W najbliższych
dniach prognozowane są opady i burze. Dzisiaj krótkotrwałe opady,
miejscami burze, porywisty wiatr, 17-22 st. ciepła.
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„Polskie dziecko – w polskiej szkole”:
wysoki poziom i otwarta Europa

Sytuację polskiej oświaty w rejonie wileńskim europoseł Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskiego Rodzin, określił generalnie jako dobrą 			
Fotomontaż Marian Paluszkiewicz

Wczoraj, 20 czerwca w Domu Polskim w Wilnie od- wy Oddział Związku Polaków na Litwie, jednocząca nie
była się XXII konferencja „Polskie dziecko – w polskiej tylko społeczności szkolne – nauczycieli i rodziców, ale
szkole” organizowana tradycyjnie przez wileński Rejono- też starostów i samorządowców.
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W tym roku bez retransmisji
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Rozbitkowie poinformowali o
zatonięciu 126 migrantów Str. 7
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Rasistowska teoria Vainauskasa:
przyczyna niepowodzeń drużyny
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TRZY PYTANIA DO...
…Aušry Bartulienė, lekarza epidemiologa oddziału nadzoru epidemiologicznego w Centrum Chorób Zakaźnych i
AIDS w Wilnie.

1.

Jeszcze kilka lat temu nikt nie przejmował się taką chorobą, jak echinokokoza. Jednak ostatnio o tej chorobie
słyszymy coraz częściej. W 2016 roku zarejestrowano
26 przypadków tej choroby, a w tym roku w pierwszych czterech miesiącach już 15. Co to jest echinokokoza?
Właśnie teraz mamy najniebezpieczniejszy okres, gdy można się nią zarazić. Zaczął się okres, gdy możemy zjeść od razu z
ogrodu lub lasu nieumyte owoce lub warzywa. Okres wylęgania
się choroby jest długi, bowiem czas bez jakichkolwiek objawów
choroby może trwać od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Chory człowiek nie zaraża kontaktujących się z nim osób.

2.

Jak można się zarazić?
Człowiek jest przypadkowym żywicielem pośrednim. Larwy bąblowicy najczęściej roznoszą lisy, pasożyt znajduje się w ich odchodach. Żywicielami ostatecznymi
są psy, koty, wilki. Człowiek zarazić się może drogą pokarmową, gdy zje skażoną żywność, na przykład poprzez spożywanie nieumytych warzyw i owoców z ogrodu lub lasu, albo
poprzez kontakt z ziemią, zwłaszcza runem leśnym. Można
też zarazić się poprzez kontakt z psem lub kotem karmionym
odpadami ubojowymi.

3.

Jak uniknąć tej choroby?
Przede wszystkim, wkładając coś do ust, należy wszystko dokładnie umyć. Najważniejsza jest higiena. Jeżeli
mamy zwierzęta domowe, to trzeba co trzy miesiące szczepić je
od robaków i nie pozwalać im lizać twarzy ani rąk.
			 Rozmawiała Honorata Adamowicz
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uż od dawna znane jest rosyjskie przysłowie: „słowo
nie wróbel: jak ucieknie, to
go już nie złapiesz”.Taką sytuację
mogli zaobserwować widzowie
kanału „Lietuvos rytas”. Kierownik drużyny koszykówki „Lietuvos rytas” Gedvydas Vainauskas w czasie wywiadu dla Daivy
Žeimytė dodał, że przepisem na
sukces jest ograniczona liczba
czarnoskórych koszykarzy w
drużynie – nie więcej dwóch, ponieważ większa liczba jest równa
spotkaniu gangu.
Ta wypowiedź już została
rozpowszechniona na portalach
społecznościowych „Twitter”,
„Instagram” i „Facebook”. Nie
zabrakło również uwagi portali sportowych. „Sportland” i
„Eurohoops” rozpowszechniły
wypowiedź Vainauskasa, a wielu światowych graczy wyraziło
oburzenie.
Warto podkreślić, że tę sytuację negatywnie ocenił również
mer Wilna Remigijus Šimašius.
Europejska Fundacja Praw
Człowieka (EFHR) potępia jakąkolwiek formę dyskryminacji

i sądzi, że wypowiedź Vainauskasa jest nietaktowna i nie może być tolerowana.
EFHR już zwróciła się do
prokuratury w tej sprawie. 169
Art. Kodeksu Karnego Republiki Litewskiej głosi, iż „osobom,
które przeprowadziły działania
utrudniające wdrażanie równych
szans grupie osób lub innym
osobom z powodu wieku, płci,
orientacji seksualnej, niepełnosprawności, rasy, przynależności
narodowej i etnicznej, statusu
społecznego, religii, wiary lub
wyznania lub poprzez inną
działalność ograniczającą równe prawa grupie osób lub osobom do niej należących przewidują się kary – prace społeczne,
grzywna, ograniczenie wolności,
areszt lub pozbawienie wolności do trzech lat”.
EFHR oferuje nieodpłatną
pomoc wszystkim, którzy doznali dyskryminacji. Takie osoby są
proszone o kontakt z prawnikami EFHR drogą mailową: teise@efhr.eu, lub drogą telefoniczną: +370 691 50 822.
EFHR

Sprostowanie
We wczorajszym artykule zatytułowanym „Samoloty i kołduny”
w pierwszym zdaniu pominięto głównego współorganizatora festynu gastronomicznego — Konsulat Republiki Litewskiej w Szczecinie. Główni organizatorzy pikniku lotniczego i festiwalu kołdunów
są świdwińska 21 Baza Lotnictwa Taktycznego, Konsulat Republiki
Litewskiej ze Szczecina, Starosta Świdwiński i warszawska firma
„Henal” oraz „Kurier Wileński”. Bardzo przepraszam konsula RL w
Szczecinie Wiesława Wierzchosia za wcale niezamierzony błąd.
Krzysztof Subocz
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Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

