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Uczestnicy spotkania byli częstowani polskim piwem i bigosem. W trakcie wieczoru zagrali m.in. wileński raper
śpiewający po polsku Filmik, piosenkarz Rob B. Colton oraz znany litewski bluesman Aleksandr Bełkin.

Imprezę odwiedzili znani polscy i litewscy działacze, którzy od lat pracują nad polsko-litewskim pojednaniem. Każdy
z nich wygłosił okolicznościowe pozdrowienia. ,,Polskość i wolność to są dwie nierozłączne sprawy” – na samym
początku w swoim przemówieniu do słów sygnatariusza Czesława Okińczyca nawiązał prezes PKD Andrzej
Pukszto.

Za wolność naszą i waszą!

,,Wolność polityczna jest faktycznie tylko surogatem prawdziwej wolności” powiedział  prof. Bogusław Grużewski
dyrektor Instytutu Pracy i Badań Socjalnych. Jak dodał, wolność polityczna i społeczna jest prawie niczym,
jeżeli brak jest wolności w postępowaniu człowieka. ,,Życzę zatem, żeby w naszym kraju było naprawdę coraz
więcej wolnych ludzi i coraz więcej prawdziwej wolności, którą nie zniszczy ani okupant, ani nędza, ani żadna
przemoc polityczna. Prawdziwa wolność ducha jest niezniszczalna” – podkreślił Grużewski.

Audrius Matonis w swoim przemówieniu podkreślił, że Litwę i Polskę łączy wspólna historia, którą dzisiaj próbują
przyćmić niesnaski polityczne. ,,Obiecałem, że mój toast będzie krótki, dlatego też spełniam swoją obietnicę. Toast
będzie się składać z trzech słów: ,,za podwójne V!” – powiedział dziennikarz i dyrektor serwisu informacyjnego
Litewskiej Telewizji Publicznej.

Prezes Forum im. Jerzego Giedroycia  Alvydas Nikžentaitis przypomniał, że Akt Niepodległości Litwy z użyciem
polskich liter podpisał Stanisław Narutowicz, brat pierwszego polskiego prezydenta Gabriela Narutowicza. ,,Święto
16 lutego jest też świętem Polaków” – podkreślił litewski historyk.

„Składam życzenia z okazji 16 lutego, bo to jest jedno z najbardziej radosnych świąt. Dzisiaj spotkali się wszyscy dla
kogo jest ważna Litwa, bez względu na narodowość. Najważniejsze, że jesteśmy razem” – na zakończenie
powiedział założyciel i właściciel baru „Piano Man” Saulius Galdikas.
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