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Imieniny: Antiocha, Bruna, Brunona, Drogosława, Drogosława, Eutymiusza, Filipa, Gościsława, Jadwigi, Leonarda, Rogera, Sewera, Tekli,
Teodoryka i Teresy

TRZY PYTANIA DO...
...Liny Užkuraitytė, organizatora 7. Międzynarodowego
Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży
17-24 października w Wilnie odbędzie się już 7.
Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci i Młodzieży. Jaki jest temat tegorocznego festiwalu?
Liczba „7” w pewnym sensie jest liczbą magiczną, więc dla
7. festiwalu trzeba było dobrać szczególny temat. Postanowiłam
wybrać temat przekraczania granic i działania powyżej granic
własnych sił. Sądzę, że po prostu nie istnieje takie dziecko, które nigdy nie próbowało przekroczyć jakiejś granicy. A więc jest
to aktualny temat dla młodej osobowości.

1.

2.

Ile filmów jest w repertuarze? Które Pani najchętniej by poleciła?
Proponujemy do obejrzenia około 30 filmów. Wszystkie są warte uwagi, gdyż już były pokazywane na festiwalach
międzynarodowych. Większość otrzymała prestiżowe nagrody.
A czytelnikom „Kuriera” radziłabym obejrzeć najnowszy film
wspaniałej polskiej reżyserki Doroty Kędzierzawskiej „Jutro
będzie lepiej”. Otrzymał on nagrodę na Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Berlinie. W tym filmie dla młodzieży
przedstawiona jest historia trójki bezdomnych małych chłopców, mieszkających na dworcu kolejowym w jednym z rosyjskich miast. Postanawiają oni uciec przez zieloną granicę do
Polski, gdzie na nich ma czekać lepsze życie — dom, szkoła,
życzliwi ludzie. Jest to piękna historia o trzech małych bohaterach współczesnego świata.
Szczegółowy program festiwalu można znaleźć na stronie
www.kidsfestival.lt.

3.

Tradycyjnie w tym festiwalu w skład jury wchodzą
nie tylko dorośli, lecz także dzieci...
Oczywiście — głos młodego pokolenia jest tutaj
najważniejszy! Na stronie internetowej był ogłoszony konkurs.
Dzieci i młodzież pisały wypracowania o swoich ulubionych
filmach i bohaterach. Według nich, wybraliśmy 10 osób, które
wejdą w skład jury festiwalu.
Rozmawiała Brygita Łapszewicz
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piątek, 14 października, pełnomocnik „Kuriera
Wileńskiego” mecenas Tadeusz Gudziński złożył skargę
do Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka przeciwko
Litwie za ukaranie redakcji
w związku z opublikowaniem
referatu profesora Krzysztofa
Buchowskiego „Jak Polak widział Litwina w okresie międzywojennym” w listopadzie
2006 roku, wygłoszonego na
polsko-litewskiej konferencji
naukowej.
Po wieloletnich postępowaniach przed sądami krajowymi, Najwyższy Sąd Administracyjny orzekł 14 kwietnia
2011 roku, że Litewska Komisja Etyki Dziennikarzy i Wydawców miała prawo uznać
„Kurier Wileński” za winnego rozniecania waśni narodowych z powodu wydrukowania referatu polskiego naukowca i że nałożona na redakcję kara była uzasadniona.

W

Europejska
Fundacja
Praw Człowieka uważa ten
wyrok za niezgodny z prawem międzynarodowym, ratyfikowanym przez Litwę.
W świetle dotychczasowego
orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka
istnieją mocne przesłanki do
uznania, że decyzja Komisji,
podtrzymana następnie przez
litewskie sądy, jest sprzeczna
z art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który
gwarantuje prawo do wolności wypowiedzi.
Europejska
Fundacja
Praw Człowieka chciałaby
serdecznie podziękować Panu dr Ireneuszowi C. Kamińskiemu za udzielone wsparcie
merytoryczne w przygotowaniu skargi.
„Kurier Wileński” objęty
został programem Centrum
Pomocy Prawnej Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
Inf. wł.

SZKOLENIE „PRAWA CZŁOWIEKA W NAUCZANIU
WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE”
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt. „Prawa człowieka w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie”, które odbędzie się 22 października 2011 o godz. 9.30-18.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Rezerwacja miejsc: szkolenia@efhr.eu lub tel. 8 609 57 171.
Szkolenie poprowadzą wybitni specjaliści zajmujący się prawami człowieka z Polski m. in. dr Ireneusz C. Kamiński z Uniwersytetu
Jagiellońskiego i Laura Koba — historyk, wieloletnia współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz z Litwy dr Elżbieta Kuzborska, wykładowca na Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,
oraz pan Wiktor Łozowski, nauczyciel-metodyk historii w Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Wilnie.
W trakcie szkolenia przybliżone zostaną aktualne zagadnienia
związane z prawami człowieka. Zostanie również zaprezentowany
nowy polskojęzyczny podręcznik do nauczania wiedzy o społeczeństwie. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty i interesujące
materiały.
Europejska Fundacja Praw Człowieka
Marian Paluszkiewicz — fotorepor ter
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Barbara Chikashua, Danuta Kamilewicz,
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Dział Promocji:
Jolanta Baniukiewicz — reklama (tel.
212 30 40, reklama@kurier wilenski.lt),
Bożena Manatowa — kolpor taż-prenumerata (tel. 212 30 40, kolport@kurierwilenski.lt).
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