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Białoruskie ograniczenia wwozu
towarów uderzają w litewski handel

POGODA

Dzisiaj, po południu,
nastąpi drastyczne załamanie pogody. Przewidywane
są obfite opady deszczu i
śniegu oraz obniżenie temperatury. Na termometrach
w dzień do 9 st. mrozu, w
nocy możliwy spadek nawet do minus 15.
Uwaga, kierowcy i piesi, będzie gołoledź. Jutro
podobna pogoda.
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W ciągu ostatniego miesiąca kupujących osób z Białorusi zmniejszyło się Fot. Marian Paluszkiewicz

P

aństwowy Komitet Celny Białorusi wprowadził ograniczenia na
wwóz towarów z zagranicy
przez osoby fizyczne dla celów prywatnych.
Ograniczenia
dotyczą
głównie sprzętu AGD i RTV.
Osoby fizyczne mogą wwieźć

bez cła w ciągu trzech lat najwyżej jeden egzemplarz m. in.
kuchenki mikrofalowej, okapa, wanny, lodówki, zmywarki,
muszli klozetowej, pralki, odkurzacza, telewizora, notebooka
czy wózka dziecięcego. W ciągu
dwóch lat będzie można wwieźć
po najwyżej cztery opony sa-

mochodowe letnie i zimowe do
każdego posiadanego pojazdu.
— Nowe bezcłowe ograniczenie wwozu na Białoruś
sprzętu AGD i niektórych innych towarów weszło w życie
dopiero przed trzema tygodniami.
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Trzy ostatnie bardzo ważne dni Wielkiego Postu
Rozmowa z ks. Józefem Makuciem, wikariuszem wileńskiej
parafii pw. Odnalezienia Krzyża Świętego

M

ówimy o trzech bardzo ważnych dniach w
liturgii Kościoła: Wielkim Czwartku, Wielkim Piątku
i Wielkiej Sobocie. A przecież
nie są to dni, w których Ko-

ściół nakazuje uczestniczyć w
nabożeństwach.To prawda, ale
czyżby człowieka można utrzymać tylko samymi nakazami?
W każdym z nas jest chyba jakiś
zew serca, a serca przynajmniej

czasem, trzeba słuchać. Okres
Wielkiego Postu ma za zadanie przygotować chrześcijan
do świąt Wielkanocnych. Wielu
uczestniczyło w nabożeństwach
wielkopostnych, wielu podejmowało postanowienia, które miały
dopomóc w głębszym przeżywaniu Świąt Wielkanocnych.
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Widmo zarządu komisarycznego zawisło nad
samorządami
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Biegacze rejonu wileńskiego na półmaratonie
żywieckim
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Rodzice ukarani za wpisy
dzieci w internecie

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Internet nie jest obecnie jedynie przestrzenią
wykorzystywaną do czerpania informacji.

J

est on również przestrzenią do pracy oraz nawiązywania i podtrzymywana
kontaktów towarzyskich. Jednak obok tego wszystkiego,
należy też mówić o zagrożeniach, jakie niesie. W internecie możemy poczuć się anonimowi, a to często prowadzi
do niepanowania nad własnymi emocjami i wylewania złości na innych. Jak pokazuje
praktyka, dochodzi wtedy do
oszczerstw, obrażania innych,
czy nawoływania do nienawiści.
Chociaż dzięki obserwacji przestrzeni elektronicznej
udaje się znaleźć i ukarać osoby szczerzące nienawiść – najczęściej są to dorośli mężczyźni (pisaliśmy o tym w swoich
wcześniejszych artykułach),
to praktyka pokazuje, że podnoszenie świadomości o przestępstwach internetowych
powinno się zaczynać już na
etapie edukacji w szkole podstawowej. Oprócz dzieci, również rodziców należy uczulać,
że niezgodne z prawem czyny
popełnione w internecie przez
ich niepełnoletnie dzieci, mogą właśnie ich postawić przed
odpowiedzialnością administracyjną za nieodpowiednią
opiekę nad dzieckiem.

Jako przykład można podać sprawę obrażenia niepełnoletniej osoby na upodobanym przez młodzież portalu
społecznościowym Facebook.
Latem 2014 r. na tymże portalu powstał profil, w którego
nazwie użyto pełnego imienia i nazwiska niepełnoletniej osoby wraz z dopiskiem
„(…) jest debilką” („(…) yra
debilė”). Na profilu umieszczono też zdjęcie, które skopiowano z prywatnego konta
poszkodowanej.
W czasie śledztwa okazało
się, że profil utworzyła jedna

z koleżanek z klasy. Zgodnie
z cz. 1. art. 155 Kodeksu karnego RL (LR Baudžiamasis
kodeksas) odpowiada ten,
kto publicznie czynem, słowem lub pisemnie znieważył
i poniżył osobę. Za ten czyn
odpowiedzialność niesie osoba, która do dnia popełnienia
przestępstwa ukończyła 14
lat. W danym wypadku, osoba
w dniu popełnienia przestępstwa, miała mniej niż 14 lat,
dlatego dochodzenie w sprawie obrażenia zostało umorzone. Niemniej sprawa została przekazana do Komisariatu
policji rejonu kupiskiego w
celu pociągnięcia rodziców
dziewczynki do odpowiedzialności administracyjnej za
brak nadzoru nad dzieckiem.
Rodzicom grozi pouczenie,
a za powtórne wykroczenie
– grzywna w wysokości 115
euro.

Przypadek ten pokazuje,
że wywinięcie się od odpowiedzialności za niezgodne z
prawem czyny w przestrzeni elektronicznej staje się coraz trudniejsze. Tym samym
ujawnia niską świadomość
społeczeństwa o granicach
wolności słowa. EFHR zachęca więc do podnoszenia
tematów mowy nienawiści w
swoich rodzinach oraz szkołach, a także przypomina o
możliwości przeprowadzenia
przez EFHR bezpłatnych wykładów na temat zagrożeń,
jakie niesie mowa nienawiści
i odpowiedzialności, która za
nią grozi. Wystarczy zwrócić
się do nas drogą telefoniczną
(+370 691 50 822) lub mailową: info@efhr.eu.
Więcej o organizowanych
przez nas szkoleniach znaleźć
można na naszej stronie internetowej w zakładce „Szkolenia i konferencje”.
EFHR

Występ trupy tanecznej aborygenów w Australii

Fot. EPA-ELTA

KOMENTARZ DNIA

Czy to już schizofrenia zbiorowa?
Gdy wczoraj we wszystkich wydaniach informacyjnych pojawiła się wiadomość o „białych koniach
mechanicznych” na litewskich drogach, można było
pomyśleć, że się pomyliło daty i jest już 1 kwietnia.
Kalendarz jednak mówił co innego. A do Litwy
rzeczywiście wjechał konwój białych ciężarówek podobnych do tych od rosyjskiej pomocy humanitarnej dla separatystów Doniecka. Ale — nomen omen — gdzie Krym, a gdzie Rzym?
Służby graniczne pośpieszyły z powagą należytą dla ich instytucji tłumaczyć, że na drogach kraju, owszem, są białe ciężarówki
z fabryki z Rosji, ale jadą do portu w Kłajpedzie, skąd zostaną
wyeksportowane do Afryki. Czy to uspokoiło opinię publiczną?
Raczej nie, bo każdego dnia słyszymy o zagrożeniu wojną i że musimy być do niej przygotowani i czujni. Histeria z powodu „białego
konwoju” była więc przejawem tej czujności. Ale podobne przejawy
ma też inne zachowanie, znane z medycyny. Jak ulał pasuje do tzw.
pozytywnych objawów schizofrenii: halucynacji, czyli na przykład,
słyszenie głosu mówiącego w trzeciej osobie i wydającego polecenia
zmuszające nas do dziwnych zachowań oraz urojenia, czyli, na przykład, przekonania, że ma się poczucie potężnej władzy, a inne osoby
spiskują przeciwko nam. Żal tylko, że — jak się wydaje — u nas w
kraju te objawy pojawiają się u coraz większej liczby osób.
Stanisław Tarasiewicz

CYTAT DNIA
„Sytuacja gospodarcza Grecji znajduje się pod kontrolą, ale do porozumienia Aten z ich wierzycielami
nie dojdzie przed Wielkanocą” — wczoraj w Madrycie
powiedział szef Rady Europejskiej Donald Tusk

LICZBA DNIA

125

euro – taki podatek roczny dla właścicieli samochodów wyprodukowanych do roku 2009 wczoraj
zatwierdził Sejm

