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W Wilnie odbywa się sesja
Rady Ministrów OBWE

Mieszkający na Litwie Polacy pikietowali przy wjeździe do „Litexpo”

W

centrum wystawienniczym „Litexpo” w
Wilnie odbywa się
dwudniowa sesja Rady Ministrów Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.
Na to spotkanie przybyli ministrowie spraw zagranicznych
ponad czterdziestu krajów, w
tym USA i Rosji. Podczas gdy
uczestnicy sesji mówili o de-

mokracji i przestrzeganiu praw
człowieka, uwagę zagranicznych dyplomatów na łamanie
praw mniejszości narodowych w
naszym kraju próbowali zwrócić mieszkający na Litwie Polacy. Do Wilna nie przybył także
minister spraw zagranicznych
Polski Radosław Sikorski.
„Europo, obroń nasze prawa”, „Europo, proszę, obroń

Fot. Marian Paluszkiewicz
prawa mniejszości narodowych” — m. in. głosiły napisy w
języku angielskim na plakatach
pikietujących przy wjeździe do
„Litexpo”, w którym się wczoraj
rozpoczęła sesja. Polacy z Litwy
prosili o pośrednictwo wysokich
urzędników zagranicznych w
obronie interesów mniejszości
narodowych.
str. 4

Podatek od luksusu czy przywrócenie
zmniejszonych emerytur?
Rząd litewski zatwierdzając
wczoraj projekt budżetu na rok
2012 stwierdził, że państwo stać
jedynie na przywrócenie w 50
proc. zmniejszonych przed rokiem emerytur. Prezydent Dalia
Grybauskaitė natomiast oznajmiła, że nie pozwoli zaciągać

pasa kosztem najbardziej wrażliwych socjalnie obywateli, jakimi są emeryci i radzi oszczędzać
wprowadzając tzw. podatek od
luksusu.
— I znów uderzają w najsłabszych. Przecież ilu milionerów siedzi w Sejmie! Mają

po kilka domów i mieszkań w
najbardziej prestiżowych miejscach. Jeżdżą drogimi samochodami, ale przecież nie dadzą
siebie skrzywdzić wymyślając
nowy podatek. A nas zmuszają
„żebrać”.
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Finał konkursu „Europa
na co dzień”

Środa
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Imieniny: Agatona, Ambrozji, Ambrożego, Józefa,
Marcina, Marcisława, Ninomysła, Polikarpa, Sabina, Siemirada, Urbana i Zdziemiła

TRZY PYTANIA DO...
...Sauliusa Albertavičiusa, koordynatora projektu „Trakai
— Kalėdų Senelių Sostinė”
W weekendy od 9 grudnia do 8 stycznia w Trokach
po raz pierwszy będzie odbywał się świąteczny projekt
„Trakai — Kalėdų Senelių Sostinė” („Troki — Stolica
Świętych Mikołajów”). Jaki jest jego cel?
Projekt polega przede wszystkim na stworzeniu świątecznej atmosfery dla mieszkańców miasta i jego gości. Chcemy
też udowodnić, że Troki warto odwiedzać nie tylko latem i
można znaleźć tutaj rozrywki również zimą.
Dlatego w ramach projektu odbędzie się wiele wesołych imprez. Jednak głównym akcentem będą spotkania ze
Świętymi Mikołajami z różnych krajów. Oprócz litewskiego
Świętego Mikołaja, czyli Kalėdy, dzieci poznają też Świętych
Mikołajów z Polski, Finlandii, Niemiec i Rosji.

1.

A więc jakie rozrywki czekają na dzieci i rodziców
w Trokach?
Wszyscy poczują się jak w prawdziwej bajce! Dzieci będą mogły posiedzieć na kolanach Świętych Mikołajów,
opowiedzieć o swoich marzeniach i życzeniach świątecznych.
Odbędą się koncerty różnych zespołów artystycznych, będzie działał jarmark bożonarodzeniowy, a także będą odbywały się różnego rodzaju konkursy, zawody oraz zabawy dla
dzieci i dorosłych. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w
zawodach sportowych. Zimowe wieczory będzie można spędzać na koncertach muzyki klasycznej i jazzowej w różnych
lokalach koncertowych Trok. Dzieciom na pewno przypadnie
do gustu możliwość wysłania listu do Świętego Mikołaja, bo
od 10 grudnia będzie działała specjalna poczta bożonarodzeniowa i noworoczna. Więcej informacji o programie można
znaleźć na stronie www.trakai-visit.lt.

2.

Ile będzie kosztował udział w tych imprezach?
Kosztować będą tylko te imprezy, które odbędą się w
pomieszczeniach. Ceny będą różne, ale na pewno żadna
nie będzie zbyt wygórowana. Z kolei rozrywki na świeżym powietrzu będą nieodpłatne.
Rozmawiała Brygita Łapszewicz

3.
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obiega końca konkurs
organizowany przez
Europejską Fundację
Praw Człowieka pt. „Europa
na co dzień”. Cieszymy się, że
konkurs wywołał tak duże zainteresowanie wśród młodzieży, szczególnie wśród uczniów
klas początkowych. Otrzymaliśmy ponad 120 prac ze szkół
Wilna, rejonu wileńskiego i
solecznickiego. Pomysłowość i
kreatywność uczestników nieraz budziła nasze zdumienie
— otrzymane prace przybrały
przeróżne formy, począwszy
od rysunków, kolaży, przez
filmiki, zdjęcia, eseje, pamiętniki, aż po wiersze i komiksy.
Komisja oceniająca prace będzie miała nie lada zadanie
wyłonić laureatów konkursu,
ponieważ nadesłane prace są
na bardzo wysokim poziomie.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu, a także nauczycielom, którzy zachęcali swych
uczniów do udziału i pomogli
im wykazać się posiadanymi
pomysłami i talentami.

ZAPRASZAMY
wszystkich uczestników
na uroczystą galę wręczenia
nagród, która odbędzie się w
niedzielę 11 grudnia o godzinie 14.00 w sali głównej Domu
Kultury Polskiej.
Podczas gali można będzie
obejrzeć wystawę prac konkursowych. Główną atrakcją
będzie przedstawienie Teatru
Polskiego w Wilnie pt. „O
ślicznych kwiatkach i strasznym potworze” — piękna,
baśniowa opowieść Janusza
Odrowąża Wiśniewskiego na
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).

muzykę Zbigniewa Rymarza.
Na wystawę oraz spektakl
zapraszamy wszystkich chętnych! Szczególnie rodziców
z dziećmi. Wstęp jest wolny!
Zobaczmy Europę, jak ją widzą dzieci, spotkajmy się ze
sztuką oraz wspólnie uczcijmy
Międzynarodowy Dzień Praw
Człowieka.
Konkurs „Europa na co
dzień” jest organizowany
przez Europejską Fundację
Praw Człowieka na zlecenie
Kancelarii Senatu w ramach
zadania: opieka nad Polonią
i Polakami za granicą w 2011
r., dzięki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie”.
Wsparli nas również: Wydział Konsularny Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej
w Wilnie, firma „Kamratas”
(dystrybutor gier planszowych GRANNA), Fundacja
Nowoczesna Polska, Instytut
Polski w Wilnie, firma „Mylidos reklama”, hotel Runmis,
LOTOS.
Patronat nad konkursem
objęły: Wydział Konsularny
Ambasady Rzeczpospolitej
Polskiej w Wilnie, „Kurier
Wileński”, Samorząd rejonu
wileńskiego, Samorząd rejonu solecznickiego, Wilnoteka, Radio „Znad Willi”, Filia
Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy, Forum Rodziców Szkół
Polskich, Macierz Szkolna,
Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce, Dom
Kultury Polskiej w Wilnie.
Europejska Fundacja
Praw Człowieka
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