Dzisiaj pochmurnie z przejaśnieniami, miejscami
k r ó t ko t r w a ł e
opady, możliwe są burze,
18–23 st.. Nocą możliwe są
zamglenia.
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Na Uniwersytecie Edukologicznym
nie będzie grupy I roku polonistyki

Zgłoszenia na studia polonistyczne na Litewski Uniwersytet Edukologiczny już nie są przyjmowane i nie będzie formowana zapowiadana wcześniej grupa I roku na kierunku filologia polska 					
Fot. Marian Paluszkiewicz

– Ta decyzja była dla nas wielkim zaskoczeniem. DoCentrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej Uniwersytetu Edukologicznego zostało poinformowane przez wiedzieliśmy się o tym dopiero, gdy zadzwoniła do nas
Ministerstwo Oświaty i Nauki RL, że nie zostanie utwo- uczennica, która nie mogła znaleźć w systemie rekrutacji
możliwości zapisania się na kierunek filologia polska.
rzona grupa I roku polonistyki.
Str. 4

Ekstradycja obywatela
„Czerwone Diabły”
Str. 6 pokonały Real Salt
Litwy do USA

Bo jesteś Żydem!
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EFHR ogłasza konkurs
o prawach człowieka

E

uropejska
Fundacja Praw Człowieka
(EFHR) ogłasza konkurs na temat praw człowieka!
Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych do
wzięcia udziału w konkursie
i wygrać wspaniałe nagrody –
grę zespołową „Labyrinthus”,
kupon „Forum Cinemas” lub
wyśmienite desery „Yogis”.
Do testu można przystąpić klikając podany link:
https://tinyurl.com/EFHR-LT
Cele konkursu: promowanie norm przyjętych przez
Konwencję o ochronie praw
człowieka i podstawowych
wolności;
propagowanie
praw człowieka; promowanie
wiedzy o prawach obywatelskich.
Uczestnik może przystąpić do testu tylko jeden raz.
Za jedną prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje
1 punkt.
Ogółem można zebrać 10
punktów.
Do testu należy przystąpić do dnia 21 lipca. Nagro-

dy: I miejsce: gra zespołowa
„Labyrinthus” dla 2 osób
w Wilnie; II miejsce: kupon
„Forum Cinemas” o wartości
12 euro; III miejsce: desery i
gorące napoje „Yogis”.
Zwycięzców wyłonimy
według największej ilości
zebranych punktów, również
uwzględnimy czas wykonania
testu.
Przed przystąpieniem do
testu każdy uczestnik powinien wypełnić wymagane
pola, które pomogą EFHR
skontaktować się ze zwycięzcami, którzy zostaną
wyłonieni w dniu 24 lipca
na profilu EFHR na portalu
społecznościowym „Facebook”: fb.com/EFHR.EU/. Ze
zwycięzcami skontaktujemy
się również osobiście.
Nagrody czekają na zwycięzców w siedzibie EFHR:
VšĮ „Europos žmogaus teisių
fondas“, J. Dobkevičiaus g. 6,
LT-02189, Vilnius, Lietuva.
Serdecznie zapraszamy
do udziału i z niecierpliwością oczekujemy na Wasze
odpowiedzi!
EFHR

Mieszkańcy Litwy zaniepokojeni
zmianami w systemie podatkowym
Tylko 10 proc. mieszkańców Litwy uważa, że proponowane przez rząd zmiany w systemie podatkowym polepszą
ich sytuację finansową, wynika
z najnowszego badania przeprowadzonego przez spółkę
RAIT.
25 proc. respondentów sądzi, że po wdrożeniu zmian
podatkowych, ich sytuacja materialna pogorszy się.
37 proc. pytanych stwierdziło, że zmiany nie będą miały wpływu na ich sytuację materialną, natomiast jedną piąta
respondentów w ogóle nie słyszała o nowych planach rządu,
przede wszystkim to dotyczy

osób młodych w wieku od 15
do 24 lat.
Badania zostały przeprowadzone w dniach 9 czerwca–2 lipca, w których wzięło
udział 1 010 osób w wieku od
lat 15 do 74.
Od następnego roku rząd
proponuje zwiększyć pułap
nieopodatkowanego dochodu,
który ma być przyrównany do
minimalnego wynagrodzenia.
Poza tym koalicja chce wprowadzić stałe stawki na zasiłki
dla dzieci oraz zrezygnować z
pewnych ulg podatkowych, a
ustalenia mają wejść w życie
na początku 2018 roku.
zw.lt
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Batalion NATO stacjonujący na Litwie został wczoraj wzmocniony
przez żołnierzy Luksemburgu
Fot. ELTA

KOMENTARZ DNIA

Znów za rok matura...
Zupełnie jak w znanej piosence Czerwonych Gitar. I tak samo — raczej nie zostaną
wyciągnięte wnioski z od lat tych samych i
wciąż narastających problemów, jakie egzaminom maturalnym towarzyszą. Szczególnie
egzaminowi z języka litewskiego. Co do zasady, egzamin powinien sprawdzać znajomość
jakiegoś tematu, a progowe oceny świadczyć o stopniu jego
opanowania przez egzaminowanego.
Logiczny jest system kategorii języka, przez europejski
system CEFR ułożony od A1 do C3, obrazujący umiejętności,
od podstawowego rozumienia najprostszych słów, kończąc na
zaawansowanych umiejętnościach. Jakiej kategorii odpowiada
egzamin maturalny z języka litewskiego i co dokładnie oznaczają oceny z niego — nie wiadomo. Czy tegoroczne wyniki
oznaczają, że blisko 10 proc. Litwinów nie potrafi się porozumieć po litewsku? Nawet mniejsza o to, że niemożliwe jest
obiektywne ocenianie wypracowań, czyli pracy twórczej, kilkunastu tysięcy maturzystów w skali kraju według tego samego
standardu. To czy w ogóle można mówić o jakimkolwiek standardzie oceny odpowiadającej rzeczywistym umiejętnościom
posługiwania się językiem?
Ale urzędnicy problemu nie widzą — najważniejsze, by za
rok matura się przekręciła tak samo jak zawsze. Sztuka jest
sztuka.
Rajmund Klonowski

CYTAT DNIA
„Problemy już zaczęły się, a jeśli deszcze i dalej będą
lać to straty w rolnictwie są nieuchronne” — oświadczył minister rolnictwa Bronius Markauskas.

LICZBA DNIA

11,5

miliona euro wynosiła cena wywoławcza byłego pałacu związków zawodowych w Wilnie na aukcji, na
której zabrakło chętnych do kupna budynku.

