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Emerytury zabrali sprawnie,
a o zwrot się wykłócają

POGODA

Temperatura około 0,
wiatr i opady. W dzień od 0
do plus 1, na wybrzeżu cieplej — do 3 st. powyżej zera,
ale siła wiatru może tu sięgać
21-23 m/s. Czwartkowej nocy
od minus 4 do plus 1, w dzień
od minus 1 do plus 1, na wybrzeżu do 3 st. powyżej zera.

W NUMERZE
Dobiega końca Rok Donelaitisa
Str. 5
ME koszykarzy: szczęśliwe losowanie dla Litwy
— „neutralne” dla Polski
Str. 8
Państwo „pożyczyło” u emerytów 700 mln litów i tyle kiedyś odda, bez odsetków, bo emeryt to nie
bank i na państwie niczego raczej nie wymusi
Fot. Marian Paluszkiewicz

Z

apoczątkowany w tym
roku proces wyrównywania zmniejszonych
w okresie kryzysu (2010-2011)
emerytur nie gwarantuje, że
każdy z dzisiejszych emerytów
dożyje końca tego procesu.
Pierwsze bowiem rekompensaty (20 proc. zaległości) właśnie
trafiły na konta i do portfeli

emerytów. Ostatnie zaś zostaną wypłacone dopiero w końcu
2016 roku. Ten proces obejmuje jednak tylko części emerytur,
bo nie dotyczy on pracujących
seniorów. Kiedy tamci dostaną
wcześniej zabrane im emerytury — tego dziś nikt nie prognozuje.
„Pieniędzy można nie mieć

w młodości, ale nie na starość”
— mówił wybitny amerykański
dramatopisarz Tennessee Williams. Tymczasem litewski rząd
kieruje się widocznie mądrością irlandzkiego, wybitnego też
dramatopisarza Oscara Wilde’a, który mówił, że „starość we
wszystko wierzy. (...)”.
str. 4

„Bajeczki z przedszkolnej półeczki”:
dzieci sam na sam ze sceną

W

przedświątecznej
scenerii (już od progu Domu Kultury
Polskiej w Wilnie wszystkich
małych artystów, ich wychowawców i rodziców spotykała
duża choinka) odbyły się XI

prezentacje teatralne „Bajeczki
z przedszkolnej półeczki”. We
wtorek, 9 grudnia, swe inscenizacje bajeczek przedstawiło 20
zespołów teatralnych z przedszkoli Wilna i rejonu wileńskiego. Pomysłodawcą i organizato-

»

rem imprezy jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich
na Litwie „Macierz Szkolna”
oraz działające przy Stowarzyszeniu Towarzystwo Miłośników Teatrów Szkolnych.
str. 6-7
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Warsztaty na temat praw
człowieka w szkołach polskich

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) informuje o przeprowadzonych w dniach od 26 listopada do 3 grudnia 2014 r. warsztatach na temat
międzynarodowej ochrony praw człowieka w 5
szkołach miasta Wilna i rejonu wileńskiego.

O

statni cykl szkoleń w
szkołach mieliśmy we
wrześniu br. — wtedy
przeprowadziliśmy 15 szkoleń
dla ponad 500 uczniów.
Warsztaty ruszyły 26 listopada 2014 r. w Szkole Podstawowej na Lipówce w Wilnie
(w 9 i 10 klasach) oraz w Szkole Średniej im. Wł. Syrokomli
w Wilnie (w 10 klasie). 1 grudnia odwiedziliśmy uczniów
klas 9-10 ze Szkoły Średniej w
Czekoniszkach w rejonie wileńskim.
Natomiast już 2 grud-

Ostatni cykl szkoleń w
szkołach mieliśmy we
wrześniu br. — wtedy
przeprowadziliśmy 15
szkoleń dla ponad 500
uczniów. Warsztaty ruszyły 26 listopada 2014
r. w Szkole Podstawowej
na Lipówce w Wilnie (w 9 i
10 klasach) oraz w Szkole
Średniej im. Wł. Syrokomli
w Wilnie (w 10 klasie)

nia byliśmy na spotkaniu z
uczniami dwóch dziewiątych
klas w gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Nowej Wilejce.
3 grudnia zakończyliśmy cykl
warsztatów na spotkaniu z
uczniami Szkoły Średniej im.
Sz. Konarskiego w Wilnie. W
warsztatach wzięło udział 101
uczniów.
Podczas
warsztatów
uczniowie zapoznali się z
podstawowymi prawami człowieka, najważniejszymi międzynarodowymi przepisami
dotyczącymi ochrony tych
praw, a także ze stosowaną na
poziomie międzynarodowym
praktyką.
Szczególną uwagę w czasie
warsztatów zwrócono na kwestię praw dziecka. Praktyczna
część spotkania przeznaczona
była na grę „Wyraź swoje prawa!”, podczas której uczniowie
nie używając pewnych słów
musieli opisać prawa człowieka w taki sposób, aby pozostali uczniowie mogli odgadnąć,
jakie prawo zostało przedstawione.
Na koniec szkoleń wszyscy
uczestnicy otrzymali ufundowane przez EFHR upominki
(broszury Rady Europy „Prawa i wolności w praktyce”.
Inf. EFHR

Marszałek Polski Sejmu Radosław Sikorski przebywający z wizytą w
Finlandii odwiedził m. in wioskę św. Mikołaja
Fot. archiwum

KOMENTARZ DNIA

Przejrzenie jak zwykle po czasie
Najwyższa władza kraju dostrzegła,że w latach 2010-2012 trzy energetyczne przedsiębiorstwa kraju wydatkowały niezgodnie z przeznaczeniem ponad 400 milionów litów. Czyli okradli
wszystkich użytkowników Litwy.
A była to kradzież banalnie prosta. Po prostu
w styczniu roku 2010 zwiększono cenę energii elektrycznej z 35 do
45 centów. Na 2 lata. Płynęły dodatkowe pieniądze do tych branżowych przedsiębiorstw, które żyły na całego. Korzystano tu z sal
sportowych, wynajmowano łaźnie, opłacano bardzo drogie napoje
alkoholowe, przyjęcia, egzotyczne podróże, wszystko to z tych
dodatkowych „dziesięciu cencików”. A konferencje organizowali
np. w Malezji. Czy dziwić się trzeba, że dużo kto chciał w takiej
konferencji uczestniczyć. Ale do tego jednego z najbogatszych i
najnowocześniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej jechali też nie robotnicy. Trudno powiedzieć, jaką wiedzę stamtąd
przywieźli jej uczestnicy, ale żałować tylko trzeba, że nie dosięgła
ich kara chłosty, która w tym muzułmańskim kraju obowiązuje po
dziś dzień. Co prawda, tam takie kary są stosowane za picie piwa w
miejscu publicznym, albo seks pozamałżeński.
Jakże by nam się ta kara przydała: za trwonienie cudzych pieniędzy. Choćby w ten sposób ukarać, bo to przejrzenie aktualnej
władzy, jak zwykle po czasie, kończy się na pewno niczym.
Helena Gładkowska

CYTAT DNIA
„Turcja posiada szybko rozwijającą się gospodarkę, 16.
na świecie, a jej liczący 80 milionów konsumentów niezawodny rynek jest doskonałą możliwością dla gospodarki
naszego kraju” — powiedziała prezydent Dalia Grybauskaitė na
litewsko-tureckim forum gospodarczym

LICZBA DNIA
Podczas warsztatów uczniowie zapoznali się z podstawowymi prawami człowieka, międzynarodowymi przepisami
Fot. archiwum

1

mln rubli (19 tys. USD) z własnych środków przekazała na
potrzeby opery w Doniecku na wschodzie Ukrainy światowej sławy rosyjska śpiewaczka operowa Anna Netrebko

