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Wizyty/spotkania 2022
Prezydent Gitanas Nausėda
23 lutego – wspólna wizyta z A.Dudą w Kijowie
25 lutego –Szczyt B9
13 kwietnia – wspólna wizyta z EE i LV do Kijowa
5 maja – otwarcie GIPL
7–8 lipca – Przesmyk Suwalski

21–29 lipca – Sejny, Hel, Kijów
21 września – spotkanie w NY
Premier Ingrida Šimonytė
14 marca – Trójkąt Lubelski
4 października - Warsaw Security Forum
16 września – konsultacje międzyrządowe w Wilnie

Marszałek Sejmu Viktorija Čmilytė-Nielsen
19-21 kwietnia – wizyta robocza, spotkanie kobiet
przewodniczących parlamentów UE i wyjazd do Ukrainy
6-9 września – Karpacz (Forum gospodarcze), Wrocław

Współpraca polityczna

Koalicja rządząca od
12.2020
•

Polityka
wewnętrzna Litwy

Związek OjczyznyLitewskich
Chrześcijańskich
Demokratów (TS-LKD)

•

Ruch Liberalny (LS)

•

Partia Wolności (LP)

•

5 marca 2023 r. –
wybory
samorządowe

•

maj 2024 r. – wybory
prezydenckie

•

czerwiec 2024 r. –
wybory do
Parlamentu
Europejskiego

•

13 października
2024 r. – wybory
parlamentarne

Podstawowe
tematy

Podstawowe
tematy

Wojna w Ukrainie

Inflacja – 22,5 proc.

Stosunki z Rosją

Wzrost cen energetycznych

Migracja

Współpraca polityczna – polityka zagraniczna

Ukraina

Nasze zwiększone
wsparcie wojskowe
dla Ukrainy jest
niezbędne, tym
bardziej w obliczu
eskalacji działań Rosji
(pozorne „referenda”,
nielegalna aneksja
terytoriów
ukraińskich,
mobilizacja, groźby
nuklearne).

Litwa przekazała
Ukrainie ponad
37 mln euro
pomocy
humanitarnej i
finansowej lekarstw,
środków ochrony
ludności i
gotówki.

Nasza ogólna
pomoc oficjalna, w
tym wojskowa,
wynosi 620 mln
euro. Nie obejmuje
to wszystkich
prywatnych
darowizn i
inicjatyw, które
również są
znaczące.

Popieramy
instytucje
ukraińskie we
wdrażaniu
reform
niezbędnych do
dalszej
integracji kraju
z UE.

Współpraca polityczna – polityka zagraniczna

Rosja

Obniżenie poziomu
przedstawicielstwa
dyplomatycznego z
Rosją

Chargé d’affaires
ogłoszeni persona
non grata w
październiku

Ambasador odwołany od
01.06/ zamknięty
Konsulat w
S.Petersburgu

Komunikacja na
poziomie Attaché
/3 Sekretarz.

19 września Litwa
wraz z Polską,
Łotwą i Estonią
ograniczyły wjazd
obywateli Rosji
podróżujących do
strefy Schengen w
celach
turystycznych.

Społeczność
międzynarodowa
powinna
dopilnować, by
wszyscy
odpowiedzialni za
rosyjskie zbrodnie
wojenne na
Ukrainie zostali
postawieni przed
wymiarem
sprawiedliwości

Współpraca polityczna – polityka zagraniczna

Białoruś

Reżim białoruski w
coraz większym
stopniu ponownie
wykorzystuje
migrantów jako formę
hybrydowej agresji
przeciwko Litwie;
służby białoruskie
niszczą, barierę
fizyczną czyli zaporę
na granicy.

Reżim BY
pozostaje w
egzystencjalnej
zależności od
Moskwy. Porażka
militarna Rosji
powinna
doprowadzić do
zmiany reżimu w
Mińsku.

Pozwalając Rosji na
korzystanie z
białoruskiej
przestrzeni lądowej i
powietrznej
Łukaszenko stał się
winnym zbrodni;
Musimy wykorzystać
wszystkie
instrumenty, zarówno
krajowe, jak i
międzynarodowe,
aby dochodzić jego
odpowiedzialności.

Wsparcie dla
białoruskiego
społeczeństwa i
mobilizowanie poparcia
dla demokratycznej
Białorusi – szczególnie
ważne.

Współpraca polityczna – polityka zagraniczna

Chiny
#2 gospodarka światowa

Autorytarne państwo
komunistyczne i policyjne

Chiny/Tajwan

Budżet obronny rośnie o 6,8%
rocznie
Zagrożenie dla demokracji i
praw człowieka
Wyzwanie dla dominacji USA

Gospodarcza „blokada”
Litwy to atak na jednolity
rynek UE.
Dysproporcje
przedstawicielstwa
dyplomatycznego
Presja informacyjna
13 partner handlowy Litwy
przed ochłodzeniem
stosunków.

Sojusz strategiczny z Rosją

Tajwan
Nazwa przedstawicielstwa:

The Taiwanese
Representative Office

1 września mianowany
przedstawiciel handlowy
Litwy w Tajpej

Handel i inwestycje (wzrost
eksportu o 28 proc.)

Litwa kontynuuje
politykę „jednych Chin”
i wyraża ubolewanie z
powodu nadmiernej
reakcji Chin na
otwarcie tajwańskiego
biura na Litwie. Naszym
uzasadnionym prawem
i interesem jest
rozwijanie
nieformalnych
stosunków z Tajwanem
zgodnie z polityką
„jednych Chin”.

Wzmocnienie bezpieczeństwa Litwy

Siły sojusznicze
w Litwie

• Od 2004 - Misja Policji Powietrznej NATO.
• Od 2014 - wzmocnienie Policji lotniczej NATO
• Od 2015 - Jednostka Integracji Sił NATO
(NFIU).
• Od 2017 - Batalion w ramach Wzmocnionej
Wysuniętej Obecności sił NATO.
• Od 2019 Stany Zjednoczone rozmieszczają
ciężki batalion na Litwie.
• Międzynarodowe ćwiczenia powietrzne,
morskie i lądowe szkolące elementy działań
obronnych.
• Od 2022 NATO wzmacnia siły Wzmocnionej
Wysuniętej Obecności (decyzje na szczycie w
Madrycie).
• W październiku 2022 - decyzja o stałym
rozmieszczeniu sił amerykańskich.

Współpraca polityczna na poziomie parlamentarnym

Litewsko-Polskie
Zgromadzenie
Parlamentarne

 Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu Republiki Litewskiej i Sejmu
oraz Senatu RP zostało założone 12 czerwca 1997 r.
Zgromadzenia odbywają się zazwyczaj raz do roku.
 Celem zgromadzenia jest rozwijanie i wzmacnianie współpracy
między naszymi krajami poprzez omawianie kwestii interesujących
oba państwa oraz przyjmowanie wspólnych dokumentów
(oświadczeń, deklaracji, odwołań, uchwał).
 XXIV sesja Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
odbyła się 20 października 2021 r. w Wilnie, z okazji 230. rocznicy
Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, które jest integralną
częścią Konstytucji 3 Maja. Obradom Zgromadzenia wspólnie
przewodniczyli zastępca Przewodniczącego Sejmu Litwy Paulius
Saudargas oraz wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska.
 W oświadczeniu końcowym XXIV sesji parlamentarzyści Polski i
Litwy potępili nielegalną migrację z Białorusi i działania reżimu w
Mińsku. Zdecydowanie potępiono „wykorzystywanie przez
białoruski reżim w celu destabilizacji sytuacji na Litwie, w Polsce i
na Łotwie nielegalnej migracji jako broni do osiągnięcia własnych
celów politycznych” oraz „wypychanie migrantów z terenów
Białorusi przez granicę zewnętrzną Unii Europejskiej”.
 Kolejne sesja Litewsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
odbędzie się w Polsce, prawdopodobnie na początku 2023 r.
 W parlamentach obu państw działają również grupy bilateralne

Współpraca polityczna - oświata

Współpraca
litewsko-polska w
dziedzinie oświaty
mniejszości
narodowych

 Ważnym elementem litewsko-polskiej współpracy są kwestie związane
z zagadnieniami szkolnictwa mniejszości narodowych – Polaków na
Litwie oraz Litwinów w Polsce.
 Zagadnienia te bezpośrednio reguluje litewsko-polski Traktat o
przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, podpisany
26 kwietnia 1994 r. w Wilnie przez prezydentów Algirdasa Brazauskasa
i Lecha Wałęsę.
 20 listopada 2019 r. ministrowie oświaty obu państw podpisali wspólną
deklarację ws. oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice
Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w RP (we wrześniu 2020 r.
podpisano harmonogram wdrażania tej deklaracji).
 Łącznie na Litwie istnieje 121 placówek oświatowych z polskim
językiem nauczania, w tym 69 placówek edukacji ogólnej i 52 – edukacji
przedszkolnej. W Polsce działają 4 szkoły litewskie (od 1999 r. ich
liczba zmniejszyła się z 12 do 4).
 Na Litwie szkoły z polskim językiem nauczania są lepiej finansowane
niż szkoły litewskie – obliczone środki na nauczanie jednego ucznia w
szkołach ogólnokształcących według języka nauczania: w szkołach z
litewskim językiem nauczania – 1644 EUR, w szkołach z polskim
językiem nauczania – 2063 EUR, tj. o 25 proc. więcej (dane z 2021 r.).
 Żadna polska szkoła na Litwie nie jest zamykana, szkolnictwo polskie
podlega wyjątkom przy formowaniu klas oraz jest lepiej finansowane.
Natomiast reorganizacja placówek oświatowych dotyczy w równym
stopniu szkół litewskich i polskich – sytuacja demograficzna wymaga
stanowczych kroków w celu zapewnienia jakościowej oświaty, przede
wszystkim w miejscowościach wiejskich.

Współpraca
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Współpraca gospodarcza

€55.4 mld.
PKB

Litwa jest szybko
rosnącą gospodarką

Litwa jest największą
gospodarką wśród trzech
krajów bałtyckich
Statistics Lithuania, 2021

€25 878 PKB
per capita (na
podstawie siły
nabywczej)
Najwyższa wartość wśród
krajów bałtyckich
Eurostat, 2020

5.1%
Wzrost
PKB w
2021 r.

+7.1%
realny
wzrost płac

Statistics Lithuania, 2021

OECD, 2020

Największy wzrost płac wśród
krajów OECD

Współpraca gospodarcza

Wzrost eksportu towarów
litewskiego pochodzenia
I-VI 2022

+31,1%

Zróżnicowana
struktura eksportu
TOP rynki eksportowe towarów
pochodzenia litewskiego, styczeń
– czerwiec 2022 r.
9,9%

Niemcy

• Przemysł chemiczny
• Produkty przemysłowe (meble)
• Produkty spożywcze
• Tworzywa sztuczne
Tendencje eksportu, I-VI 2022
– powiązania geopolityczne

Szwecja

-37%

Rosja

+160%

Singapur

-33%

Białoruś

+109,%

Australia

Polska

6.3%

Niderlandy

7.9%

USA

5.1%

Wielka Brytania

Łotwa

• Produkty mineralne

6.3%

9,2%

7.6%

TOP eksportowanych towarów
pochodzenia litewskiego, I-VI 2022

4.8%

Estonia

-86,6%
-48 %

Chiny

+48%

Korea Płd.

Ukraina

+30%

Tajwan

Współpraca gospodarcza

7,3 mld. EUR

Litwa i Polska – handel

2021 r.

Trendy w handlu dwustronnym – styczeń – czerwiec 2022 r.:
-

Wzrost eksportu towarów litewskiego pochodzenia do Polski o 76 proc. (do 1,17 mld. EUR)
Wzrost eksportu z LT do PL o 61 proc. (1,84 mld. EUR)

-

Wzrost eksportu z PL do LT o 28 proc. (2,79 mld. EUR)

Struktura handlu: paliwa mineralne, tworzywa sztuczne, maszyny,
urządzenie i sprzęt transportowy , produkty mleczne, meble, nawozy

Ranking: PL partner nr. 1 w wymianie handlowej (4.61 mld.);
PL – Nr. 2 eksport; PL – Nr. 1 import

Cel: wzmocnienie współpracy w dziedzinie promocji produktów/usług innowacyjnych

Współpraca gospodarcza

TOP działalność biznesowa zgodnie z
zaplanowanymi miejscami pracy w latach
2010-2020

Wyniki w BIZ

Centra usług wspólnych

45%

Produkcja

TOP krajów inwestujących w Litwie wg
udziału w projektach w latach 2010-2020

17%

Stany
Zjednoczone

7%

Dania

13%

Wielka
Brytania

7%

Norwegia

Szwecja

5%

Finlandia

9%
9%

Niemcy

26%

IT Design, rozwój i testowanie

17%

Centra biznesowe

3%

Badania i rozwój

3%

Inne

6%

Współpraca gospodarcza

Litwa i Polska – inwestycje
BIZ Polski w Litwie – 2021 r.:
•

1,21 mld. EUR

Największe inwestycje:
•

Przemysł przetwórczy;

•

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe;

•

Sprzedaż hurtowa i detaliczna;

•

Budownictwo.

Statystyki:
•

204 firmy z kapitałem polskim;

•

6000 pracowników;

•

5,5 mld. EUR rocznego obrotu.

BIZ Litwy w Polsce – 2021 r.:
•

308,5 mln. EUR

Największe inwestycje:
•
•

Przemysł przetwórczy;
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Statystyki:
•

132 firmy z kapitałem litewskim;

•
•

15 800 pracowników;
1,6 mld. EUR rocznego obrotu.

Najwięksi inwestorzy: Maxima Group, Ignitis,
Najwięksi inwestorzy: Orlen, Sanitex, PZU, Pelion,
Trakcja PRKiL, MCI (UAB Pigu)

Lietuvos energija, MODUS Group, Skuba, Achema,
Girteka, Žemaitijos Pienas, Alna Business Solutions, FL
Technics

Sektory
priorytetowe
Source: www.lithuania.com, Author: M. Jovaiša

Współpraca gospodarcza

Globalne usługi
biznesowe i ICT /
Fintech
#6 na świecie Global Cyber
Security index

#2 w EU 93% młodzieży litewskiej
posiada podstawowe lub wyższe
umiejętności cyfrowe

#1 in EU Największy Hub Fintech
w Europie pod względem firm
licencjowanych

High-tech inżynieria/
Lasery/Półprzewodniki
80% Produkcji laserowej
eksportuje się; TOP rynki: EU,
USA
90 ze 100 TOP uniwersytetów
korzysta z litewskich laserów

10% Światowego rynku laserów
naukowych
Przemysł inżynieryjny udział w
PKB 23%/Ekosystem dla
produkcji półprzewodników

Biotechnologie/
life sciences
32 Miejsce w światowym
rankingu innowacji
biotechnologicznych
(Biotechnology Innovation)
Wzrost udziału sektoru w
PKB do 5% PKB w 2030 r.

Sektor kosmiczny
21.05.2021 Litwa została
członkiem stowarzyszonym
Europejskiej Agencji
Kosmicznej (ESA)
Wskaźnik sukcesu Litwy w
PESC - 43% (Średnia państw
33%)
Wskaźnik sukcesu w
Horyzont2020 - 30%
(Średnia europejska 17%)

Współpraca gospodarcza

Rola Konsulów
Honorowych

Współpraca na rzecz
zwiększenia eksportu
towarów i usług z Litwy
do Polski
Pomoc w poszukiwaniu
kontaktów biznesowych w
regionach;
współpraca ze
stowarzyszeniami
biznesowymi;

Pomoc w organizacji
forum biznesowych

Promocja turystyki
przyjazdowej do
Litwy
Polska – priorytetowy
rynek turystyczny

Kontakty z mediami, które
promowałyby Litwę jako
kierunek turystyczny

www.Lithuania.lt

Pomoc w
przyciągnięciu
bezpośrednich
inwestycji
zagranicznych do
Litwy
Kontakty z potencjalnymi
inwestorami/organizowanie
spotkań, wydarzeń dla
inwestorów

Wydarzenia gospodarcze
w 2023 r., które prosimy
promować
Life Science Baltics 2023
20-21 września 2023 r.
Targi turystyczne
ADVENTUR 27-29
stycznia 2023 r.

Branża
energii

Branża energii

Gazociąg GIPL
1 maja 2022 r. zgodnie z planem
uruchomiono gazociąg GIPL łączący Litwę z
Polską, przesyłając pierwsze fizyczne i
komercyjne strumienie gazu.
Nowy gazociąg jest czynny od
pierwszych dni: 1,5 TWh gazu trafiło do
Polski w maju-czerwcu, a 0,5 TWh gazu
przez GIPL trafiło na Litwę.
Przez najbliższe 10 lat PGNiG będzie
odbierać przez terminal LNG w Kłajpedzie 6
TWh gazu rocznie.
GIPL ułatwia handel gazem z Polską,
jak i szerszym rynkiem (Finlandia, Estonia,
Łotwa, Ukraina itd.).

Branża energii

20
projektów

Synchronizacja z
sieciami europejskimi

Do 2025 roku ukończonych
zostanie 20 nowych
projektów synchronizacji

Całkowity
budżet
wynosi
ponad 1,5
mld euro

Główne projekty:
budowa połączenia
morskiego Harmony
Link, montaż
kompensatorów
synchronicznych,
wzmocnienie sieci
wewnętrznych

Trwają
rozmowy nad
przyśpieszenie
m
synchronizacji
do 2024 r.

Branża energii

Inwestycje w Polsce
TOP litewscy inwestorzy w branży OZE:
Ignitis, Green Genius, Sun Investment
Group, Lords LB Asset Management.
Zrealizowane

W realizacji

Ignitis

94 MW

267 MW

Green Genius

129 MW

239 MW

Sun Investment
Group

132 MW

Lords LB Asset
Management

73 MW

Dyplomacja energetyczna i
rosyjska inwazja
•

Litwa jest liderem, jeśli chodzi o rezygnację z
zakupu rosyjskich węglowodorów.

•

Z końcem marca Litwa całkowicie wycofała się
z zakupu ropy z Rosji.

•

Od 2 kwietnia Litwa jako pierwsza spośród
klientów Gazpromu całkowicie zrezygnowała z
dostaw gazu z Rosji.

•

Litwa popiera całkowite embargo UE na
rosyjską ropę, gaz i węgiel.

•

Litwa opowiada się za zawieszeniem praw
Rosji jako państwa członkowskiego w
prestiżowej Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej.

Branża
transportu

Branża transportu

Rail Baltica
• Łączna długość linii - 870 km;
• Projektowana prędkość dla
pociągów pasażerskich-249
km/h, dla pociągów towarowych120 km/h;
• Szerokość torów -1435 mm
• Dwutorowa linia z trakcją
elektryczną 2x25kVAC
• Nacisk na oś 25 t.
• System kierowania ruchem –
ERTMS L2
• Największa możliwa długość
pociągu -1050 m

Branża transportu

Rail Baltica

Koszt
Projekt jest koordynowany przez
wspólną estońsko-łotewskolitewską spółkę celową ,,RB Rail AS”.
Realizują projekt narodowe spółki
kolejowe. Projekt jest realizowany z
udziałem środków unijnych z
programu CEF (do 85 proc. całości
wydatków).
Prognozowany pełny koszt
inwestycji – 5,8 mld. Euro
Wkład finansowy obejmujący środki
z CEF oraz krajowe w mln. euro
(2022):
Estonia - 235
Łotwa
- 303
Litwa
- 286
Razem
- 824 (wartość zawartych
umów)

Korzyści
• Katalizator gospodarczego wzrostu w krajach Bałtyckich;
• Nowy standard w zakresie mobilności pasażerów i ładunków;
• Nowy korytarz gospodarczy integrujący region (część korytarza sieci
TEN-T łączącego Morze Północne z Morzem Bałtyckim);
• Nowe miejsca pracy/możliwości docierania przez pracowników do
rynków pracy;
• Możliwość rozwoju nowej wielomodalnej logistyki towarowej;
• Rozwiązania w zakresie transportu pasażerskiego (połączenia z
ośrodkami biznesowymi i portami lotniczymi (np.: z CPK))
• Skróci się czas jazdy pociągów (Warszawa – Białystok – ok. 90
min.);
• Zmodernizowana albo zbudowana nowa infrastruktura
towarzysząca;
• Kolej stanie się atrakcyjną alternatywą dla transportu drogowego;
• Zmniejszy się emisja CO2;
• Usprawnienie transportu towarów, zwiększenie atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej regionów;
• Poprawi się bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym;
• Zakończy się proces integracji krajów Bałtyckich z systemem
transportu Unii Europejskiej.

Branża transportu

Rail Baltica

RAIL BALTICA W LITWIE

Na odcinku Kowno-granica z
Łotwą oraz na terenie
kowieńskiego węzła kolejowego
prowadzone są prace budowlane
Na odcinku od granicy z Polską
do Kowna oraz na odcinku
Kowno-Wilno prowadzone są
prace planistyczne
Zakończenie budowy Rail Baltica
w Polsce i Litwie planowane jest
w roku 2027

RAIL BALTICA W POLSCE

Branża transportu

Via Baltica

Via Baltica jest jednym
z największych
drogowych projektów
infrastrukturalnych
realizowanych w Unii
Europejskiej. W ciągu
drogi
międzynarodowej
E67, na długości
prawie 1000 km, łączy
Helsinki z Warszawą.

Via Baltica przejmie
ruch tranzytowy
pomiędzy Europą
Zachodnią i krajami
Bałtyckimi (w ciągu
ostatnich 9 miesięcy
przez polskie granice
przejechało ponad 4
mln kołowych środków
drogowych)

Via Baltica pozwoli
na usprawnienie
ruchu
Wzrośnie
bezpieczeństwo
ruchu

Skróci się
znacząco czas
przejazdu (np.: z
Warszawy do
Suwałk (około
280 km.) z 4-4,5
godz. do ok. 2,5
godz.)

Branża transportu

Via Baltica w Polsce
• Łączna długość via Baltica w Polsce
(droga ekspresowa S8 od Warszawy do
Ostrowi Mazowieckiej i droga ekspresowa
S61 od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z
Litwą) wyniesie blisko 320 km.
• Obecnie do ruchu, na trasie od Ostrowi
Mazowieckiej do granicy oddano blisko
130 km.
• W grudniu br.0 do ruchu zostanie oddany
24-ro kilometrowy odcinek od Suwałk do
granicy z Litwą (Budzisko)
• Szacunkowa wartość prac budowlanych
na S61 przekroczy 6,5 mld. PLN.
• Pełne
zakończenie
budowy
drogi
ekspresowej S61 planowane jest w roku
2024 (ostatni odcinek – obwodnica
Łomży).

Branża transportu

Via Baltica w Litwie
•

•
•

•

Długość Via Baltica w Litwie, od granicy z
Polską do granicy z Łotwą wyniesie 268
km.
W pełni zbudowany jest odcinek między
Kownem a Mariampolem (40 km).
Trwają prace przygotowawcze na 40-to
kilometrowym odcinku od Mariampole do
granicy z Polską w Kalvarija. Oddanie do
ruchu planowane jest w 2024 roku.
Na różnym stopniu zaawansowania są
również prace na pozostałych odcinkach
prowadzących od Kowna do granicy z
Łotwą. Oddanie do ruchu całej trasy po
stronie litewskiej planowane jest w 2035 r.

Branża transportu

Pociąg Wilno-Warszawa Uruchomienie
grudzień
2022

Na stacji
Mockava
pasażerowie
będą przesiadali

Polski pociąg będzie
wyjeżdżał z Krakowa
przez Warszawę do
stacji kolejowej
Mockava na granicy
polsko-litewskiej
Litewski pociąg będzie
wyjeżdżał z Wilna
przez Kowno również
będzie docierał do
stacji Mockava

Orientacyjny
czas podróży ok.
9 godz.
Od roku 2024
planowane jest
skrócenie czasu
przejazdu do ok.
8 godz.

Współpraca
kulturalna

Współpraca kulturalna

Priorytetowe
projekty roku 2022

Kowno
Europejska
Stolica
Kultury 2022

100-lecie
Jonasa
Mekasa

Wystawy plenerowe w
Białymstoku, Oliwie, Wrocławiu

Projekcje filmów Jonasa
Mekasa: Krakowski Festiwal
Filmowy, Nowe Horyzonty we
Wrocławiu

Wystawy i wykłady
prezentujące litewską
architekturę modernistyczną
Kowna w Białymstoku,
Wojnowicach, Toruniu

Tłumaczenie
literatury
litewskiej na
język polski

Filmy i wykłady w Warszawie,
Toruniu, Wrocławiu, Gdańsku

Projekty
litewskiego
dziedzictwa
kulturowego

Kristina Sabaliauskaitė „Silva
rerum” IV
Birutė Jonuškaitė „Maestro”

M.K. Čiurlionis

Aleksandras Štromas
„Horyzonty wolności”

Ieva Simonaitytė

Jurga Vilė, Lina Itagaki „Haiku
Syberyjskie”

Priorytety
na rok 2023

Współpraca kulturalna

Wilno – 700 lat

Wielokulturowa, tolerancyjna, nowoczesna
stolica Litwa, centrum wolności i demokracji
Główny partner: www.govilnius.lt

Vilnius-WilnoVilne w sztuce,
1918-1945

Litewska
Narodowa
Orkiestra
Symfoniczna

25 maja – 3 września 2023 r.
w Narodowym Muzeum w
Krakowie

Filharmonia Narodowa w
Warszawie

Wystawy

Pokazy filmów

Fotografia litewska w
Międzynarodowym Centrum
Kultury

„Józef Czechowicz.
Spuścizna fotografa XIX
wieku” (w Białymstoku,
Lublinie, Gdańsku, Krakowie)

“Wilno w fotografiach
Romana Vishniaka” w
Muzeum Warszawy
Fotografia litewska w
Muzeum Narodowym w
Gdańsku

„Tu było Wilno“ (23 min.,
2022 m., rež. Eitvydas
Doškus) oraz „Czas idzie
przez miasto“ (18 min., reż.
Almantas Grikevičius)

Współpraca kulturalna

 160. Rocznica Powstania
Styczniowego. Wystawa w
Zamku Królewskim. 19 stycznia.
 80. Rocznica likwidacji getta
Wileńskiego
 Wilno w Gdańsku: opera „Sun and
Sea”
 Musical „Candid” Litewskiego
Narodowego Teatru Opery i
Baletu w Gdyni
 Litewska kultura na festiwalu
„Wschód Kultury-Inne Brzmienia”
w Lublinie
 Pokój prof. Ireny Veisaitė w
Dworze Krasnogrudzkim – projekt
dziedzictwa kulturowego

Współpraca kulturalna

Kultura też się
liczy.
Bądźmy razem
dla wolnej
Ukrainy i
demokratycznej
Białorusi

Działalność
konsularna

Działalność konsularna

Działalność
konsularna

Prosimy o niezwłoczne
przesłanie pocztą
elektroniczną
consul.pl@urm.lt kopii
wszystkich
dokumentów i/lub
przedmiotów
otrzymanych od
polskich instytucji
dotyczących
obywateli Republiki
Litewskiej.

Gdy jest to niemożliwe,
prosimy o udostępnienie
danych kontaktowych
Działu Konsularnego
Ambasady,
consul.pl@urm.lt / Al.
Ujazdowskie 14, 00-478
Warszawa, polskim
instytucjom w celu
ułatwienia
bezpośredniego
kontaktu.

Prosimy o pomoc litewskim obywatelom w kwestiach informacyjnych i prawnych:

Udzielanie
informacji na temat
funkcjonowania
instytucji prawnych
i/lub organów
ścigania (komendy
policji, organy
administracyjne,
sądy, prokuratury
itp.) w Polsce.

Zapewnienie danych
kontaktowych
prawników
mówiących w j.
angielskim /
litewskim / rosyjskim
oraz tłumaczy
przysięgłych języka
polskiego /
litewskiego.

Działalność konsularna

Pomoc konsularna

Ambasada może
zwrócić się o
udzielenie
pomocy
konsularnej
obywatelom
Litwy, którzy
ucierpieli na
terytorium Polski.

Prosimy o
znalezienie i
nawiązanie
kontaktu z
tłumaczami języka
litewskiego,
angielskiego lub
rosyjskiego, którzy
świadczą takie
usługi w Państwa
województwie.

Najczęściej
potrzebna jest pomoc
w znalezieniu
informacji i
zorganizowaniu
tłumacza na miejscu
zdarzenia, gdy ta
usługa jest potrzebna
natychmiast – w
wypadkach śmierci.

Działalność konsularna

Tymczasowy
Dokument
Powrotu (AGP)

Ambasada, w rzadkich
przypadkach, może
zwrócić się w sprawie
potwierdzenia
wizerunku i podpisu
obywatela Republiki
Litewskiej, w celu
wydania
Tymczasowego
Dokumentu Powrotu.

Urzędnik konsularny
podpisem i pieczęcią
potwierdza
wizerunek i podpis
wnioskodawcy, a
złożone dokumenty
przekazuje Działu
Konsularnemu
Ambasady Republiki
Litewskiej.

Wszelkie
potrzebne dane,
formularze,
wizerunek,
zostaną w danym
przypadku
przekazane drogą
mailową.

Praca z
diasporą
litewską

KONSULAT REPUBLIKI LITEWSKIEJ
W SEJNACH
UL. WILEŃSKA 9
16-500 SEJNY

Praca z diasporą litewską

Dane statystyczne
Z danych Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach wynika,
że w Polsce mieszka około 5000 Litwinów - najwięcej na
Sejneńszczyźnie (w Sejnach i Puńsku).

W Puńsku Litwini stanowią około 80% ludności, a w Sejnach
około 8%. Szacuje się, że około 1000 Litwinów mieszka w
Suwałkach.
Należy jednak podkreślić, że to są jedynie dane
statystyczne. Nieoficjalnie twierdzi się, że w Polsce może
mieszkać około 15 tysięcy osób pochodzenia litewskiego.
Według danych Departamentu Migracji Republiki Litewskiej
w 2019 roku w Polsce mieszkało 2 439 obywateli Republiki
Litewskiej (1 926 z nich miało prawa wyborcze).

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSULATAS SEINUOSE

Praca z diasporą litewską

Wdrażanie strategicznych
kierunków polityki państwa
względem diaspory litewskiej:
Zarządzeniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Republiki Litewskiej zatwierdzono strategiczne
wytyczne w zakresie realizacji planu "Globalna
Litwa" (Globali Lietuva) na lata 2022-2024.
Przygotowując plan działania dążono do tego, aby
stał się on kompleksową "instrukcją obsługi"
wdrażania polityki państwa względem diaspory.
Do realizacji planu działania przystąpiło 30
instytucji
państwowych
i
7
samorządów.
Przewidziano około 200 działań, które będą
wymagały również zaangażowania placówek
dyplomatycznych i konsularnych.
W strategicznych założeniach największy nacisk
kładzie się na następujące obszary:
•rozwój edukacji w języku litewskim;
•promocja działalności społecznej i wzmacnianie
kompetencji organizacyjnych diaspory

Praca z diasporą litewską

Centrum Kultury i
Oświaty Litewskiej w
Suwałkach:
• w 2017 roku Rada Wspólnoty
Litewskiej w Polsce podjęła
decyzję o utworzeniu Centrum
Kultury i Oświaty Litewskiej w
Suwałkach;
• w 2019 roku w Suwałkach
powstało litewskie
przedszkole;
• obecnie trwają prace nad
utworzeniem litewskiej szkoły
podstawowej w Suwałkach.

Praca z diasporą litewską

Planowane
wydarzenia
kulturalne na rok
2023

Praca z diasporą litewską

Łącznie
zaplanowano 48
wydarzeń
kulturalnych i
edukacyjnych
Oto niektóre z nich:

21 marca – XXXII
Festiwal Teatrów
Dziecięcych – „Dom
Litewski” w Sejnach;

21 kwietnia –
Festiwal Tańca
Dziecięcego „Bitutė
pilkoji“ – hotel „Loft“
w Suwałkach;

29 kwietnia - II
Międzynarodowy
Wieczór Litewskiej
Muzyki i Tańca
Ludowego – „Dom
Litewski“ w Sejnach;

Praca z diasporą litewską

Wydarzenia
kulturalne i
edukacyjne (cd.)

30 kwietnia – VI
Festiwal Tańca
Litewskiego - Dom
Kultury Litewskiej w
Puńsku;

26 maja – Litewski
Wieczór w
Suwałkach – hotel
„Loft” w Suwałkach;

16-18 maja –
„Wiosna Poezji“ –
Wydawnictwo
„Aušra” – PuńskSejny-SuwałkiWarszawa;

24 kwietnia – „Zlot”
litewskich zespołów
– Burbiszki (gm.
Sejny);
15 października –
XIV Święto Rodzin
Muzykujących” –
Dom Kultury
Litewskiej w Puńsku

Praca z diasporą litewską

Liczymy także na
wkład Konsulów
Honorowych w
realizację polityki
Republiki Litewskiej
wobec diaspory:

Praca z diasporą litewską

• wspieranie działań mniejszości litewskiej,
organizowanie wspólnych wydarzeń;
• wspieranie litewskiej edukacji (udzielanie
wsparcia/pomocy);
• wzmacnianie więzi dzieci i młodzieży z Litwą;
• wspieranie dążeń diaspory litewskiej do przyciągania
inwestycji zagranicznych i rozwijania turystyki w
Republice Litewskiej (koreluje to z działalnością
Konsulów Honorowych)

Praca z diasporą litewską

XVI ŚWIATOWY
KONGRES MŁODZIEŻY
LITEWSKIEJ W
PUŃSKU 2022

Działalność Konsulów Honorowych

Konsulaty Honorowe
Republiki Litewskiej w RP

•
•
•
•

7 działających Konsulatów Honorowych
2 Konsulaty – oczekiwane egzekwatury
1 Kandydat – przychylna decyzja MSZ Litwy
Aktywne poszukiwania konsuli w innych
województwach

Działalność Konsulów Honorowych

Terminy/zobowiązania
• Aktualizacja danych kontaktowych na stronie
Konsulatu Honorowego oraz informowanie
Ambasady;

• Prosimy o przesłanie na adres e-mail
amb.pl@urm.lt rocznego sprawozdania z
działalności konsularnej do 10 stycznia 2023 r.;

• Prosimy o powiadomienie co najmniej 3 miesiące
przed wygaśnięciem ważności legitymacji
konsularnej;

• Z ambasadą/MSZ powinny być uzgodnione
wszelkie zmiany miejsca siedziby konsulatu.

Działalność Konsulów Honorowych

Konsulaty Honorowe
Republiki Litewskiej w
RP w mediach
społecznościowych

 Serdecznie
zachęcamy
do
stworzenia
i
prowadzenia kont Konsulatów Honorowych w
mediach społecznościowych (Facebook, Twitter,
LinkedIn)
 Uprzejmie prosimy nie tylko o zamieszczanie
oryginalnej treści (np. relacje z wydarzeń
gospodarczych czy kulturalnych, organizowanych
przez Konsulaty Honorowe), ale również o dzielenie
się zawartością, zamieszczaną przez Ambasadę
Litwy w RP, MSZ czy inne instytucje Republiki
Litewskiej
 W publikowanej zawartości
używania hashtagu #LTPLlinks

#LTPLlinks

zachęcamy

do

Dziękujemy!

