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Ambasador RP spotkał się z premierem LitwyKOMENTARZ J.
SKOLIMOWSKIEGO
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Kończący kadencję ambasador RP w
Wilnie Janusz Skolimowski stosunki
między sąsiednimi krajami i narodami
określa jako bardzo dobre. Podczas
spotkania z premierem A.
Butkevičiusem ambasador podkreślił ,
że obecny rząd centrolewicowy myśli inaczej, niż były centroprawicowy
gabinet ministrów.

„Bardzo wysoko sobie cenię rozmowę z premierem. Miałem przyjemność pracować z nim od początku
swojej kadencji, czyli od 8 lat, wówczas kiedy był on ministrem łączności w rządzie premiera Gediminasa
Kirkilasa. Dziś obydwaj rozmawialiśmy o czasie, gdy od kierowanego przez niego resortu państwo polskie
kupiło Pałac Paców, obecną rezydencję Ambasady RP w Wilnie” – powiedział portalowi zw.lt Janusz
Skolimowski, zapytany o przebieg spotkania.

„Bardzo wysoko oceniliśmy współpracę gospodarczą między obydwoma krajami. Ostatni rok wykazał
wysokie cyf ry obrotu dwustronnego – ponad 3 mld euro. Podkreśliliśmy coraz lepszy klimat wokół polskich
inwestycji na Litwie, w tym Orlen Lietuva” – dodał ambasador.

Podczas spotkania J. Skolimowski i A. Butkevičius rozmawiali między innymi o budowie połączeń Via Baltica i
Rail Baltica. Mówiono także o „nowym otwarciu” w stosunkach Litwy i Polski od roku 2013.

„Stosunki między dwoma narodami są bardzo dobre, nie ma żadnych problemów” – powiedział J.
Skolimowski litewskim dziennikarzom.

„Jestem dyplomatą, ambasadorem, moja praca z byłym rządem była bardzo trudna i pod niektórymi
względami bardzo dobra, bo wskażniki ekonomiczne są f antastyczne. Nie ma prostej odpowiedzi. Uważam,
że pewne uprzedzenia, czasem po obu stronach, rzutują na przyszłość. Moim zdaniem, obecny rząd ma
inne nastawienie” – stwierdził ambasador, zapytany, co zadecydowało o poprawie stosunków w ciągu
ostatniego roku.

„Zacząłem pracę przed ośmiu laty, kiedy stosunki były bardzo dobre, i kończę, gdy stosunki są bardzo
dobre” – podsumował J. Skolimowski.
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