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Związek

Prawników

Polaków

na

Litwie

Reprezentacyjny Zespół Pieśni i
Tańca „Wileńszczyzna“, solistka

we

współpracy z Europejską Fundacją Praw
Człowieka zapraszają na kolejne wykłady z
zakresu praw człowieka, w tym praw mniejszości
narodowych. Tym razem wykłady wygłosi dr
Agnieszka Szklanna.
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Uczestnicy wykładów o prawach człowieka, fot. B. Naniewicz

Agnieszka Szklanna jest doktorem nauk prawnych,

Z domu dziecka na święta do Polski

adwokatem. W latach 2003-2004 pracowała w

Podzielmy się cudem

Radzie Europy jako prawnik w Kancelarii
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a w
latach 2004-2009 w Wydziale ds. Wykonywania
Orzeczeń ETPC. Obecnie jest sekretarzem
Komisji ds. Prawnych i Praw Człowieka (w tym

Więcej
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Alkohol i napoje
energetyzujące ograniczenia i zakazy

podkomisji ds. mniejszości) w Zgromadzeniu
Parlamentarnym RE.

Wykłady odbędą się w:
- czwartek, 9 grudnia, w godzinach od 17.30 do 19.00,
- piątek, 10 grudnia, od 13.30 do 15.00,
- sobotę, 11 grudnia, od 11.00 do 12.30.

Od 1 stycznia w restauracjach,
kawiarniach, barach i innych placówkach
gastronomicznych na Litwie zaczął obowiązywać zakaz
sprzedaży alkoholu na wynos w...

Wszystkie wykłady odbędą się w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, w sali 302.
Zaproszeni są wszyscy chętni. Wstęp bezpłatny.
Data:
09.12.2010 - 17:30 - 11.12.2010 - 12:30
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„W sercach i umysłach Polaków
Litwa zajmuje znacznie więcej
miejsca niż Rosja czy Niemcy” - powiedział były szef
polskiej dyplomacji Adam Daniel Rotfeld w...
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Wirtualne miejsce spotkań nie tylko Polaków i nie tylko z Wileńszczyzny...
Pierwszy na Litwie polski portal multimedialny WILNOTEKA.LT powstaje na
podstawie doświadczeń i archiwów polskiego studia TV w Wilnie, które
działa już od 13 lat. Ulotność telewizyjnego przekazu i częste prośby
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widzów skłoniły nas do stworzenia własnego Okna w Światowej Sieci.
Pozwoli to w jednym miejscu i dość krótkim czasie udostępnić szerszej
widowni realizowane przez nas materiały filmowe, ale nie tylko...
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