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Odbyła się konwencja wyborcza AWPLZdjęcia z
konwencji wyborczej
W sobotę (15 września) w Domu Kultury Polskiej
w Wilnie odbyła się konwencja wyborcza Akcji
Wyborczej Polaków na Litwie. Przedstawiciele
organizacji i współnot narodowych, które startują
z listy wyborczej AWPL, praktycznie jednogłośnie
dziękowali Tomaszewskiemu i wręczali prezesowi
partii upominki.

Po atmosferze i wypowiedziach uczestników zebrania
można było wyczuć, że AWPL faktycznie wierzy w swoje
zwycięstwo w zbliżających się wyborach. „Czujemy
poparcie wyborców, prasa litewska pisze, ze
przekraczamy próg wyborczy. Mam nadzieję, że
kilkanaście posłów trafi do Sejmu“ – powiedział PL DELFI Waldemar Tomaszewski.

Prezes Towarzystwa Białoruskiej Mowy im. Franciszka Skoryny Marija Matusewicz była w swoich
wypowiedziach jeszcze bardziej kategoryczna. „Zmęczyliśmy się byciem „w durniach“. Chcemy
lepszego życia dla siebie i całego kraju. Konserwatyści doprowadzą nas do skrajnej biedy. Wkrótce
otrzymamy rachunki za ogrzewanie, to będzie istny koszmar“ – powiedziała PL DELFI Matusewicz.
Podczas swojego przemówienia Matusewicz oznajmiła zebranym, że jeśli trafi do Sejmu, to politycy nie
będą mieli z nią łatwego życia. „Jak trafię do Sejmu to milczeć nie będę. Jak „chachoł“ nie zjem, ale
pogryzę“ – sypała żartami Marija Matusewicz.

Konwencja wyborcza to był również oficjalny start awupelowskiej kampanii wyborczej. „Konwencja jest
uroczystym otwarciem kampanii wyborczej, która rozpoczęła się mszą w kościele franciszkańskim.
Prosiliśmy Pana Boga o poparcie w wyborach oraz podziękowaliśmy mu za dotychczasowe
osiągnięcia. Udało się nam zjednoczyć społeczność polską, ale nie tylko polską, dołączają do nas i
litewskie wspólnoty. Łączymy wszystkich ludzi dobrej woli“ – podkreślił raz jeszcze w rozmowie z PL
DELFI Waldemar Tomaszewski.

Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody DELFI. Jeśli
zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako źródło.
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