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W Bieliszkach, gmina sużańska, nad przepięknym jeziorem Oświe skończył się dzisiaj dwudniowy XIV
Rodzinny Zlot Turystyczny AWPL i ZPL.

Prowadząca otwarcie Zlotu Bożena Stelmakowa w sobotę powitała wszystkich uczestników –
rodziców, dzieci młodzież, wspólnoty gmin. Na tę rodzinną imprezę zebrało się około tysiąca
uczestników. Jako pierwszy słowo zabrał Przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, poseł do
Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, który gorąco przywitał wszystkich zebranych.

W. Tomaszewski podziękował wszystkim za zaangażowanie na rzecz środowiska mniejszości
narodowych na Litwie, zaznaczając, że AWPL, mimo wszelkich trudności, dzięki zjednoczonym siłom
wielu osób osiąga coraz większe sukcesy na kolejnych wyborach. Przewodniczący AWPL przypomniał,
że już szykuje się kolejne ważne wyzwanie, czyli przyszłoroczne wybory samorządowe.

- Przed kolejną bardzo ważną batalią lutową, do której przygotowania rozpoczną się od września,
musimy porządnie odpocząć i właśnie temu służą takie imprezy rekreacyjno-turystyczne. Dlatego
życzę, żebyście dzisiaj dobrze odpoczęli, mieli dużo dobrych wrażeń, byście się tu dobrze bawili w
duchu naszej jedności i solidarności. Jesteśmy jedną wielką polską rodziną, choć nie tylko, bo są
wśród nas osoby różnych narodowości, i ta nasza rodzina będzie wzmacniała się – powiedział W.
Tomaszewski, dodając, że „na tych ziemiach Polacy mieszkają już od dziada pradziada i tu jest nasza
Ojczyzna, którą mamy prawo współrządzić”.

Przemawiając do zebranych, W. Tomaszewski zaznaczył, że w strukturach władzy ciągle trwa walka o
zachowanie zdobytej pozycji przez partię AWPL, jednoczącą wszystkich ludzi dobrej woli różnych
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narodowości.

- Nie jest łatwo współrządzić z naszymi koalicjantami – rano mówią jedno, w południe inaczej, a
wieczorem odwrotnie. Tym niemniej ważne jest dla nas posiadanie wpływu na struktury rządowe. Na
pewno uda się nam też – mamy taką głęboką nadzieję, wręcz przekonanie – na stanowiskach
zachować wszystkich wiceministrów, chociaż widzimy, że na jedną z naszych wiceministrów, Renatę
Cytacką, jest prowadzona nagonka. Myślę, że nie ustąpimy, bo nie musimy ustępować, na pewno
musimy być silni w jedności. Wszyscy za jednego, a jeden za wszystkich – mówił podniośle
eurodeputowany, co wywołało gromkie owacje wśród zlotowiczów.

Przewodniczący AWPL zaznaczył, że partia ma mocną kondycję i ogromne szanse zachowania tego,
co posiada. "Mamy swoich przedstawicieli w siedmiu samorządach, z czego w sześciu sprawujemy
władzę. Jedynie w rejonie trockim chwilowo utraciliśmy pozycję partii współrządzącej, jednak wszystko
wskazuje na to, że i tam swoją pozycję odzyskamy i umocnimy", - mówił W. Tomaszewski.

Na imprezę przybyło wielu dostojnych gości z Wileńszczyzny, ale również przybyli przyjaciele Polaków
na Litwie z Macierzy.

- Dziękuję, że jestem tu już po raz piąty i mam możliwość bycia tu z państwem. Takie spotkania
wzmacniają ducha polskiego, który spowodował, że obecnie Polska wspaniale rozwija się, również
dzięki takim spotkaniom na dawnych Kresach, a teraz na Litwie, bo mieszkacie teraz na Litwie,
jesteście lojalnymi obywatelami Litwy, choć nie wszyscy na Litwie o tym pamiętają – powiedział prezes
Wspólnoty Polskiej, były wicepremier Rządu RP Longin Komołowski.

Eurodeputowany zacytował też słowa św. Augustyna: „Kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to
wszystko jest na miejscu właściwym” i zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy. Podczas uroczystego
otwarcia Zlotu ksiądz z wileńskiej parafii pw. Św. Bartłomieja Kazimierz Gwozdowicz modlił się o
szczęśliwy przebieg imprezy i błogosławił wszystkim Zlotowiczom.

Po modlitwie członkowie sejmowej frakcji AWPL uroczyście podnieśli flagę Akcji Wyborczej Polaków na
Litwie na tle hymnu Zlotu. Później sędzia główny Robert Komarowski w imieniu całej drużyny sędziów
zaprosił wszystkich – i małych, i dużych – do udziału w zawodach.

Aby tradycjom sportowym stało się zadość, R. Komorowski poprosił również organizatorkę imprezy,
wiceprzewodniczącą AWPL, posłankę na Sejm RL Wandę Krawczonok o zapalenie olimpijskiego
znicza Zlotu.

Tradycyjnie podczas Zlotu organizowane są zawody w różnych dyscyplinach sportowych. Drużyny
Oddziałów AWPL i ZPL zmierzyły się w meczach siatkówki, koszykówki i kwadratu. Przedstawiciele kół
i rodzin wypróbowali swoje umiejętności strategiczne grając w szachy i warcaby, a dla dzieci
zorganizowano zabawy oraz zajęcia artystyczne w zagrodzie dziecięcej.

Wieczorem uczestnicy zlotu wzięli udział w wesołej zabawie. W kolejnym dniu zlotu jego uczestnicy
udali się na niedzielną Mszę Świętą, następnie drużyny Oddziałów AWPL i ZPL ponownie sprawdziły
swoje umiejętności sportowe w kolejnych zawodach niedzielnych. Po południu zostały podsumowane
wyniki wszystkich zawodów sportowych, a organizatorzy uhonorowali zwycięzców.
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