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Wrocław miastem partnerskim Wilna

Podczas podpisania umowy o partnerstwie Wilna i
Wrocławia, fot. wroclaw.pl

Wilno ma już 35 miast partnerskich. W czwartek, 4
września, we Wrocławiu podpisana została umowa o
partnerstwie Wilna i Wrocławia. Podpisy pod
dokumentem złożyli mer Wilna Artūras Zuokas i
prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Podobne umowy
stolica Litwy ma już z czterema miastami w Polsce:
Warszawą, Gdańskiem, Łodzią i Krakowem.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Sali Wielkiej
Ratusza, podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Był tort z herbami obu miast, szampan i okolicznościowe
przemówienia. "Wilno jest miastem partnerskim Lwowa, Lwów jest naszym partnerem, a dziś Wrocław i Wilno
połączyła wspólna umowa" - powiedział Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia, i dodał, że dla tych miast istotna
jest wielokulturowa historia.

Jak podkreślono w umowie, jednym z celów porozumienia jest wzmocnienie relacji między mieszkańcami.
Istotna jest także współpraca kulturalna obu miast, szczególnie w związku z Europejską Stolicą Kultury 2016.
"Wilno było Europejską Stolicą Kultury w 2009 roku. Będziemy mogli podzielić się z wami naszą wiedzą i
doświadczeniem. Wierzę, że nasza współpraca będzie wzorem dla innych litewskich i polskich miast" - zaznaczył
mer Wilna Artūras Zuokas. Jego zdaniem, wspólnymi projektami mogą być targi i jarmarki, w organizacji których
stolica Litwy ma duże doświadczenie. Już w przyszłym roku we Wrocławiu odbędzie się jarmark wileński
"Kaziuki".

W trakcie uroczystości mer Wilna wręczył prezydentowi Wrocławia obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Przy
podpisaniu umowy o współpracy obecni byli między innymi metropolita wrocławski arcybiskup Józef Kupny i
pochodzący z Wileńszczyzny arcybiskup senior archidiecezji wrocławskiej kard. Henryk Gulbinowicz. Abp Józef
Kupny wręczył merowi Wilna Pierścień Tysiąclecia Archidiecezji Wrocławskiej.

W umowie o współpracy Wrocławia i Wilna zaznaczono, że ma ona "rozwijać przyjazne relacje między
Wrocławiem i Wilnem, dążąc do wymiany wiedzy i doświadczenia, przede wszystkim w sferze zarządzania
miastem, chroniąc dziedzictwo i tożsamość obu miast". Partnerska współpraca Wrocławia i Wilna ma obejmować
takie dziedziny jak: zarządzanie miastem, nauka i technika, oświata, sztuka i kultura, turystyka i sport, ochrona
środowiska, ochrona zdrowia i ochrona socjalna, energetyka, zabezpieczenie inżynieryjne oraz gospodarka
komunalna, transport i łączność, renowacja i ochrona zabytków architektonicznych oraz strategiczne planowanie
rozwoju miasta.

Przed podpisaniem umowy o współpracy Artūras Zuokas i Rafał Dutkiewicz spotkali się z młodzieżą IX Liceum
Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Podczas godzinnej debaty, której tematem było "Miasto a Państwo. Rola,
znaczenie, przyszłość", rozmawiali o polityce, znaczeniu umowy o współpracy Wrocławia i Wilna oraz bliskim
sąsiedztwie z Litwą, Ukrainą i Rosją. Mówiono także o historii Wrocławia i Wilna, wielokulturowości i tożsamości
mieszkańców.
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