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W czwartek, 8 listopada, o godz. 16.00
w Wilnie odbędzie się oficjalna
ceremonia odsłonięcia tabliczki z
nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego. Tego
samego dnia, w południe, w rejonie
wileńskim, w Mejszagole nastąpi
uroczyste otwarcie placu im. Lecha Kaczyńskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej na
Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego.

Decyzję o nadaniu imienia tragicznie zmarłego prezydenta Polski Lecha Kaczyńskiego
niewielkiej uliczce na Śnipiszkach Rada Miasta podjęła 7 lutego br. Uliczka, o której mowa,
znajduje się tuż obok budynku samorządu. Ciągnie się od ul. Lvovo do planetarium,
przecinając po drodze al. Konstitucijos.

Wybór miejsca – niewielka i nieuporządkowana uliczka na Śnipiszkach – był przedmiotem
gorących dyskusji. Tym bardziej, że wcześniej proponowano imieniem Lecha Kaczyńskiego
nazwać uliczkę w centrum Wilna, obok Poczty Głównej.

W trakcie dyskusji mer Wilna Remigijus Šimašius przekonywał, że miejsce jest prestiżowe:
„Imię ulicy Lecha Kaczyńskiego nadaliśmy ulicy w bardzo prestiżowym miejscu, na
Śnipiszkach, tuż obok siedziby samorządu Wilna. Przecina ona jeden z większych
prospektów Wilna – aleję Konstytucji”. Relację Wilnoteki z tego posiedzenia można
obejrzeć tutaj. 

Ceremonia odsłonięcia tabliczki z nazwą ulicy odbędzie się na kilka dni przed 100-leciem
niepodległości Polski. W uroczystości udział wezmą premier Saulius Skvernelis, mer Wilna
Remigijus Šimašius, wicemer Edyta Tamošiūnaitė, ambasador RP na Litwie Urszula
Doroszewska i inni goście. Wystąpią Polski Artystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” oraz
chór „Jauna muzika”.

Tego samego dnia, o godz. 12.00 podobna uroczystość odbędzie się w Mejszagole. Rada
Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 stycznia podjęła decyzję o nazwaniu imieniem Lecha
Kaczyńskiego placu przed dworem Houwaltów.

Mejszagoła jako miejsce upamiętnienia tragicznie zmarłego prezydenta Polski została
wybrana nieprzypadkowo. Podczas swojej pierwszej wizyty na Litwie 14 marca 2006 roku
Lech Kaczyński wraz z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem odwiedził
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mieszkającego w tej miejscowości patriarchę Wileńszczyzny ks. prałata Józefa
Obrembskiego w przededniu jego jubileuszu 100-lecia.

8 listopada na budynku Muzeum ks. prałata Józefa Obrembskiego odsłonięta zostanie
tablica upamiętniające te wydarzenie, nastąpi też oficjalna ceremonia odsłonięcia tabliczki
z nazwą placu im. Lecha Kaczyńskiego. 

O godz. 14.00 w katedrze wileńskiej odprawiona zostanie msza św. w języku polskim w
intencji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wzajemnej przyjaznej współpracy narodów Polski i
Litwy. 

Na podstawie: inf.wł., vrsa.lt, BNS

Wyślij znajomemu
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