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"Problemy geopolityczne i kwestie bezpieczeństwa
regionalnego, jakie stoją przed Polską i Litwą, nie mogą
być wymówką do nierozwiązywania naszych problemów
bilateralnych, szczególnie kwestii dotyczących statusu
Polaków mieszkających na Litwie" - podkreślił minister
spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski podczas
wizyty w Warszawie ministra spraw zagranicznych Litwy
Linasa Linkevičiusa. "Chcemy zresetować stosunki z
Polską. Mamy zbyt wiele wspólnych interesów, by nasze relacje były złe przez problemy mniejszości, które nie
są tak dramatyczne, jak się je przedstawia w Polsce" - stwierdził szef litewskiego MSZ.

Współpraca bilateralna, bezpieczeństwo w regionie, kwestie wschodnie oraz wspólne projekty energetyczno-
infrastrukturalne były tematem rozmów szefów dyplomacji Polski i Litwy. "Jest wiele spraw bilateralnych, które
do tej pory nie zostały rozwiązane po myśli obu państw. Rozmawiamy na ten temat. Oczywiście rozmawiamy też
na tematy bieżące, o tym, co dzieje się w Europie, Unii Europejskiej i NATO" - powiedział minister Witold
Waszczykowski na konferencji prasowej z ministrem spraw zagranicznych Litwy Linasem Linkevičiusem.

Ministrowie podkreślili znaczenie współpracy polsko-litewskiej i zgodzili się, że w skomplikowanym obecnie
środowisku międzynarodowym wspólny głos Wilna i Warszawy jest niezbędny.

Minister Witold Waszczykowski zwrócił uwagę na sytuację Polaków na Litwie, w tym przede wszystkim na
problemy, z jakimi boryka się polskie szkolnictwo. Wyraził nadzieję, że nowy rząd Republiki Litewskiej podejmie
dialog z polską społecznością na Litwie, co przyczyni się do rozwiązania sygnalizowanych przez nią problemów.

W odpowiedzi Linas Linkevičius poinformował, że na Litwie jest ponad 70 szkół, w których nauczanie odbywa
się w języku polskim.

"Byłem zaskoczony, że w Polsce panuje opinia, że sytuacja polskiej edukacji na Litwie jest dramatyczna. To po
prostu nieprawda, tym bardziej, że w ostatnich latach sporo uległo zmianie na lepsze. Proszę zauważyć, że
Polonia na świecie liczy sobie 20 milionów ludzi, z czego na Litwie jest tylko 1 procent. Ale 20 procent
wszystkich polskich szkół za granicą Polski jest właśnie na Litwie, od przedszkoli do liceum. Wydatki z budżetu
na polskie szkoły w przeliczeniu na ucznia są o jedną piątą wyższe niż na szkoły publiczne. Słynna szkoła
Lelewela w Wilnie dostała ostatnio 2,2 miliona euro na remont. Zresztą wszystkie 71 szkół przeszło z
powodzeniem przez proces reform. Oczywiście, zostało jeszcze wiele do zrobienia w tym samym duchu. Ale to
dotyczy też naszej społeczności w Sejnach i Puńsku. W ciągu ostatnich trzech lat ani jedna polska szkoła nie
została zamknięta, mimo dramatycznego spadku liczby uczniów, którzy tam uczęszczają. Tymczasem w Polsce
zamknięto 8 z 12 szkół litewskich, a do tego dochodzą problemy z podręcznikami czy z polskimi wydatkami na
mniejszości narodowe, które zmalały o 30 procent. Ale nie ma sensu dramatyzować. Musimy podejść do tego
pozytywnie i po prostu to załatwić. Rozdmuchanie tego problemu byłoby wielkim błędem, bo płyniemy w tej
samej łódce i mamy wielkie wspólne interesy, nie tylko jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ale też np. infrastrukturę" -
powiedział Linkevičius w wywiadzie dla portalu wp.pl. 

Szef litewskiej dyplomacji zaproponował przywrócenie działalności komisji dwustronnych: "Moim życzeniem jest,
byśmy mieli trzeźwe spojrzenie na status naszych wzajemnych relacji, byśmy powrócili do być może regularnych
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spotkań naszych ekspertów. Proponowałbym odświeżenie aktywności komisji zajmujących się na przykład
kulturą i edukacją oraz bezpieczeństwem i obroną". Linkevičius przypomniał, że komisja ds. kultury i edukacji
ostatni raz spotkała się w 2009 r., a komisja ds. bezpieczeństwa - w 2014 r.

Wizyta szefa litewskiego MSZ Linasa Linkevičiusa w Warszawie była pierwszą dwustronną wizytą w Polsce
litewskiego ministra od momentu ukonstytuowania się nowego rządu na Litwie w grudniu 2016 r.

Na podstawie: msz.gov.pl, wp.pl, polskieradio.pl
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