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Świat Exit poll: Wybory parlamentarne na Ukrainie wygrała partia Sługa Narodu
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Nausėda: Chciałbym odwdzięczyć się litewskim Polakom
Prezydent-elekt Gitanas Nausėda, który był gościem „Salonu Politycznego, oświadczył, że Litwa w wielu
sprawach międzynarodowych ma zbieżne stanowisko z Polską, a w najbliższym czasie nie wyklucza, że
odwiedzi Soleczniki.
88
Lubię to!

Gitanas Nausėda i Renata Widtmann/ Fot. Joanna Bożerodska

Prezydent-elekt poinformował, że drużynę udało się stworzyć szybko i generalnie wszystkie osoby, którym
zaproponowano stanowiska w ośrodku prezydenckim si zgodziły. „Wśród doradców ma być człowiek odpowiedzialny za
kwestie mniejszości narodowych. Czy to będzie osoba, która będzie koordynowała tylko te kwestie, czy jeszcze jakieś
dodatkowe sprawy, to się okaże. Jednak taki człowiek jest potrzebny” – oświadczył Gitanas Nausėda.
Przyszły przywódca państwa litewskiego bardzo cieszy się, że w wyborach zyskał sporo głosów miejscowych Polaków.
„Poparcie było nawet większe niż w innych rejonach kraju. Sądzę, że tak się stało, ponieważ rozmawialiśmy z ludźmi
zrozumiałym dla nich językiem. Warto podkreślić, że moje konsekwentne stanowisko wobec zapisu nazwiska w formie
oryginalnej na drugiej stronie paszportu nie odstraszyło polskich wyborców. Sądzę, że zrozumieli moje argumenty. Z
drugiej strony nigdy nie byłem kategoryczny, że zawsze ma być tak, jak tego chcę. Sądzę, że odwdzięczę się miejscowym
Polakom odwiedzając ich w najbliższym czasie” – wytłumaczył Nausėda. Prezydent-elekt zasugerował, że może to być
wizyta w jednej z polskich szkół.
Polityk, który z pierwszą oﬁcjalną wizytą jedzie do Warszawy, poinformował, że ważnym elementem współpracy z Polską
jest sektor bezpieczeństwa. Nausėda zaznaczył, że stanowiska Polski i Litwy względem Ukrainy, Rosji i Gruzji są bardzo
podobne.
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