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Studia polonistyczne na Litwie
coraz mniej popularne

Niestety, lata, gdy polonistyka na Uniwersytecie Pedagogicznym przeżywała rozkwit, powoli odchodzą w niepamięć
Fot. Marian Paluszkiewicz
— Niestety, ten rok jest
e wrześniu indeksy
Filologia polska na WUP
studenckie otrzyma walczyła o przetrwanie już od dla nas wyjątkowo smutny.
31 tys. 570 osób roz- ubiegłego roku akademickie- Nie mamy wcale studentów
poczynających studia na uczel- go, kiedy to na studia na tym pierwszego roku. Na drugim
niach wyższych na Litwie. Wśród kierunku zgłosiły się zaledwie studiują zaledwie 3 osoby, na
nich nie będzie studentów polo- cztery osoby. Zgodnie z wy- trzecim — 9, na czwartym —
nistyki na Wileńskim Uniwer- mogami, żeby utworzyć grupę, 16. Na studiach magisterskich
sytecie Pedagogicznym. Po raz potrzeba co najmniej 8 osób. kształci się 6 osób.
pierwszy od 50 lat istnienia filo- Mimo wszystko wówczas filolostr. 4
logii polskiej na tej uczelni.
gię polską udało się zachować...
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Nowy rok szkolny w rejonie trockim
Rozmowa z Teodorem Linkiewiczem, tymczasowo pełniącym
obowiązki kierownika wydziału oświaty, kultury, sportu i spraw
młodzieży administracji samorządu rejonu trockiego
Do początku nowego roku
szkolnego 2011/2012 zostało
niewiele. Czy zmniejsza się
liczba dzieci w szkołach rejonu trockiego?
Najdokładniejsze dane dotyczące liczby uczniów otrzy-

mamy w środku września.
Dziś natomiast możemy operować danymi, które zostały
zatwierdzone jeszcze w marcu. Te wiosenne liczby są pocieszające, wygląda na to, że
w tym roku w porównaniu z

ubiegłym liczba dzieci w szkołach zmniejszy się jedynie o
21 osób. Jednak praktyka poprzednich lat wskazuje, że realnie liczba dzieci w szkołach
rejonu trockiego zmniejsza się
średnio o 200 osób. Na nasze
realia — to tak, jakby każdego roku znikała jedna nieduża
szkoła.
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EFPC — przeciwko antypolskiemu
i antyżydowskiemu filmowi
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Imieniny: Elwiry, Genezjusza, Grzegorza,
Hermina, Józefa, Juliana, Kalasantego, Ludwika, Luizy, Michała, Patrycji, Peregryna,
Poncjana, Teodoryka, Tomasza i Wincentego

TRZY PYTANIA DO...
...Edgarasa Stanišauskasa, radego samorządu miasta Wilna

1.

Od dwóch tygodni mieszkańcy stolicy i goście miasta mają możliwość wynajmu elektrycznych rowerów w
ramach projektu „e.oranžinis”. Jak powstała idea sprowadzenia do Wilna tego rodzaju transportu?
Po prostu postanowiliśmy, że trzeba nie tylko naśladować
inne kraje, ale też pokazywać swój własny przykład dla Europy. A więc Wilno stało się pierwszym miastem europejskim,
w którym można wynająć rower elektryczny. Cieszy to, że tą
ideą zainteresowały się już inne miasta, takie jak Londyn czy
Barcelona.

2.

Jakie są warunki wynajmu rowerów elektrycznych i
ile kosztuje taka atrakcja?
Aby wypożyczyć elektryczny rower, należy mieć
przy sobie dowód osobisty, kartę kredytową (na której koncie
ma być nie mniej jak 500 litów, gdyż taka suma będzie rezerwowana jako zastaw), oraz prawo jazdy. W elektrycznych rowerach
jest także wmontowany system GPS, więc ruch wypożyczonego środka transportu może być śledzony po całym mieście.
Chciałbym zaznaczyć, że zwrócić elektryczny rower należy do
tego samego punktu, w którym został wynajęty. A atrakcja ta
kosztuje ani dużo, ani mało: za 1 godzinę klient zapłaci 10 litów,
za 2h — 30, za 3h — 60, a za 4h — 90 litów.

3.

Jak Pan sądzi, przejażdżki na takich elektrycznych rowerach będą bardziej atrakcyjne dla wilnian, czy też raczej
dla turystów? I gdzie już działają wypożyczalnie rowerów
elektrycznych?
Jest to nowoczesny i ekologiczny rodzaj transportu, więc na
pewno znajdzie miłośników zarówno wśród turystów, jak też
mieszkańców Wilna. Na razie działają cztery wypożyczalnie elektrycznych rowerów w centrum miasta: na placach Ratuszowym, Katedralnym i V. Kudirkos oraz przy Samorządzie Miasta Wilna na
placu Konstytucyjnym. Obecnie do wynajęcia jest 15 elektrycznych
rowerów, jednak jesienią prawdopodobnie będzie ich już więcej.
Rozmawiała Brygita Łapszewicz
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22 sierpnia br. do Prokuratury Generalnej Litwy Europejska Fundacja Praw Człowieka skierowała wniosek o
wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie, która
na wideo zamieszczonym w
portalu internetowym youtube (http://www.youtube.com/
watch?v=g5dldpFrLFc) odnosiła się w sposób pogardliwy,
poniżający i obraźliwy wobec
osób przynależących do narodów polskiego i żydowskiego.
Podstawą prawną skargi jest
art. 170 (ust. 2 i 3) Kodeksu Karnego, który penalizuje
podżeganie przeciwko jakiemukolwiek narodowi, rasie,
etnicznej, religijnej lub innej
grupie osób. W naszej ocenie
autor wideo zachowywał się
niezgodnie z normami wyznaczonymi przez międzynarodowe umowy ratyfikowane przez
Republikę Litewską, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz Konstytucję RL. Na
upublicznionym filmie owczarek niemiecki szczeka, staje się
agresywny i groźny w momencie wypowiadania w języku
litewskim słów „Polak” oraz
„Żyd”. Wskazuje to jednoznacznie na to, że pies został
wytresowany jako narzędzie,
które może posłużyć do zaatakowania osób, które przez ich
właściciela zostaną nazwane
„Polak” oraz „Żyd”. Na da-

nym wideo otwarcie szydzi się,
upadla i podżega się do nienawiści wobec przedstawicieli
innych narodów. Wobec tego
powstaje odpowiedzialność
karna przewidziana w art. 170
Kodeksu Karnego Republiki
Litewskiej. Chcemy zwrócić
uwagę, że osoba upowszechniła obrażające wideo, korzystając z sieci internetowej, w celu
dotarcia do jak największego
grona odbiorców. Skarga została sporządzona przez Europejską Fundację Praw Człowieka, której głównym celem
jest promowanie działalności
obywatelskiej oraz zabieganie
o szanowanie praw marginalizowanych grup społecznych
zarówno ze względu na ich
etniczne pochodzenie, status
socjalny, wyznanie, jak i płeć.
Celem kampanii jest to, by
ci wszyscy, którzy bez zahamowań i jakichkolwiek oporów naruszają godność innych, nie czuli się bezkarni.
Dodatkowo Fundacja chciałaby spowodować, by organy
państwowe odpowiedzialne za
przestrzeganie prawa zaczęły dostrzegać powagę sytuacji
oraz zagrożenie, które jest z
tym związane.
Europejska Fundacja
Praw Człowieka
www.efhr.eu
e-mail: efhr@efhr.eu
Tel. +37069150822

Serdeczne Bóg zapłać
współpracownikom firmy „Ardena”
za współczucie i udział w uroczystościach
żałobnych zmarłej Kochanej Mamy
składa pogrążony w smutku
syn Algimantas Morkeliūnas z rodziną
Marian Paluszkiewicz — fotorepor ter
Współpracownicy:
Barbara Chikashua, Danuta Kamilewicz,
Jadwiga Podmostko, Alina Sobolewska,
Krzysztof Subocz, Julit ta Tryk, Witold
Janczys
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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