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Podczas spotkania prezydenci obu państw omówili kwestie związane z bezpieczeństwem,
gospodarką, nowego budżetu UE, a także perspektywę najbliższego szczytu NATO w
Brukseli. Poruszono również sytuację polskiej mniejszości na Litwie.

,,Polska jest dla nas bardzo ważnym sąsiadem w sferze obrony, gospodarki. Bardzo
dobrze, że idziemy ramię w ramię w kwestii bezpieczeństwa. W sprawach EU i NATO
nasze stanowiska współgrają’’ – powiedziała prezydent Grybauskaitė. Dodała, że Litwa
wesprze Polskę w sprawie konfliktu z UE oraz zapowiedziała wizytę w Warszawie.

,,Polska jest największym partnerem gospodarczym. Jednym z największych inwestorów’’ –
dodała głowa litewskiego państwa.

Nowy rozdział w stosunkach polsko-litewskich

Grybauskaitė zapewniła, że problemy polskiej mniejszości na Litwie będą w najbliższej
przyszłości rozwiązane. ,,Omówiliśmy kwestię oświaty, zwrotu ziemi. Rozwiązanie polskich
postulatów ma być dobrowolne i to nie jest skomplikowana sprawa’’ – dodała. Prezydent
zaznaczyła, że wizyta Andrzej Dudy na Litwie otwiera nowy rozdział w stosunkach polsko-
litewskich.
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,,Dzisiaj nasze stosunki przeszły na inny poziom. Są oparte na politycznej życzliwości, bez
zbędnych nacisków. Jedną z propozycji jest odnowienie prac komisji, która wcześniej
funkcjonowała. Miałaby się zająć zwrotem ziemi, oświatą, egzaminami. W Sejmie mamy
wiele ustaw dotyczących mniejszości. Prowadzą one do wielu dyskusji, ale należy
pamiętać, że ustawy powinny być zgodne z konstytucją RL’’ – podkreśliła prezydent.

Prezydent Andrzej Duda dziękował za stanowisko Litwy i wsparcie w sporze z KE.
Opowiedział również o spotkaniu z polskimi przedsiębiorcami. ,,Firmy polskie przyczyniają
się do rozwoju państwa litewskiego – PKN Orlen, PZU, LOTOS. Rozmawiałem o tym z
prezydent. Wszyscy przedsiębiorcy mówili o dobrej współpracy z państwem litewskim” –
powiedział polski prezydent.

Mówiąc o polskiej mniejszości na Litwie prezydent Duda zaznaczył, że ,,to nie są
przyjezdni, to rodziny, które mieszkają tutaj z dziada pradziada”. ,,Są lojalnymi obywatelami
Litwy. Chciałbym, żeby mogli swoją polską tradycję zachować. Litwa ma jako państwo
prawo wymagać, żeby na maturze był zdawany język litewski. Ale chciałbym, żeby ten
poziom kształcenia w języku polskim był dobrze realizowany, żeby później Polacy mogli
zdawać na studia i pracować dla dobra Litwy. Mam nadzieję, że stopniowo te kwestie
będziemy omawiać w ramach komisji. Dla dobra naszej współpracy” – podkreślił Duda.

Prezydent Duda podkreślił, że sprawy polskiej mniejszości na Litwie są w większości
znane. ,,Podejdźmy spokojnie, załatwiajmy po kolei. Nie dajmy się przygnieść wszystkiemu
naraz. Życzliwość ze strony pani prezydent, życzliwość ze strony premiera, z którym
wczoraj spotkaliśmy się w kuluarach. Cieszę się z tych rozmów, bo widzę konstruktywne
podejście. Jestem przekonany, że premier Morawiecki i władze Polski będą chciały do tego
również życzliwie podejść’’ – powiedział prezydent oraz zaznaczył, że wiele ,,oczekiwań
jest wygórowanych, ale większości spraw uda nam się znaleźć rozwiązanie’’.

Podpisanie umowy międzyrządowej
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Podczas plenarnego spotkania Polski i Litwy pod przewodnictwem Andrzeja Dudy oraz Dalii
Grybauskaitė podpisano umowę między rządem Republiki Litewskiej a Rządem
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii
granicy państwowej między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską. Ze strony
polskiej umowę podpisał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej Jan Dziedziczak.

Prezydent Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą biorą przybyli do Wilna w piątek
na obchody 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego. Na uroczystości do Wilna
przyjechało kilkanaście głów państw oraz szefowie instytucji europejskich, Komisji
Europejskiej Jean-Claude Juncker i Rady Europejskiej Donald Tusk.

Swoją trzydniową wizytę prezydent Duda rozpoczął od spotkania z rodakami w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie. ,,Dziękuję, że jesteście dobrymi, lojalnymi obywatelami państwa
litewskiego, chociaż macie polskie pochodzenie. W ten sposób dajecie świadectwo o nas
jako Polakach” – mówił prezydent RP. Zapewnił ponadto, że podczas spotkania z litewską
prezydent omówi kwestię polskiej mniejszości na Litwie.

„Jestem tutaj, aby świętować razem z wami, razem z władzami Litwy odrodzenie się
państwowości litewskiej. Ale jestem także po to, żeby spotkać się z państwem i powiedzieć
dziękuję. Dziękuję za polskość, za to, że jesteście razem. Cieszę się ogromnie, że możecie
spotykać się w tym miejscu. Państwo polskie nie tak dawno ufundowało ten dom, z waszej
inicjatywy, podjętej wspólnie z nieżyjącym już marszałkiem Andrzejem Stelmachowskim.
Jest to miejsce, w którym spotykają się i działają polskie organizacje, miejsce, które skupia
polską wspólnotę i w którym polskość może się spokojnie rozwijać” – powiedział Andrzej
Duda.
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Sobota jest ostatnim dniem oficjalnej wizyty prezydenta RP. Dzisiaj Andrzej Duda odwiedzi
Cmentarz na Rossie, gdzie złoży wieniec przy Mauzoleum Matki i Serca Syna. Na
cmentarzu spotka się z przedstawicielami ZHP na Litwie i Wileńskiej Młodzieży
Patriotycznej.
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