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Excelența Sa Marcin Wilczek, ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Republicii
Polone în România, a fot primit miercuri de către președintele CJ Dolj, Ion Prioteasa.

La întâlnirea desfășurată la Palatul Administrativ au participat și prefectul județului Dolj, Dan
Narcis Purcărescu, viceprimarul municipiului Craiova Stelian Bărăgan și administratorul public al
județului, Cosmin Durle.
„A fost o întâlnire care ne-a onorat profund, cu atât mai mult cu cât este vorba despre
una dintre ultimele deplasări pe care domnul ambasador le întreprinde în țară, în
condițiile în care luna viitoare marchează finalul mandatului Excelenței Sale. Desigur că
destinația acestei vizite nu este deloc întâmplătoare, mai ales dacă avem în vedere
importantul rol militar pe care Craiova îl deține de peste doi ani, odată cu constituirea
Brigăzii Multinaționale Sud-Est, structură NATO în compunerea căreia intră un numeros
contingent polonez și chiar astăzi o nouă rotație din cadrul acestuia și-a început
misiunea în orașul nostru.
Dincolo de aceste rațiuni strategice, există însă și unele de ordin emoțional, deoarece,
după cum ne-a mărturisit și acum, Excelența Sa nutrește un puternic atașament pentru
Bănie. Am convingerea că, deși mandatul oficial al domnului Marcin Wilczek în România
se încheie în curând, cel neoficial, de ambasador al Craiovei în Polonia și în lume, se află
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abia la început", a declarat Ion Prioteasa, președintele CJ Dolj.
Cu acesată ocazie, oficialul doljean a adresat o invitație pentru marcarea, în cadrul unui
eveniment comun, a 80 de ani de când Bănia i-a găzduit pe președintele de atunci al Poloniei,
Ignacy Mościcki, comandantul forțelor armate poloneze, mareșalul Edward Rydz-Śmigły,
precum și pe alți cetățeni polonezi care se retrăgeau din fața armatelor germane la începutul
celui de-al doilea război mondial.

Ediție Specială - Cotidianul online al Olteniei
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

