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Handlarze przed Zaduszkami
skarżą się na mały popyt
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Ludzie w tym roku nie śpieszą się z nabyciem kwiatów i zniczy

J

uż mniej niż za tydzień w
świecie katolickim będzie
obchodzony Dzień Wszystkich Świętych, a tuż po nim
Dzień Zaduszny. Tradycyjnie w
te święta na grobach są składane
kwiaty i zapalane znicze, które
symbolizują pamięć o zmarłych
i życie wieczne.
Handlujący tymi świątecz-

nymi atrybutami zaznaczają
jednak, że ludzie w tym roku
nie śpieszą się z nabyciem kwiatów i zniczy.
— Zwykle w tym okresie
bywało więcej klientów. A teraz
mało ludzi przychodzi i wśród
nich prawie nie bywa młodzieży. Na razie odwiedzić groby
bliskich i sprzątnąć je przed

Fot. Marian Paluszkiewicz
świętami przychodzą przeważnie osoby starsze. Na kwiaty
nawet nie patrzą, kupują najtańsze znicze, bo nie mogą sobie na
więcej pozwolić — powiedziała „Kurierowi” pani Jadwiga,
sprzedająca znicze i wiązanki
kwiatów przy cmentarzu w wileńskich Wirszuliszkach.
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Unia nadal zmusza do
przestawiania zegarków
Już za kilka dni przestawiamy zegarki. W nocy z soboty na niedzielę, dokładnie 30
października, na Litwie, podobnie jak i w innych krajach Unii
Europejskiej, nastąpi zmiana
z czasu letniego na zimowy.
Wskazówki zegarów cofniemy
o godzinę i według nowego cza-

su będziemy żyli przez najbliższych pięć miesięcy — do marca
roku przyszłego.
Dyskusje na temat sensowności przesuwania wskazówek
zegarów wciąż trwają. Dotychczas na ten temat istnieją
sprzeczne opinie — zarówno jeśli chodzi o wpływ na zdrowie,
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Jak osiągnąć godną
długowieczność?

jak i względy ekonomiczne. Mimo to wygląda na to, że zmiana
czasu sezonowego czeka nas co
najmniej do roku 2016.
Choć Sejm litewski opowiedział się przeciwko zmianie czasu, Komisja Europejska przedłużyła dyrektywę o sezonowej
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zmianie czasu.
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Skaleczyło się
dziecko
W Wileńskiej Arenie
SEB spadło i skaleczyło się
dziecko. Nieszczęście na ul.
Ąžuolyno wydarzyło się w
poniedziałek o godz. 17.35.
Dwuletnie dziecko przelazło przez otwór w poręczy
schodów i spadło z drugiego
piętra. Malucha hospitalizowano z pobiciem ciała i złamaniem ręki.

W wypadku zginęły
dwie osoby
W
poniedziałkowym
wypadku drogowym ucierpiało troje ludzi. Z nich dwie
starsze osoby zmarły w poniewieskim szpitalu.
O godz. 15.14 na drodze
A-10, na regulowanym skrzyżowaniu Saločiai-Pasvaliečiai, jadący boczną drogą samochód Opel Astra,
prowadzony przez S. Š. (ur.
1987), nie przepuścił jadącego drogą główną, prowadzonego przez obywatela Łotwy
I. H. (ur. 1976) auta Opel
Omega i zderzył się z nim.
Do szpitala odwiedziono trzy
osoby, które jechały samochodem Opel Astra. Dwie z
nich — pasażerowie J. K. (ur.
1936) i E. K. (ur. 1940) —
zmarły w szpitalu poniewieskim.
Prowadząca auto S. Š.
ogólne pobicie ciała leczy na
oddziale urazowym szpitala
w Poswolu.

Raczył się piwem,
a obudził rozebrany
39-letni mieszkaniec Kłajpedy R. R. w poniedziałek
zwrócił się do policji tego
miasta, oświadczając, że
21 października wieczorem obok domu nr 41 przy alei Taikos zapoznał się z
dziewczyną i pił z nią piwo. A
później obudził się na klatce
schodowej domu nr 43 przy alei Taikos bez skórzanej kurtki, dresu i innych przedmiotów. Straty oszacował
na 2 700 litów.
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Podsumowanie październikowych szkoleń
Europejskiej Fundacji Praw Człowieka
W miniony weekend, w Domu Kultury Polskiej w Wilnie miały miejsce
bezpłatne szkolenia z zakresu praw człowieka organizowane przez
Europejską Fundację Praw Człowieka. Uczestnikami szkolenia byli nie
tylko nauczyciele, prawnicy, politycy i dziennikarze, ale również wiele
innych zainteresowanych daną tematyką osób.

D

yrektor Fundacji dr
Małgorzata Runiewicz-Wardyn po krótkiej prelekcji i przywitaniu gości przekazała słowo dr prawa
Łukaszowi Wardynowi. Przedstawił on w sposób zwięzły
cele przyświecające Fundacji i
jej dotychczasową działalność.
Podzielił się również planami
na przyszłość.
„Nie są to ostatnie tego typu szkolenia, kontynuacja na
pewno nastąpi w następnym
roku” — powiedział. Tak też
się stanie, zwłaszcza biorąc
pod uwagę fakt, że szkolenia
cieszą się sporym zainteresowaniem, co pozwala na konkluzję, że istnieje potrzeba tego typu inicjatyw.
Szkolenia poprowadzili
wybitni specjaliści zajmujący
się prawami człowieka, m. in.
dr Ireneusz C. Kamiński z
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laura Koba — historyk,
wieloletnia współpracownik
Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka, dr Elżbieta Kuzborska, wykładowca Filii
Uniwersytetu w Białymstoku
w Wilnie oraz Wiktor Łozowski, nauczyciel-metodyk historii w Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Wilnie.
Uczestnicy szkoleń mieli okazję nie tylko wysłuchać
wykładów z zakresu praw
człowieka, nauczyć się nowych
metod nauczania, ale również
popracować w grupach na zajęciach warsztatowych, które poprowadziła pani Laura
Koba. Przerwy na kawę oraz
obiad stały się dobrą okazją
do konstruktywnych dyskusji.
Ostatni wykład o wolności
słowa miał wygłosić dr Ireneusz Kamiński, lecz, niestety,
nie dotarł na czas, ponieważ
na lotnisku w Krakowie zastała go gęsta, jesienna mgła.

Niedzielne szkolenia odbyły się w atmosferze wieloaspektowej dyskusji

Uczestnicy szkoleń mieli okazję nie tylko wysłuchać wykładów z zakresu praw człowieka, ale też nauczyć się nowych metod nauczania
Wilno przywitało doktora dopiero po północy.
„Wiele wynieśliśmy z tych
zajęć, czujemy się znacznie
pewniejsi” — podkreśliła
jedna z uczestniczek szkolenia.
Mamy nadzieję, że słowa
te zaowocują w dalszym życiu
i pracy uczestników naszych
szkoleń, gdyż taki był ich cel
— przybliżyć prawo i prawa
człowieka na tyle, by stały się
czymś bardzo zrozumiałym i
by nie budziły w przyszłości
tak wielu zwątpień i lęków.
Niedzielne szkolenia odbyły się w atmosferze wieloaspektowej dyskusji. W
szkoleniu udział wzięli przedstawiciele środowiska dziennikarskiego, politycznego,

prawnego oraz innych, z którymi zajęcia poprowadził
dr Ireneusz Kamiński. Debata trwała nie tylko wokół
podstawowego zagadnienia
„wolność słowa”, lecz również wokół innych aspektów
budzących zainteresowanie
uczestników.
Na filii UwB w Wilnie
odbył się jeszcze wykład dr
Ireneusza Kamińskiego dla
studentów pt. „Swoboda wypowiedzi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Od teorii
do praktyki”. Wykład ten zamknął październikowy cykl
szkoleń Fundacji. Serdecznie
zapraszamy na kolejne!
Inf. EFPC
Fot. archiwum

