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Podczas poniedziałkowego spotkania omówiono kwestie dotyczące sytuacji mniejszości polskiej na Litwie
Fot. Marian Paluszkiewicz

Wczoraj, 14 grudnia, przebywający w Wilnie z jednodniową wizytą wicepremier rządu RP Mateusz
Morawiecki spotkał się z przedstawicielami społeczności polskiej.

W spotkaniu, które odbyło się w stołecznym hotelu Narutis, uczestniczył europoseł Waldemar Tomaszewski,
przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, Czesław Okińczyc, sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy,
Jan Dziedziczak, sekretarz stanu MSZ RP, Jarosław Czubiński, ambasador RP na Litwie na oraz radca-minister
Henryk Szymański, kierownik wydziału promocji i handlu ambasady RP w Wilnie.
Tematem spotkania, które odbyło się za zamkniętymi drzwiami, były relacje polsko-litewskie, problemy Polaków
na Litwie oraz też potrzeba intensyfikacji relacji gospodarczych między Polską a Litwą.

Reklama

Po spotkaniu Waldemar Tomaszewski powiedział dziennikarzom, że wicepremier RP gratulował mocnej postawy,
działalności, sukcesów, jakie osiąga ZPL, AWPL oraz dziękował za dbanie o polskość na Litwie.
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„Poruszyliśmy także temat Traktatu Polsko-Litewskiego z 1994 roku, który, niestety, nie jest realizowany w wielu
punktach” — zaznaczył Waldemar Tomaszewski.

Tymczasem Czesław Okińczyc zwrócił uwagę na to, że pluralizm w środowisku polskim jest czymś ważnym i
cennym, zaś realizację różnych taktyk rozwiązywania problemów nie należy traktować jako rozbijanie jedności
polskiego środowiska.

„Cieszę się, że wicepremier zauważył, że są różne punkty widzenia funkcjonowania mniejszości polskiej na
Litwie i to, jak mają się rozwijać stosunki polsko-litewskie. Mimo że istniejące problemy nie są postrzegane
różnie, ich realizacja lub załatwianie wymaga różnych taktyk i różnych strategii. W związku z tym trzeba
rozmawiać szeroko i ze wszystkimi” ― powiedział Czesław Okińczyc.
Sygnatariusz Aktu Niepodległości dodał także, że wicepremier Morawiecki był zainteresowany nowymi projektami
inwestycyjnymi między Polską a Litwą.
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