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W Domu Kultury Polskiej w Wilnie w środę, 24
kwietnia, odbyła się prezentacja nowego portalu
L24.lt .

Jest to 4- języczny internetowy portal
społecznościowo-inf ormacyjny. Jego celem jest
operatywne rozpowszechnianie inf ormacji, szerokim
kręgom użytkowników w języku polskim, litewskim,
rosyjskim i angielskim.

Zespół redakcyjny tworzą Beata Naniewicz, Gintarė
Pugačiauskaitė, Anastasija Pismenikowa, Теresa
Worobiej, Zdzisław Palewicz (junior) i Paweł Kobak.
Dyrektorem portalu jest Wiktor Jusiel.

— Portal L24.lt został zainicjowany w celu
umożliwienia swobodnego dostępu do wiarygodnych i wszechstronnych inf ormacji. Zadaniem portalu jest
operatywne i dokładne przekazywanie wiadomości o najnowszych wydarzeniach i f aktach z życia
codziennego Litwy i zagranicy — powiedział dyrektor portalu.
Wiktor Jusiel zaznaczył, że w zespole zebrały się osoby ciekawe świata i ludzi. Są to z powołania
dziennikarze.
Korzystając z okazji, przybyli goście składali życzenia  zespołowi L24.lt.

— Życzę Państwu wytrwałości i siły w kontynuowaniu
tej ciężkiej pracy. Pamiętajcie, że krytyka boli, ale jest
inspirująca i mobilizująca. Życzę Wam powodzenia! —
powiedział przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków
na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego
Waldemar Tomaszewski.

Podczas of icjalnej prezentacji portalu ks. dziekan
Józef  Aszkiełowicz pobłogosławił przybyłych.
Pomyślności nowemu portalowi życzyła również brać
dziennikarska z redakcji: „Kuriera Wileńskiego”,
„Tygodnika Wileńszczyzny”, Radia Znad Wilii,
miesięcznika „Magazyn Wileński”, portalu „Wilnoteka”,
portalu DELFI.pl, katolickiej gazety „Spotkania” ekipa polskiej audycji Litewskiego Radia.

Ciepłe słowa do twórców nowej inicjatywy medialnej skierowali także: radca-minister, konsul generalny,
kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Stanisław Cygnarowski,

http://kurierwilenski.lt/2013/04/25/czterojezyczny-portal-internetowy-l24-lt/
http://kurierwilenski.lt/author/honorata-adamowicz/
http://kurierwilenski.lt/2013/04/25/czterojezyczny-portal-internetowy-l24-lt/#comments
http://kurierwilenski.lt/wp-content/uploads/2013/04/2013_kwiecien_26_portal_2.jpg
http://kurierwilenski.lt/wp-content/uploads/2013/04/2013_kwiecien_26_portal_1.jpg


przewodniczący ZPL, poseł na Sejm RL Michał Mackiewicz, starosta i wicestarosta f rakcji AWPL w Sejmie RL
Rita Tamašunienė i Wanda Krawczonok,
mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz mer Samorządu Rejonu Solecznickiego Zdzisław
Palewicz.
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