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Andrzej Duda przed Radą Najwyższą Ukrainy

– Wolny świat ma twarz Ukrainy – mówił dziś Andrzej Duda w Kijowie w orędziu
wygłoszonym przed Radą Najwyższą. – Dziękuję Wam, że bronicie Europy przed najazdem
rosyjskiego imperializmu, że duch wolnego narodu jest silniejszy. Z całego serca dziękuję
za Wasz opór, odwagę, umiłowanie wolności.

Prezydent RP jest pierwszą głową obcego państwa, która wystąpiła na tym forum od ataku Rosji na Ukrainę.
Deputowani powitali go oklaskami, odegrano też polski hymn.

– Pojawiły się niepokojące głosy, mówiące, że Ukraina powinna poddać się żądaniom Putina – przypomniał
Andrzej Duda podczas wystąpienia i podkreślił:

Tylko Ukraina ma prawo decydować o swojej przyszłości. Nic o Tobie bez
Ciebie.

Jak dodał, czas podpisać nowe dobrosąsiedzkie porozumienie, które „uwzględni to, co zbudowaliśmy w naszych
relacjach przynajmniej w ostatnich miesiącach”. Według Prezydenta RP, rosyjska agresja pokazała, że sieć
połączeń drogowych, kolejowych i infrastrukturalnych między Ukrainą a Polską jest niewystarczająca i trzeba to
nadrobić.

– Granica polsko–ukraińska powinna łączyć, a nie dzielić – mówił Andrzej Duda i podkreślił, że przejawem dobrych
stosunków polsko–ukraińskich będzie szybkie połączenie kolejowe między Kijowem a Warszawą. – Wspólnie je
zbudujemy – zapewnił przy aplauzie ukraińskich parlamentarzystów.

CAŁE WYSTĄPIENIE

Po wystąpieniu na posiedzeniu Rady Najwyższej Prezydenta Andrzej Duda rozmawiał „w cztery oczy” z
Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim; odbyły się również rozmowy delegacji obu państw pod przewodnictwem
Prezydentów.

Na wspólnej konferencji prasowej z Prezydentem Ukrainy, Andrzej Duda wskazywał, że Ukraina potrzebuje
środków na odbudowę, a świat potrzebuje Ukrainy, która jest dużym producentem żywności. Relacjonował, że z
Wołodymyrem Zełenskim omówili kwestię odblokowania portu w Odessie oraz możliwości skierowania
ukraińskich produktów rolnych do innych portów.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wystapienie-prezydenta-rp-przed-rada-najwyzsza,54083


– Musimy zachować jedność z Ukrainą, a my wszyscy w ramach UE i NATO musimy zachować jedność wokół
Ukrainy – przekonywał.

Prezydentowi towarzyszyli w Kijowie Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, Szef Biura Polityki
Międzynarodowej Jakub Kumoch oraz Minister KPRP Wojciech Kolarski.

To trzecia w ostatnim czasie wizyta Prezydenta RP na Ukrainie: Andrzej Duda udał się do Kijowa 23 lutego br. –
dzień przed rosyjską agresją, kolejną wizytę złożył 13 kwietnia br. Wraz z Prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii
odwiedził wówczas m.in. podkijowską Buczę, Irpień i Borodziankę. 
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