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Sondaż „Kuriera”
Czy Twoim zdaniem ceny wzrosły w ciągu roku po
wprowadzeniu euro?
Tak
Nie
Nie wiem
Głosuj
Wyniki
Archiwum

Redakcyjne komentarze
Kto popsuł nasze nazwiska?
W batalii o normalną pisownię naszych
nazwisk w dokumentach czasem się
już nie pamięta, o co tak naprawdę
chodzi. Wszak… Czytaj całość...
Dorota Stankiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Cz. Miłosza w Pakienie zajęła III
miejsce Fot. EFHR

W auli hotelu „Runmis” 19 grudnia odbyło się podwójne święto. Pierwszy jubileusz, 5 lat
działalności Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) oraz uroczysta gala finałowa na
zakończenie tegorocznej, trzeciej już edycji projektu „Europejczycy, Polacy, Obywatele” dla
uczestników i nauczycieli, gości oraz osób biorących udział w konkursie plastycznym „Prawa
człowieka w życiu dziecka”.
Krótką historię powstania EFHR przedstawiła dyrektor Fundacji dr Małgorzata Runiewicz-Wardyn.
— Pięć lat temu zupełnie przez przypadek wpadliśmy na taki pomysł. Przypadkiem i nie do końca
przypadkiem było to, że pięć lat temu w lipcu 2007 roku odmówiono nam wpisania oryginalnego nazwiska w
języku polskim, nazwiska małżonka w naszym akcie ślubu. Byliśmy dotknięci tą sytuacją, postanowiliśmy
jednak nie narzekać, tylko coś zrobić z tym. Ten fakt uwrażliwił też nas na inne trudności i problemy, z
którymi borykają się Polacy na Litwie oraz obywatele Litwy. Tak powstał pomysł założenia Fundacji —
powiedziała dr Małgorzata Runiewicz-Wardyn.
Łukasz Kaźmierczak, II sekretarz wydziału konsularnego ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie
przeczytał list gratulacyjny od ambasadora RP na Litwie Jarosława Czubińskiego: „Niezwykle ważne z punktu
widzenia dzisiejszego świata są zadania, które fundacja stawia sobie i które konsekwentnie realizuje. Warto
podkreślić promocje idei społeczeństwa wolnego od naruszeń praw człowieka, udzielania bezpłatnej pomocy
prawnej, dbanie o edukację obywatelską. Aktywna działalność Europejskiej Fundacji Praw Człowieka jest
zauważalna zarówno na Litwie, w Polsce jak i w innych krajach europejskich”.
Łukasz Paweł Wardyn, ekspert EFPH, powiedział, że Europejska Fundacja Praw Człowieka zajmuje się
wieloma dziedzinami.
— Oprócz edukacyjnej sfery jesteśmy pomocą prawną. Udzielamy ją nie tylko dla tych, którzy ej potrzebują,
ale też i dla tych, którzy nie wiedzą, że jej potrzebują. Mamy ponad 400 skarg, które sami złożyliśmy z
własnej inicjatywy, jeżeli chodzi o wzniecanie nienawiści — zaznaczył Łukasz Paweł Wardyn.
Poinformował młodzież, że ci, którzy działają w internecie, na Facebookach, w mediach społecznościowych,
muszą być świadomi tego co piszą. Każdy wpis, który jest dokonywany w internecie, może być przedmiotem
sprawy karnej.

Zamiast miłosierdzia okrucieństwo
Corocznie wraz z nadejściem mrozów
pracownicy centrów opieki nad
bezdomnymi zwierzętami otrzymują
dziesiątki telefonów, by udzielić
schroniska dla ich dotychczasowych…

Czytaj całość...

Żegnając rok 2015
Mijający 2015 rok zapamięta się przede
wszystkim jako rok dużej niestabilności
w świecie. Wojna z Państwem
Islamskim w Syrii i… Czytaj

całość...

Powiązane artykuły
Uroczysty finał konkursów Europejskiej Fundacji
Praw…
Konkurs plastyczny „Prawa człowieka w życiu
dziecka”
EFHR rozpoczyna III edycję projektu „Europejczycy,…
Egzamin z wiedzy o społeczeństwie
Warsztaty na temat praw człowieka w szkołach
polskich

Nasz Facebook

— Takich spraw do sądu skierowaliśmy ponad 400, z tego 40 osób zostało skazanych prawomocnymi
wyrokami sądowymi. Niektóre sprawy kończyły się wyrokiem w zawieszeniu, jedna pozbawieniem wolności na
rok, inna konfiskatą laptopa, a także pracami społecznymi. Dla przykładu — kilkadziesiąt godzin pracy w
domu opieki za wpis przeciwko Polakom czy osobom innej narodowości. Musicie być świadomi, że internet
wbrew pozorom nie jest anonimowy i IP adres zawsze was znajdzie, wcześniej czy później. Pamiętajmy, że
internet pozostawia długoletnie ślady.
Niedługo pojawi się strona internetowa miasta Wilna. EFPH pomaga w tłumaczeniu najważniejszej informacji
samorządowych na język polski — powiedział ekspert EFPH.
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Tegoroczny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele”
miał na celu wdrożenie nowoczesnego programu
nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w
języku polskim w szkołach na Litwie. Dzięki
cotygodniowym audycjom radiowym emitowanym na
falach radia „Znad Wilii” oraz artykułom
zamieszczanym w piątkowych wydaniach naszego
dziennika uczestnicy projektu mieli możliwość
pogłębienia wiedzy z ośmiu zagadnień. Takich jak:
aktywność społeczna, władza, Unia Europejska,
organizacje
międzynarodowe,
problemy
współczesnego świata, naród i państwo, prawa
człowieka oraz prawo litewskie.
Nagrodami głównymi były: laptop, tablet oraz aparat
fotograficzny. Wyróżnieni uczestnicy otrzymali inne
atrakcyjne nagrody.
Reklama

Kurier Wileński
8179 polubienia

Polub tę stronę

Udostępnij

Bądź pierw szą osobą w śród znajomych, która to
polubi

Reklama

W tym roku do egzaminu przystąpiło 234 uczniów klas
9-12, a wynik pozytywny uzyskało 125 osób.
Dla uczniów klas 5-8 EFHR zorganizowała konkurs
„Prawa człowieka w życiu dziecka”, w którym zwycięzcom wręczone zostały: tablet, iPod oraz konsola do gier.
Ponadto autorzy wyróżnionych prac otrzymali drobne nagrody rzeczowe oraz materiały edukacyjne.
Uczestnicy mieli za zadanie, wykorzystując wyobraźnię oraz kreatywność, zaprezentować w swojej pracy
plastycznej wybrany aspekt praw dziecka.
W czasie trwania konkursu do siedziby EFHR napłynęło 24 prac.
Waldemar Baran, uczeń Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach, laureat projektu „Europejczycy,
Polacy, Obywatele”, powiedział „Kurierowi”, że dzięki temu projektowi pogłębił swoją wiedzę na temat praw
człowieka.
— Myślę, że ta wiedza przyda mi się w przyszłości. Tegoroczny projekt jest już drugim, w którym wziąłem
udział. Mam nadzieję, że będzie trwał jeszcze przez wiele lat — powiedział.
LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRAWA CZŁOWIEKA OCZAMI DZIECKA”
Uczniowie klas 5-8
I miejsce: Julietta Kropajtie, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
II miejsce: Tomas Nester, Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Jaszunach
III miejsce: Tauras Giedraitis, Šilalės Meno Mokykla (Šilalė)
Wyróżnienia

Pinigine.lt akcija:
Bernard Rynkiewicz, Szkoła Średnia w Lazdynai (Wilno)
Emil Baranowski, Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
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LAUREACI KONKURSU „EUROPEJCZYCY, POLACY, OBYWATELE”
Uczniowie klas 9-12
I miejsce: Agata Kurłowicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
II miejsce: Waldemar Baran, Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach
III miejsce: Dorota Stankiewicz, Szkoła Podstawowa im. Cz. Miłosza w Pakienie
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Wyróżnienia
Greta Duden, Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Kamila Tomaszewska, Szkoła Średnia im. J. Lelewela w Wilnie
Dorota Sokołowska, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Justyna Michalkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Brygida Zajankowska, Szkoła Podstawowa w Szumsku
Anna Taraszkiewicz, Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
Patrycja Belkiewicz, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
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