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Delegacja AWPL gościła w Warszawie

Przebywający w Warszawie przedstawiciele AWPL spotkali się m.in. z wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem
Grzeszczakiem © Archiwum delegacji AWPL

Z oficjalną wizytą do Konstancina-Jeziornej koło Warszawy udała się niemal 40-osobowa delegacja
przedstawicieli Akcji Wyborczej Polaków na Litwie na czele z przewodniczącym Waldemarem Tomaszewskim. W
skład delegacji weszli również przewodnicząca sejmowej frakcji AWPL Rita Tamašunienė, posłowie na Sejm RL z
ramienia AWPL Wanda Krawczonok i Leonard Talmont, merowie rejonu wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść
i Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu trockiego Maria Pucz, przedstawiciele administracji samorządów i młodzi
działacze AWPL.
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Delegacja AWPL wzięła udział w seminarium pt. „Debaty medialne i komunikacja poprzez środki masowego
przekazu". Oprócz dzielenia się cennym doświadczeniem politycznym, członkowie AWPL mieli również okazję
omówić aktualia polityczne i kwestie bieżące z przyjaciółmi z Warszawy.

Przebywający w Warszawie przedstawiciele AWPL spotkali się m.in. z wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem
Grzeszczakiem, z panią wiceminister spraw zagranicznych Henryką Mościcką-Dendys oraz przewodniczącym
Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzejem Personem.

Wicemarszałek Eugeniusz Grzeszczak przypomniał, że obchodzone w tym roku okrągłe rocznice wstąpienia do
NATO i do Unii Europejskiej oraz podpisania Traktatu między Polską a Litwą są bardzo znaczące i pokazują
ścieżkę demokratycznego rozwoju Polski i Litwy. E. Grzeszczak wyraził natomiast ubolewanie, że mimo, iż

http://www.l24.lt
http://www.l24.lt/pl/polityka/item/40340-delegacja-awpl-goscila-w-warszawie
http://www.l24.lt/media/k2/items/cache/3e1c148a4b65b7bf163e559b185b7440_XL.jpg
http://www.l24.lt/


Polska literalnie wypełniła wszystkie swoje zobowiązania traktatowe, Litwa wciąż zwleka z ich realizacją.

Wiceprzewodniczący polskiego parlamentu wyraził też podziw dla dokonań AWPL na arenie politycznej Litwy i
życzył sukcesów w zbliżających się bezpośrednich wyborach merów i do rad samorządów.

Przewodniczący AWPL Waldemar Tomaszewski dziękował prezesowi Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
ambasadorowi Januszowi Skolimowskiemu za zaproszenie na wizytę do Konstancina-Jeziornej. Przypomniał
liczne dokonania Ambasadora podczas jego kadencji na Litwie, m.in. otwarcie Filii Uniwersytetu Białostockiego w
Wilnie czy zawarcie transakcji o nabycie rafinerii w Możejkach przez polski koncern naftowy oraz dziękował za
to, że nadal opiekuje się swymi rodakami, mieszkającymi na Litwie.

Politycy z Wileńszczyzny w niedzielę wzięli udział w organizowanym przez siostry od Aniołów „Festynie
Anielskim", który rozpoczął się od Mszy św. w Parku Miejskim w Konstancinie-Jeziornej. Podczas Mszy świętej
modlono się o pokój na świecie, a zwłaszcza na utrapionej konfliktem Ukrainie oraz zebrano ofiary, które zostaną
przeznaczone na pomoc humanitarną dzieciom z tego kraju.
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