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W drodze Karta Litwina zamiast
podwójnego obywatelstwa

Po niekończących się próbach uprawomocnienia podwójnego obywatelstwa na Litwie postanowiono pójść w ślady Węgier i Polski i
wprowadzić dokument narodowy — Kartę Litwina
					
Fot. Marian Paluszkiewicz

Na Litwie, gdzie polska mniejszość ma problemy
z posiadaniem Karty Polaka, niebawem może zostać
uprawomocniona Karta Litwina. Taki pomysł zrodził się
podczas spotkania przedstawicieli Światowej Wspólnoty
Litwinów (ŚWL) z ministrem sprawiedliwości Juozasem

Bernatonisem. Minister poinformował po spotkaniu, że
do jesieni przedstawiciele litewskiej diaspory za granicą
mają przedstawić swoje wnioski i postulaty w tej sprawie,
żeby na ich podstawie ministerstwo mogłoby opracować
projekt odpowiedniej ustawy o Karcie Litwina.
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EFHR poszukuje osób do udziału
w projekcie w Budapeszcie!
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Imieniny: Wincentego, Stefana, Jakuba,
Januarego, Justa, Nasława, Oktawiana

TRZY PYTANIA DO...
…Diany Trutienė, lekarza rodzinnego prywatnej kliniki
wileńskiej

1.

Gdy użądli nas pszczoła lub osa, może być to niebezpieczne?
Niebezpieczeństwo grozi wtedy, gdy osoba użądlona
jest uczulona na jad owada lub gdy żądło trafi w gardło — powstający obrzęk może utrudnić oddychanie. Tak często się zdarza na
plaży, gdy leżąc z zamkniętymi oczyma jemy np. słodką gruszkę.
Pijąc słodkie napoje lepiej korzystać z zamykanych butelek lub
pojemników, obserwować spody jedzonych ciastek. Osy, podobnie
jak słodycz, przyciąga piwo. Połknięcie utopionej, nieżyjącej osy czy
pszczoły nie jest jednak groźne. Najniebezpieczniejsze są użądlenia
przez pszczoły, ponieważ zostawiają one żądło w ciele. Osy i szerszenie żądła nie zostawiają.

2.

Jak usunąć żądło?
Wbitego w skórę żądła nie należy chwytać palcami i
wyciskać, ponieważ do rany wciśnie się dodatkową porcję
jadu. Najlepiej je zeskrobywać, chociażby paznokciem. Następnie
miejsce to trzeba zdezynfekować i przyłożyć przeciętą cebulę
lub okład z lodu czy roztworu sody. W aptekach można kupić żel
łagodzący ukąszenia i użądlenia owadów. Przy silnym bólu należy przyjąć leki przeciwbólowe. W wypadku wystąpienia reakcji
uczuleniowej (swędzenie, zaczerwienienie, zaburzenia oddychania)
podać leki przeciwalergiczne.

3.

Co robić, gdy owad nas atakuje?
Machanie rękami jest nieskuteczne, owad w takiej sytuacji nie boi się i wraca. Najlepiej zachować spokój. Jeżeli
pszczoła użądli nas w palec, może on spuchnąć, jednak
nic nam się nie stanie. Jeżeli użądli w głowę, pod spodem jest kość
— opuchlizna spowoduje ból głowy. Nie powinniśmy jednak bać
się — osoby dorosłe, nieuczulone potrafią przeżyć pięćset użądleń.
Rozmawiała Justyna Giedrojć
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DZIENNIK NALEŻY
DO EUROPEJSKIEGO
STOWARZYSZENIA GAZET
CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI
NARODOWYCH

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) poszukuje 2 chętnych osób do udziału w projekcie „Fighting right-wing populism in
Europe”. Poszukujemy osób w wieku powyżej 21 lat do udziału w
spotkaniu pt. „Simulation Game on Right Wing Populism” w Budapeszcie w dniach 29 sierpnia-3 września br. Uczestnicy spotkania
przyjrzą się m. in. wpływowi prawicowego populizmu na kulturę
demokratyczną i wezmą udział w grze symulacyjnej.
Wymagania dla kandydatów: uczestnicy powinni posiadać co
najmniej podstawową wiedzę o prawicowym populizmie oraz dobrze porozumiewać się w języku angielskim.
Jeżeli chcesz wziąć udział w projekcie, wyślij do nas swoje CV
oraz list motywacyjny na adres mailowy praktyki@efhr.eu. Termin
nadsyłania zgłoszeń mija 16 sierpnia 2015 r.
Oprócz uczestników z Litwy, w Budapeszcie spotkają się młodzi z Grecji, Niemiec, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Węgier oraz
Włoch. Koszty transportu oraz zamieszkania w pełni pokrywają
organizatorzy.
EFHR wierzy, że projekt będzie wspaniałą okazją nie tylko do
pozyskania nowej wiedzy, ale i do cennych kontaktów. Więcej o projektach, w których EFHR bierze udział, szukaj w zakładce „Projekty”.
EFHR

Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki
Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego

ZAPRASZA NA STUDIA POLONISTYCZNE
Filologia polska na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym (kod
612X13010) — to 4-letnie uniwersyteckie studia bakalarskie,
dające podwójną specjalność: filologa oraz pedagoga. Odnowiony
program studiów przewiduje specjalizację z przekładoznawstwa i
regionalnej edukacji kulturowo-literackiej. Część studiów (jeden lub
dwa semestry) można odbyć z dodatkowym stypendium
na uczelniach w Polsce i Czechach.

TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W ramach uzupełniającego etapu rekrutacji należy dokonać
zgłoszenia w systemie LAMA BPO
od 7 do 10 sierpnia 2015 roku, wpisując się na studia płatne (vnf).
Koszty studiów zostaną w całości pokryte
przez instytucje wspierające z Polski.
Szczegółowa informacja pod numerem telefonu: 8 685 66 282.
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Projekt/Program jest współfinansowany ze środków finansowych
otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach
konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami
za granicą.”

