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W Mejszagole odbyły się w czwartek uroczystości odsłonięcia tablicy
pamiątkowej poświęconej ś.p. prezydentowi Polski Lechowi Kaczyńskiemu i
otwarcie placu przy dworze Houwaltów nazwanego jego imieniem. W
uroczystości wzięła udział ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska.
Tablica została odsłonięta na plebanii , gdzie mieszkał ksiądz prałat Józef
Obrębski, zwany patriarchą Wileńszczyzny. U księdza prałata gościł
prezydent Lech Kaczyński podczas swej pierwszej wizyty na Litwie.
Wspólnie z prezydenta Valdasem Adamkusem odwiedzili Obrębskiego w
przededniu jego jubileuszu 100-lecia. To wydarzenie upamiętni odsłonięta
tablica. Ambasador Urszula Doroszewska wręczyła archiwalny list ś.p.
Lecha Kaczyńskiego skierowany w 2010 r. do ks. prałata Józefa
Obrembskiego Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.
Został także odczytany list prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość
Jarosława Kaczyńskiego do uczestników uroczystości. "Lech Kaczyński
gościł na Litwie aż 16 razy i przy każdej z tych okazji odwiedzał
Wileńszczyznę, co było dla niego wyjątkowym przeżyciem" - podkreślił
Jarosław Kaczyński. "Lech Kaczyński pragnął nie tylko przyjaźni między
naszymi narodami i państwami, lecz także tego, by ich współdziałanie
zaowocowało ścisłą współpracą strategiczną państw Europy Środkowej i
Wschodniej" - napisał J. Kaczyński, dziękując przy okazji osobom i
instytucjom, które przyczyniły się do upamiętnienia jego brata na
Wileńszczyźnie. Po południu w Wilnie zostanie odsłonięta dwujęzyczna
tablica z nazwą ulicy im. Lecha Kaczyńskiego
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