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POLSKOJĘZYCZNE MEDIA NA LITWIE
POSZERZAJĄ GRONO ODBIORCÓW!
Od dzisiaj rusza nowa podstrona Europejskiej Fundacji Praw Człowieka: www.media.
efhr.eu. Na niej znajdziecie tłumaczenia na
język angielski najważniejszych artykułów,
dotyczących polskiej mniejszości na Litwie.
Artykuły pochodzą m. in. z „Kuriera Wileńskiego”, portalu www.wilnoteka.lt, „Tygodnika Wileńszczyzny”,
radia „Znad Wilii”.
Dzięki tej platformie informacja o sytuacji polskiej mniejszości
na Litwie będzie mogła dotrzeć również do zagranicznych odbiorców i mediów, które zapoznają się z ich stanowiskiem i argumentami. Dla polskich mediów na Litwie oznacza to dostęp do nieograniczonej liczby odbiorców na całym świecie i to za darmo.
Nowa strona jest jedną z wielu ważnych inicjatyw Fundacji
zmierzających do poprawy sytuacji praw mniejszości na Litwie.
Wszystkie tłumaczenia zostały wykonane przez wolontariuszy z wielu państw, w szczególności z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w ramach praktyk odbywanych w
Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za owocną i ciekawą współpracę! Zapraszamy również wszystkich chętnych do aktywnego
włączenia się w działalność Fundacji na rzecz praw człowieka na
Litwie. Każdy z Was może dołożyć swoją cegiełkę.
EFHR

ODEZWA DO RODZICÓW
Europejska Fundacja Praw Człowieka zwraca się do rodziców,
których dzieci otrzymały list od Ministra Oświaty i Nauki Gintarasa
Steponavičiusa.
Gromadzenie i ujawnienie danych osobowych przez władze litewskie, jak również wysyłanie listów do osób niepełnoletnich bez
zgody rodziców jest ewidentnym naruszeniem państwa prawa m.
in. do prywatności.
Zapraszamy osoby, których prawa zostały naruszone przez
ww. pismo, do siedziby Fundacji (Liepkalnio g. 103) bądź o kontakt
telefoniczny +370 6 91 50 822 lub mailowy efhr@efhr.eu. Europejska Fundacja Praw Człowieka udzieli Państwu bezpłatnej konsultacji i pomocy prawnej. Więcej na stronie www.efhr.eu.

PLEBISCYT „POLAK ROKU 2011”
Bożena Bieleninik , nauczycielka jęz. polskiego w
Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, reżyser teatru szkolnego „Wędrówka”
Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, prezes Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie
Renata Cytacka, sekretarz Rady Samorządu Rejo-

nu wileńskiego

Ks. Tadeusz Jasiński, wikariusz parafii pw. św.
Rafała Archanioła w Wilnie, redaktor katolickiej gazety
„Spotkania”
Antoni Jundo, przedsiębiorca, radny Samorządu Rejonu Święciańskiego z ramienia AWPL

Michał Kleczkowski, przedsiębiorca

Władysław Korkuć, kombatant Wileńskiego Okręgu AK, nauczyciel muzyki, założyciel i kierownik wielu
polskich zespołów ludowych na Litwie
Tadeusz Macioł, konsul honorowy RP w Kłajpedzie
Jarosław Narkiewicz, poseł na Sejm RL z ramienia
AWPL, prezes Trockiego Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie
Albert Narwojsz, koordynator komitetów strajkowych

szkół polskich

Ewelina Saszenko, piosenkarka, finalistka konkursu Eurowizji 2011

Plebiscyt Czytelników „Kuriera
Wileńskiego” — „Polak Roku 2011”

Zbigniew Siemienowicz, lekarz, dyrektor Szpitala Rejonowego w Solecznikach

Zgłaszany kandydat ..................................................................
Imię, nazwisko ........................................................................................
adres ..........................................................................................................
telefon zgłaszającego .............................................................................
Zgłoszenia (liczba kuponów nie jest ograniczona) prosimy
nadsyłać do 31 grudnia br. na adres
redakcji: Birbynių g. 4a, 02121 Vilnius, z dopiskiem
„Polak Roku 2011”. Kupony można również wrzucać do specjalnej skrzynki, która jest umieszczona w recepcji
Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Mirosław Szejbak, prezes Forum Rodziców Szkół

Polskich na Litwie

Jadwiga Sinkiewicz, prezes solecznickiego rejonowego oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół
Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, radna Samorządu
Rejonu Solecznickiego z ramienia AWPL

