Ministrės Pirmininkės Ingridos Šimonytės sveikinimas Lenkų kultūros namų
Vilniuje rekonstrukcijos pradžios proga
Gerbiami Premjere, ministrai,
Vilniaus vicemere,
Lenkų kultūros namų Vilniuje bendruomene,
ir visi čia susirinkusieji,
Džiaugiuosi, kad laikydamiesi visų Covid pandemijos metu taikomų saugumo
reikalavimų galime susirinkti čia, kad pasveikintume ir simboliškai pradėtume Lenkų
kultūros namų Vilniuje rekonstrukciją.
Šiuose kultūros ir kūrybos namuose jau 2 dešimtmečius veikia per 30 Lietuvos lenkų
organizacijų. Neabejoju, kad po rekonstrukcijos jų galės įsikurti dar daugiau.
Džiaugiuosi, kad ir Suvalkuose gyvenantys lietuviai pernai padėjo pamatus tikro
kultūros centro kūrimui. Labai vertiname Lenkijos institucijų dėmesį ir paramą šiam
projektui.
Vilnius ir Lietuva neįsivaizduojami be stiprios lenkų bendruomenės ir jos gyvybingo
kultūrinio gyvenimo. Esate aktyvūs Lietuvos piliečiai. Lietuva – mūsų visų: lietuvių,
lenkų ir kitų čia gyvenančių tautų namai, kuriuos kartu giname, kuriame ir
puoselėjame.
Kūryba, kultūra ir meniniai projektai suartina bendruomenes ir padeda geriau pažinti
vieni kitus, o į save pačius pažvelgti iš šalies.
Simboliška, kad šiuo metu MO Muziejuje eksponuojama paroda „Sunkus amžius“,
pristatanti mūsų tautoms bendrus išgyvenimus garsių Lenkijos menininkų, tarp jų, ir
Vilniuje gimusio ir augusio lenkų tapytojo Andrzejaus Wróblewskįo akimis.
Kiekvienuose namuose pasitaiko ir ginčų, bet šiandien esu čia, kad dar kartą
pakviesčiau atvirai kalbėtis visomis temomis. Neabejoju, kad geranoriškai
bendradarbiaudami ir pasitikėdami vieni kitais galėsime pasiekti reikalingų pokyčių.

Mielieji,
Rytoj minime Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 3-osios konstitucijos, pirmosios –
mūsų žemyne - ir antrosios pasaulyje rašytinės konstitucijos 230 metų sukaktį. Tai ir
Lenkijos nacionalinė diena, su kuria visus nuoširdžiai sveikinu.
Lietuva ir Lenkija per šimtmečius pasiekė daug bendrų pergalių. Kartais, deja, tekdavo
patirti ir skaudžius pralaimėjimus. Išmokome, kad esame stipresni, būdami kartu.

Džiaugiuosi, kad pirmojo aukščiausio lygio vizito į Lietuvą šiemet atvyko mano kolega
Lenkijos premjeras Mateusz Morawiecki. Labai vertiname Jūsų asmeninį indėlį į
dvišalių santykių plėtrą.
Šiandien sutarėme, kad ir toliau aktyviai dirbsime, puoselėdami puikius mūsų valstybių
santykius ir stiprindami strateginę partnerystę. Tuo pirmiausia suinteresuoti Lietuvoje
gyvenantys lenkai ir Lenkijoje gyvenantys lietuviai.
Lietuvos ir Lenkijos stiprus balsas ir glaudus veiksmų koordinavimas taip pat reikalingi
demokratijos ir laisvės plėtrai Europos kaimynystėje. Viliuosi, kad Baltarusijos
žmonės, o taip pat ir lenkų bei lietuvių bendruomenės kaimyninėje šalyje irgi kuo
greičiau sulauks dienos, kai galės patys kurti savo ateitį.

Gerbiamieji,
Norėčiau palinkėti TVP Wilno komandai, kad jūsų būsimoje studijoje kuriama
produkcija plėstų akiratį žiūrovams Lietuvoje ir už jos ribų. Žiniasklaidos įvairovė
labai reikalinga, kai susiduriame su melagienomis ir priešiška propaganda iš Rytų. Taip
pat paminėsiu, kad Lietuvos Vyriausybė sieks ir ateityje užtikrinti kitų lenkiškų
programų retransliavimą Lietuvoje.
Pabaigai noriu pabrėžti, kad Vilnius - įvairių kultūrų ir intelektualinių tradicijų spiritus
movens, o lenkiška kultūra jame užėmė ir užima ypatingą vietą. Čia gyvenęs Česlovas
Milošas teigė jo niekada negalėjęs palikti, o senamiesčio gatvės ir skersgatviai regėjo
Adomą Mickevičių, Vladislovą Sirokomlę, Teodorą Bujnickį ir kitus menininkus ir
poetus, kurių vardai visiems laikams įrašyti ne tik į Lenkijos ir Lietuvos, bet ir į
Europos kultūros istoriją.
Todėl labai vertinu Jūsų visų - čia susirinkusiųjų - kūrybinį ir intelektualinį indėlį,
suartinantį tautas ir bendruomenes, praturtinantį mūsų miestus ir valstybes.

Dėkoju.

