przyspieszonym tempie. Pra-
ce rozpoczęto w marcu 1929 
roku, w pierwsze trzy miesiące 
zbudowano 22 kilometry dro-
gi, w drugiej połowie września 
drogę oddano do użytku. Pre-
zydent Ignacy Mościcki powra-
cał dopiero wybudowaną nową 
drogą tydzień później, a miano-
wicie 27 września, jadąc przez 
Ejszyszki i zmierzając w stro-
nę Żołudka, gdzie miał spędzić 
noc. 

Najprawdopodobniej tablica 
pamiątkowa mówiła o szlaku 
imienia Józefa Piłsudskiego, ale 
treści napisu, jak dotychczas, 
nikt podać nie mógł. Być mo-
że ktoś z czytelników „Kuriera 
Wileńskiego” zna treść słów, w 
tym wypadku zaistniałaby moż-
liwość pomyśleć o ewentualnym 
jej odnowieniu. 

Zbigniew Siemienowicz 
Fot. archiwum 

Jedni twierdzą, że ten kamień upamiętnia Marszałka Józefa Piłsud-
skiego, inni uważają, że jest pamiątką wizyty prezydenta Ignacego 
Mościckiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki 26 września 1929 roku udaje się na mszę do wileńskiej katedry
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