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,,Wasze umysły, ręce i serca tworzą wspaniałe rzeczy w imię państwa. Niech ten przykład inspiruje
każdego do przyczyniania się pomyślnego rozwoju Litwy. Zasługi osób, pracujących na rzecz Litwy są
zawsze widoczne i nie będę zapomniane. Te zasługi pomagają w pisaniu nowej historii Litwy‘‘ –
wręczając odznaczenia mówiła prezydent.

,,Nagrodę odbieram, jako zaszczyt. Konsulat w Szczecinie został otwarty w 2006 r. Miasto jest
znamiennym dla Litwy miejscem, ponieważ w 1933 roku pod Szczecinem zginęli litewscy lotnicy –
bohaterowie Litwy, którzy poświęcili swój lot Republice Litewskiej. W ubiegłym roku była 80. rocznica.
Na obchodach był cały kwiat polityczny z prezydent Dalią Grybauskaitė na czele, minister spraw
zagranicznych Linas Linkevičius, minister ochrony kraju Juozas Olekas. Dlatego też sam fakt, że
tablica, która została odsłonięta w Katedrze p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie przez prezydenta
Valdasa Adamkusa w 2008 roku, poświęcona przez arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, gdzie setki
tysięcy ludzi w skali roku się przemieszcza, bo jest to zabytek z XII wieku, jest prominentne dla Litwy’’
– oświadczył Wierzchoś.

Konsul honorowy przyznał, że order „Za zasługi dla Litwy” ma ogromne znaczenie. ,,Znalezienie się w
Pałacu Prezydenckim po 8 latach jest w pewnym sensie ukoronowaniem mojej pracy konsularnej w
Zachodniopomorskim. Traktuję to jako zaszczyt oraz osobistą satysfakcję. Należy podkreślić, że to nie
jest tylko moja zasługa. Konsulat otwierał ambasador Romanas Podagėlis, rekomendował mnie
ambasador Egidijus Meilūnas, który był ambasadorem w Polsce w tym czasie. Jest to wspólny sukces,
który kontynuujemy’’ – powiedział Wierzchoś.

Wiesław Wierzchoś stanowisko konsula generalnego RL piastuje od 12 października 2006 roku, jest on
również prezesem zarządu agencji okrętowej Interagent. Konsul honorowy jest urzędnikiem
konsularnym, w odróżnieniu jednak od konsulów zawodowych za swoją pracę nie pobiera
wynagrodzenia – pracuje honorowo, stąd jego nazwa.
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