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09:59 Dyrektor supermarketu

nagrodzony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej
06:00 Rodziny językowe
06:00 Zbigniew Balcewicz:

Ryszard Rotkiewicz,

Odkłamać historię legendarnej
"piątki" (2)
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06:00 Pijesz, jesteś gruby - idź

Na konferencji zorganizowanej przez Europejską Fundację Praw
Człowieka została przedstawiona wygrana żony Belga Barta
Pauwels. Sąd nakazał w akcie zawarcia małżeństwa wpisać
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„Od 8 lat moja rodzina walczy o „w”. Dzisiejsza wygrana pokazała, że
wszystko jest możliwe. Ta wygrana daję nadzieję dla tysięcy osób
mniejszości narodowych” - cieszył się Łukarsz Wardyn, ekspert EFHR.
Głównym argumentem Wileńskiego Sądu Rejonowego jest to, że
„nietykalność prywatnego życia rodziny i człowieka powinna być priorytetem
przed chęcią państwa ochronić tożsamość kulturową”.

Чадов подтвердил, что
расстался с Дитковските (13)
Испанский турист: Беларусь
как отель — чисто, но нельзя
ничего двигать (90)
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Спикер Госдумы РФ обвинил
Украину в аннексии Крыма в
1991 году (25)

„Interes prywatny przewyższył interes publiczny. Wstąpiliśmy do Unii
Europejskiej, rozszerzyły się granicy, więc musimy szerzej spoglądać też na
pisownię. Jednym z głównych naszych argumentów: do tej pory wydano
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paszporty, w których „w” figuruje w 69 nazwiskach i 13 imionach. Oponenci
nie mogli wyjaśnić, dlaczego są stosowane podwójne standardy” powiedział adwokat Modestas Sriubas.
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„W tym konkretnym przypadku sąd orzekł, że odmowa, według prawa
europejskiego, może zostać uznana za dyskryminację. Sąd uznał, że nie
można stosować podwójnych standardów” - dodała pomocnik adwokata
Evelina Baliko.
„Rodzice zostawili spadek i chcieli do testamentu wciągnąć żonę. Notariusz
dostrzegł różnicę nazwisk i zażądał wyjaśnień. Dlatego zwróciliśmy się do
sądu. Na Litwie „v” i „w” uznają się za podobne i wychodzi, że są to takie
same nazwiska. W Unii Europejskiej tak nie jest. Przecież wcześniej
Komisja Językowa oświadczyła, że nazwiska i imiona nie są częścią języka
litewskiego. Zauważam, że im dalej od specjalistów, tym więcej wszystko
się staje zagmatwane, szczególnie w Sejmie” - stwierdził Pauwels.
Pomocnik adwokata dodała, że oczekują apelacji, ale to powinno wyjść na
dobre, gdyż będzie to decyzja nie podlegająca zaskarżeniu.
„Moje nazwisko wszędzie jest pisane z „w” i żadna sekretarka w żadnej
instytucji nie miała problemów ze znalezieniem literki „w” na klawiaturze” żartował Pauwels.
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DELFI w sieciach społecznościowych:
Dołącz do nas na Facebook'u. Bądź poinformowany

Sekite
naujienas Feisbuke ir tai,
kas svarbiausia, sužinokite pirmieji!
Wszelkie informacje opublikowane na DELFI zabrania się publikować na innych portalach
internetowych, w mediach papierowych lub w inny sposób rozpowszechniać bez zgody
DELFI. Jeśli zgoda DELFI zostanie uzyskana, trzeba obowiązkowo podać DELFI jako
DELFI.lt
źródło.
214,999 likes
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Vyrukai grįžta ir už tai reikės
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Litwa
Od dzisiaj w Samorządzie m. Wilna usługi świadczone po
polsku (29)
Przybywającym do samorządu
stołecznego interesantom od dzisiaj
informacje udzielane są w jednym z
wybranych przezeń języków: litewskim,
angielskim, rosyjskim lub polskim.
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Samorząd miasta Wilna jako pierwszy
na Litwie wdrożył standard obsługi

Bo „Pauvels”, to nie „Pauwels”.
Sąd zezwolił na "w" w
interesantów w czterech językach,
nazwisku (3)

dążąc ku temu, by informacja o
Sąd
Dzielnicowy
Miastamieszkańcom
Wilna
usługach
świadczonych
zobowiązał
stołeczny
Oddział
i przedsiębiorcom
była
bardziej
Metrykacji
Cywilnej do
zapisania
dostępna, klarowna
i cenna.
nazwiska Litwinki, która wyszła za mąż
za Belga, z nielitewską „w”.

Po krótkim zaciszu nad morzem Bałtyckim 11 rosyjskich
samolotów wojskowych (1)
Po krótkim zaciszu myśliwce misji
NATO AIR Policing znowu mają pełne
ręce roboty. We środę musieli
trzykrotnie wykonywać loty
rozpoznawcze na morzem Bałtyckim.

Rosja chce wykupić sowieckie rzeźby z Zielonego
mostu (2)
Mer Wilna Remigijus Šimašius
potwierdził, że od mera Sowiecka i od
ambasadora Rosji na Litwie
Aleksandra Udalcowa otrzymał prośbę
o przekazanie Rosji sowieckich rzeźb
z Zielonego mostu.
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Najważniejsze wiadomości

Zbigniew Balcewicz: Odkłamać historię legendarnej
"piątki" (2) (1)

Dyrektor supermarketu
nagrodzony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej (1)
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Pijesz, jesteś gruby - idź się
leczyć! Inaczej stracisz zasiłek (1)
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Rodziny językowe (6)

Od dzisiaj w Samorządzie m.
Wilna usługi świadczone po
polsku (29)
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