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Komorowski spotka się z litewskimi Polakami
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Prezydent RP Bronisław Komorowski przybędzie
dzisiaj na Litwę, aby wziąć udział w obchodach Dnia
Odrodzenia Państwa Litewskiego. W przeddzień
wizyty Komorowski oznajmił, że obecnie jest
moment, w którym można myśleć o zdecydowanej
poprawie relacji polsko-litewskich.

„Na razie są deklaracje ze strony nowych sił
politycznych, które tworzą nowy rząd. To trzeba przyjąć
z nadzieją, ale oczywiście trzeba bacznie obserwować,
czy deklaracje będą się zamieniały w działania. Do tych działań będzie -  jak sądzę -  zachęcała licząca się
f rakcja parlamentarzystów polskich obywateli litewskich” – powiedział w Polskim Radiu prezydent RP.

Wczoraj prezydent Litwy w jednej z audycji telewizyjnych powiedziała, że Litwa powinna szukać przyjaciół,
którzy nie stawiają warunków. „Mamy problemy na rożnych płaszczyznach. To są zewnętrzne naciski,
globalne wyzwania oraz to, że małym narodom, które mieszkają obok dużych czasami bywa bardzo
ciężko obronić swoje interesy. Trzeba szukać przyjaciół. Nie egoistycznych przyjaciół. Takich, którzy chcą
przyjaźnić się nie stawiając zawczasu warunków. Takich przyjaciół obok nas nie jest dużo” -  oświadczyła
prezydent podczas audycji telewizyjnej „Laba diena, Lietuva" na LRT.

O godzinie 12.00 Bronisław Komorowski weźmie udział w ceremonii podniesienia narodowych f lag Litwy,
Łotwy i Estonii. Prezydent RP wygłosi krótkie przemówienie.
40 minut później odbędą się rozmowy delegacji pod przewodnictwem prezydentów RP i RL w Pałacu
Prezydenckim.

O godzinie 15.15 odbędzie się złożenie przez prezydenta RP wieńca pod płytą poświęconą pamięci
Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego, a o godzinie 15.25 Bronisław Komorowski zapali
znicz pod murem aresztu śledczego na Łukiszkach.
W Pałacu Paców o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie prezydenta RP z przedstawicielami mniejszości
polskiej na Litwie.

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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