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„Jestem tutaj po to, by złożyć Państwu
podziękowania za to, że trwacie w
polskości, dziękuję nauczycielom, którzy
uczą języka polskiego, dziękuję wszystkim
tym, którzy kształcą tutaj nauczycieli.
Dziękuję wszystkim tym, którzy dbają o
polskie szkoły, o polskość, o polską
kulturę. Jestem państwu za to ogromnie
zobowiązany” – powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania z rodakami w
Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Prezydent odznaczył 18 przedstawicieli społeczności
polskiej na Litwie wysokimi odznaczeniami państwa polskiego. W gronie nagrodzonych jest
nasza koleżanka redakcyjna Edyta Maksymowicz, odznaczona Krzyżem Kawalerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wylądowaniu na lotnisku w Wilnie prezydencka delegacja udała się do Ostrej Bramy.
Kolejnym punktem wizyty w Wilnie prezydenta Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy
był Dom Kultury Polskiej.
„Bardzo dziękuję za możliwość spotkania tu, w Wilnie, zaraz po przybyciu, spotkania w
Domu Kultury Polskiej z moimi rodakami, których ojczyzną jest Litwa. Państwo jesteście u
siebie, tu się urodziliście, tu żyjecie i tu jesteście Polakami, obywatelami Litwy. Bardzo
dziękuję za to właśnie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Gratuluję wszystkim tym, którzy
otrzymali odznaczenia państwowe, każdy z nich usłyszał ode mnie, że w imieniu
Rzeczypospolitej dziękuję za tę działalność dla Polaków i dla polskości, którą Państwo tutaj
prowadzicie. Chciałbym, żebyście państwo wszyscy ode mnie jako prezydenta
Rzeczypospolitej to podziękowanie – za bycie tutaj, za działanie, za pracę, za służbę dla
Polaków, dla polskości – przyjęli” – powiedział prezydent Polski.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został
dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz; Krzyżem Oficerskim
Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej: kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie
Lilia Kiejzik, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Alicja Klimaszewska,
kierownik Teatru Polskiego w Wilnie Irena Litwinowicz, dyrektor Domu Kultury Polskiej w
Wilnie Artur Ludkowski i mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.

Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej prezydent RP Andrzej Duda
nadał dziennikarce Alwidzie Bajor, lekarce, współzałożycielce Towarzystwa „Zawsze
Wierni Piątce” Hannie Balsienė, ks. Tadeuszowi Jasińskiemu, wieloletniemu
kościelnemu parafii św. Teresy Józefowi Lejszy, redaktor Wilnoteki Edycie
Maksymowicz, kierowniczce Wydziału Oświaty i Sportu w Samorządzie Rejonu
Wileńskiego Reginie Markiewicz, naukowcom Krystynie Rutkowskiej i Józefowi
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Szostakowskiemu.

Złotym Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali dr Mirosław
Dawlewicz z Uniwersytetu Wileńskiego i dr Henryka Sokołowska z Litewskiego
Uniwersytetu Edukologicznego, animator ruchu sportowego w rejonie wileńskim Józef
Szuszkiewicz i dyrektor Centrum Kultury w Solecznikach Grażyna Zaborowska.

„Chciałem również jako Prezydent RP podziękować za to, że jesteście dobrymi, lojalnymi
obywatelami państwa litewskiego, chociaż macie polskie pochodzenie, bo w ten sposób
dajecie świadectwo o nas jako o Polakach, że jesteśmy ludźmi pracowitymi, rzetelnymi,
pracowitymi, że jesteśmy ludźmi, którzy szanują bliźnich i szanują kraj, w którym żyją.
Jestem państwu za to jako prezydent Polski wdzięczny, bo poprzez państwa budowany jest
także wizerunek Polski, dobry wizerunek naszego kraju, kraju waszych ojców” – zaznaczył
Andrzej Duda.

Prezydent Polski powiedział, że zdaje sobie sprawę z problemów, z którymi borykają się
Polacy mieszkający na Litwie, związanych m.in. z nauczaniem polskiego, z językiem
polskim na maturze. „Są problemy; będę o tych problemach, które państwa dotykają,
rozmawiał z prezydent Dalią Grybauskaitė; będziemy się starali powoli, mam nadzieję, te
problemy pokonać, wspólnie uzgadniając metody rozwiązania kwestii, które budzą spory
czy wątpliwości” - powiedział. „Ale proszę państwa, żebyśmy zachowali spokój i robili to w
dobrym dialogu. Wydaje mi się, że relacje polsko-litewskie na poziomie politycznym
kształtują się w tej chwili w dobrym kierunku, i liczę bardzo na to, że te dobre relacje
przełożą się również na poprawiającą się państwa sytuację jako Polaków żyjących tutaj na
Litwie” – dodał. „Możecie państwo być pewni, że o tych ważnych sprawach, które mam
skrzętnie wynotowane, będę z panią prezydent rozmawiał” – zapewnił.

Spotkanie w Domu Kultury Polskiej w Wilnie uświetnił występ zespołu „Ojcowizna” pod
kierownictwem Wioletty Leonowicz i Zespołu Pieśni i Tańca „Wilenka”.

Spotkanie prezydenta RP Andrzeja Dudy z rodakami Wilnoteka transmitowała na żywo.
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