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Stowarzyszenie Rodzina Ponarska
oddało hołd poległym w Ponarach

Odprawiono mszę świętą, którą celebrował ks. Jerzy Witkowski 				

Wczoraj, 24 września, w wileńskich Ponarach
przy memoriale, upamiętniającym Polaków, którzy
w czasie okupacji niemieckiej zostali tam zamordowani przez będącą na usługach nazistów litewską
formację ochotniczą „Ypatingas būrys”, polska

Fot. Marian Paluszkiewicz

społeczność na Litwie oraz rodacy z Macierzy
uczcili pamięć pomordowanych. Na uroczystość
przybyli przedstawiciele ambasady RP na Litwie,
polscy działacze na Litwie, harcerze oraz młodzież
szkolna.
Str. 4

„Plon 2015” w Rudziszkach
Płaca minimalnie w górę,
Str. 10-11
Str. 5
czy ostro w górę?

Pozwól dziecku popełniać
Str. 12
błędy
ISSN 1392-0405

WYDARZENIA 3

KURIER WILEŃSKI • Piątek, 25 września 2015 r.

Szkolenia „Nauczanie przedmiotu
wiedzy o społeczeństwie”

E

uropejska
Fundacja Praw Człowieka
(EFHR) zaprasza nauczycieli historii (i innych zainteresowanych) do udziału w
szkoleniu z zakresu nauczania
przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w szkołach polskich na Litwie.
Szkolenie obędzie się
25-26 września w siedzibie
EFHR przy wileńskiej ul.
Liepkalnio 103.

Dwudniowe szkolenie jest
organizowane w ramach realizacji trzeciej edycji projektu „Europejczycy, Polacy,
Obywatele”.
Tak jak co roku, nauczycielom zaangażowanym w
pomoc przy realizacji projektu przewidziane jest honorarium. Każdy uczestnik szkoleń i zaangażowany w projekt
nauczyciel otrzyma również
certyfikat potwierdzający
udział w projekcie bądź szkoleniu. Spotkanie zostanie połączone ze spotkaniem informacyjnym o projekcie. Więcej
o projekcie można znaleźć
tutaj.
Nauczycieli, chętnych do
wzięcia udziału w szkoleniach, a także gotowych do
zaangażowania się w realiza-

cję projektu (odpłatnie) prosimy o kontakt pod numerem:
+370 691 50 822 lub e-mail
wos@efhr.eu, lub szkolenia@
efhr.eu
Szkolenie poprowadzi dr
Renata Runiewicz-Jasińska,
która jest autorką: 5 książek,
47 publikacji, a także tłumaczeń i opracowań haseł encyklopedycznych. Głównym
nurtem jej zainteresowań
badawczych są zmiany polityczne, społeczne i oświatowe
państw bałtyckich (Litwy, Łotwy i Estonii); polityka regionalna, zagraniczna oraz kwestie ochrony praw człowieka,
narodowościowe i polonijne.
Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Poza pracą naukową, dydaktyczną oraz badaniami
związanymi stricte z pracą habilitacyjną autorka kształci
się ustawicznie. Jest absolwentką studium podyplomowego Polityka Zagraniczna
RP — Akademii Dyplomatycznej Polskiego Instytutu
Spraw Międzynarodowych
MSZ RP i Szkoły Ochrony
Praw Człowieka Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka w
Warszawie.
EFHR

Kochanej i kochającej Mamusi

Teresie Kuzborskiej!
Gdy byliśmy mali — nocami nie spałaś,
Kiedy chorowaliśmy — nad nami czuwałaś.
Dziś mimo naszego wieku dorosłego,
Wciąż widzisz w nas dzieci małe.
Dziękujemy Mamo za Twoje poświęcenie,
Za każde nasze spełnione marzenie.
A w dniu 80. Urodzin składamy życzenia,
Tym razem niech spełnią się Twoje marzenia!
Byś szczęśliwa w życiu była,
I sto lat nam żyła,
Byś nie zaznała żadnej goryczy,
Tego Ci Twoje dzieci z rodzinami życzą.
Synowie — Marian, Stefan,
Córki — Janina, Danuta z rodzinami

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Jesienna burza z ulewą wyrządziła wielkie straty na należących
do Grecji wyspach Morza Egejskiego
Fot. EPA-ELTA
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„Szok przedmigracyjny”
W oczekiwaniu na „zalew kraju” przez
uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, litewskie społeczeństwo przeżywa „szok
przedmigracyjny”. Na razie wie tylko, że Litwa
w ciągu dwóch lat będzie musiała przyjąć 1 105
uchodźców.
Choć liczbę tę prezydent Dalia Grybauskaitė
określa wyrazem „solidarności i mądrości” europejskiej, to nie da
się ukryć, że kwota ta jest nam narzucona przez Brukselę. A na
pewno będzie jeszcze większa.
Organizacje międzynarodowe oceniają bowiem, że 160 tys.
uchodźców, których kraje unijne teraz „podzieliły” między sobą, to
dopiero zapowiedź jeszcze większej fali. Ich automatyczne wysyłanie na Litwę na pewno jeszcze bardziej pogorszy nastroje społeczne.
Dlatego naturalny jest niepokój premiera Algirdasa Butkevičiusa, który uważa, że jeśli państwo nie podejmie się informowania
społeczeństwa o sytuacji w rejonach konfliktów oraz w Europie
i nie przekona go do tego, że Litwa ma pomagać uchodźcom, to
„pewne siły” mogą wykorzystać sytuację i podjudzać społeczeństwo
przeciwko migrantom. Słowa premiera są mądre, ale raczej bardziej
prorocze. Bo można wątpić, że jeśli to samo państwo w ciągu 25
lat nie potrafiło przekonać społeczeństwa, że autochtoni innej niż
litewskiej narodowości, to są równoprawni obywatele kraju, to czy
potrafi przekonać, że nimi są osoby napływowe — obcy kulturowo,
językowo i wyznaniowo.
				
Stanisław Tarasiewicz

CYTAT DNIA
„Jestem głęboko przekonana, że Europa potrzebuje
nie tyle punktowej relokacji, co raczej wprowadzenia
stałego systemu uczciwego podziału uchodźców pomiędzy kraje członkowskie” — powiedziała kanclerz Niemiec
Angela Merkel wczoraj w Bundestagu

LICZBA DNIA

354,3

mln euro w pierwszym półroczu tego roku
wydali na podróże zagraniczne turyści z Litwy

