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„Uważamy, że Muzeum Wileńskie odegrałoby nie tylko ważną rolę poznawczą, ale też stałoby się ośrodkiem,
które pomogłoby dzisiejszym mieszkańców miasta na poznanie wspólnej historii, lepsze poznanie siebie
nawzajem, pokonanie pewnych kompleksów w relacjach między różnymi wspólnotami narodowymi. W ten
sposób wzmocniłoby się nasze wzajemne zaufaniem co pomogłoby w znalezieniu rozwiązań ważnych
problemów. Inwestycja w Muzeum Wilna opłaca się pod różnymi względami. Poprzez poznanie wspólnej historii
nasze społeczeństwo stałoby się odporne na różnego rodzaju wpływy zewnętrzne i dążenia do podzielenia
społeczeństwa Litwy”- powiedział inicjator powstania grupy „3 Maja” Andrius Kubilius.

Z prośbą o utworzenie muzeum zwrócono się do premiera Sauliusa Skvernelisa, przewodniczącego Sejmu
Viktorasa Pranckietisa, minister kultury Liany Ruokytė-Jonsson oraz mera Wilna Remigijusa Šimašiusa.

Zaznaczono, że Muzeum Wilna stworzyłoby możliwość poznania wielonarodowego i wielokulturowego
dziedzictwa stolicy, pomogłoby w lepszym zrozumieniu historii miasta, jego dziejów. Pokazany byłby wielki wkład
Żydów, Polaków, Białorusinów i Rusinów w rozwój miasta. Muzeum byłoby tworzone we współpracy ze
specjalistami litewskimi, jak i międzynarodowymi.

Pod propozycją podpisała się m.in. posłanka Rita Tamašūnienė z ramienia AWPL-ZChR, a także inni członkowie
grupy „3 maja”: Andrius Kubilius, Arūnas Gelūnas, Arvydas Nekrošius, Gediminas Kirkilas, Egidijus Vareikis,
Dovilė Šakalienė, Rita Tamašūnienė, Mykolas Majauskas ir Monika Navickienė.

Grupa parlamentarna „3 Maja”, nazwana na cześć ważnego wydarzenia historycznego Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, powstała na początku grudnia. Grupa parlamentarna zajmie się opracowaniem
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długoterminowej, obszernej strategii politycznej dotyczącej wspólnot narodowych na Litwie. Powstanie grupy
zainicjował konserwatysta Andrius Kubilius. Pod apelem podpisy złożyli politycy z różnych ugrupowań
politycznych, między innymi Žygimantas Pavilionis, Arūnas Gelūnas, Gabrielius Landsbergis, Gediminas
Kirkilas, Juozas Bernatonis, Rasa Budbergytė, Rita Tamašunienė, Mindaugas Puidokas, Arvydas Nekrošius,
Ingrida Šimonytė. W akcie założenia grupy parlamentarnej jest podkreślona szczególna potrzeba zwrócenia
uwagi na rozwój ekonomiczny, społeczny oraz oświatę Wileńszczyzny oraz rozwiązanie kwestii demokracji oraz
wspólnotowości regionu.
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