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Komorowski: Obecnie jest taki moment, że można myśleć o
zdecydowanej poprawie relacji polsko-litewskich
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Prezydent Polski Bronisław Komorowski już jutro
przybędzie na Litwę, aby wziąść udział w
obchodach Dnia Odrodzenia Państwa Litewskiego.
Prezydent sądzi, że obecnie nadszedł moment, w
którym można myśleć o zdecydowanej poprawie
stosunków dwóch państw.

„Jesteśmy po wyborach, w których Akcja Wyborcza
Polaków na Litwie (AWPL) zdobyła mandaty, weszła do
koalicji i ma swoich przedstawicieli w rządzie. To
wszystko stwarza zupełnie nową sytuację. Mam nadzieję, że sytuację, która będzie sprzyjała pogłębieniu
współpracy między państwami, między społeczeństwami, która da polskiej mniejszości lepszą możliwość
ubiegania się o interesy własne w ramach polityki państwa litewskiego“ -  powiedział w wywiadzie dla
Polskiego Radia Bronisław Komorowski. „Dlatego też jadę w przekonaniu, że jest taki moment, w którym
można myśleć o zdecydowanej poprawie relacji polsko- litewskich“ -  dodał prezydent.

Prezydent oświadczył, że wszelkie problemy trzeba rozwiązywać na spokojnie. „To trzeba na spokojnie,
bez jątrzenia, bez dociskania kogokolwiek starać się podpowiadać, jak to można najlepiej rozwiązywać,
między innymi pokazując i polskie rozwiązania dotyczące mniejszości narodowych, litewskiej także,
niewielkiej, ale jednak, białoruskiej, niemieckiej, ukraińskiej“ -  powiedział prezydent RP.

Komorowski docenił przeprosiny szef a litewskiej dyplomacji. „Wie pan, ja bym raczej sugerował, aby
docenić taki gest litewskiego ministra spraw zagranicznych tu, w Polsce, a jak to jest odbierane na Litwie,
to jest oczywiście już kwestia i pewnych jakichś uwarunkowań polityczno-partyjnych, nie wnikam w to“ -
wyznał Komorowski.

Komorowski zaznaczył, że wszelkie kwestie sporne trzeba rozwiązywać równolegle. „Kiedyś miałem
bardzo ciekawą rozmowę z poprzednim socjaldemokratycznym premierem litewskim, panem Kirkilasem,
kiedy byłem marszałkiem Sejmu, a on powiedział, że właściwie najlepiej by było zbudować takie pakiety w
polityce polsko- litewskiej, w których by się mieściły i sprawy gospodarcze, i czysto polityczne, i właśnie
sentymentalno-emocjonalne związane także z mniejszością polską na Litwie, mniejszością litewską w
Polsce. (...) jeśli pakiet się wynegocjuje, to te sprawy się rozwiązuje równolegle, a nie jedna gospodarcza
najpierw, a potem kwestie mniejszości albo odwrotnie“ -  wytłumaczył Bronisław Komorowski.

Wszelkie inf ormacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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