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Dzisiaj Światowy Dzień Poczty
czyli... napisz list do siebie

Szybkie tempo życia i sieci społecznościowe odzwyczajają ludzi wysyłać do bliskich listy i pocztówki

„Babcia dotychczas ma drewnianą skrzyneczkę, w
której przechowuje stare listy i pocztówki od swoich
sióstr z Mińska i Gdańska. Obie siostry już nie żyją, jednak pozostały po nich ich myśli, uwiecznione na pożół-

Fot. Marian Paluszkiewicz

kłym już papierze. Babcia czasami te listy czyta i na nowo
przeżywa emocje z dawnych lat. Czy maile i SMS-y mogą
podarować człowiekowi coś takiego?” — retorycznie
pyta nasza Czytelniczka Regina Gryszkiewicz z Wilna.
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TRZY PYTANIA DO...
…Aury Mažuolytė, kierowniczki projektów „Senukai”

1.

Tradycyjne stały się już jesienne i wiosenne kiermasze
ogrodnicze, organizowane w Wilnie… Kiedy odbędzie
się kolejny?
Tak, już od 2003 r. dwa razy do roku przy centrum handlowym „Senukai” w wileńskiej dzielnicy Żyrmuny spotykają się
hodowcy sadzonek oraz właściciele szkółek ogrodniczych.
W tym roku spotykamy się już w sobotę, 10 października,
od godz. 8.00 do 17.00. Co roku w kiermaszu bierze udział
około 300 sprzedawców.

2.

Dlaczego na czas kiermaszu wybrano właśnie październik?
Październik jest najbardziej odpowiednim miesiącem
do sadzenia drzewek owocowych, dlatego coroczne spotkania
ogrodników i właścicieli sadów stały się tradycyjną okazją do
spotkań i wymiany doświadczenia.
Można tu będzie nabyć nasiona, drzewka owocowe lub
sadzonki krzewów, wybrać krzewy dekoracyjne lub iglaki, a
także otrzymać fachową poradę, dotyczącą hodowli drzewek,
tego, jak wybrać najbardziej odpowiednie drzewko, jak je
doglądać lub nawozić.

3.

Co jeszcze można będzie nabyć na kiermaszu?
Zapraszani są również ci, którzy nie mają własnych działek — można będzie tu spróbować oraz nabyć owoce,
warzywa, artykuły mięsne, nabiał czy wypieki. Jak zwykle, swe
wyroby oferują także rzemieślnicy.
				
Rozmawiała Anna Pieszko
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Szkolenia „Wdrażanie
prawa międzynarodowego”
Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) serdecznie
zaprasza na nieodpłatne szkolenia z zakresu wdrażania
prawa międzynarodowego. Szkolenia odbędą się w dniach
21 października oraz 25 listopada br. Są to już kolejne szkolenia organizowane przez EFHR i prowadzone przez cenionych ekspertów prawa międzynarodowego.
Pierwszy etap 6-godzinnych szkoleń poprowadzi prof.
dr hab. Ireneusz Cezary Kamiński, prawnik, socjolog, wykładowca m. in. na Uniwersytecie Jagielońskim, a od lipca
2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka (ETPCz) w Strasburgu. Autor siedmiu książek i niemal
dwustu innych publikacji naukowych. Ekspert Rady Europy
w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów.
Drugi etap szkoleń poprowadzi dr Fernand de Varennes,
który uzyskał tytuł licencjata na kierunku prawo w Kanadzie oraz tytuł magistra w Londyńskiej Szkole Ekonomii i
Nauk Politycznych. W 1996 r. uzyskał stopień doktora na
Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Od lipca br. pełni
również funkcje dziekana na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Moncton w Kanadzie.
W trakcie szkoleń poruszone zostaną m. in. mechanizmy składania wniosków do ETPCz oraz najnowsze i najważniejsze zmiany w tym zakresie. Omówione zostaną
również podstawowe zasady dotyczące interakcji pomiędzy prawem krajowym a systemami międzynarodowej
ochrony. Przedstawiona zostanie zarówno teoria, jak i
praktyka stosowania instrumentów międzynarodowych w
sferze ochrony praw mniejszości.
Szkolenia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka oraz praw mniejszości
narodowych. Szczególnie zapraszamy osoby na co dzień
pracujące z prawem — prawników, adwokatów, prokuratorów, sędziów, pracowników NGO oraz studentów. Uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty.
Szkolenia odbędą się w siedzibie EFHR, pod adresem ul.
Liepkalnio 103. Rejestracja trwa do 19 października pod
adresem szkolenia@efhr.eu Więcej informacji można uzyskać telefonicznie +370 691 50 822.
Zapraszamy serdecznie!
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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.”

