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Rosyjska elektrownia na Białorusi
to cios nie tylko dla Litwy

Przez Litwę przetacza się fala protestów przeciwko budowie elektrowni atomowej w Ostrowcu

Litwa jest krytycznie nastawiona do białoruskiej elektrowni atomowej praktycznie od momentu przyjęcia przez
Mińsk decyzji o jej budowie. Chociaż Białoruś twierdzi,
że elektrownia w Ostrowcu (białorus. Astrawiec) będzie

Fot. Marian Paluszkiewicz

spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa, eksperci
są zdania, że jednak nie będzie wystarczająco bezpieczna.
Sugerują, że nie zostały uwzględnione wszelkie możliwe
zagrożenia już przy projektowaniu budowy.
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EFHR zaprasza na bezpłatne szkolenia
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Nikomedesa, Rolanda, Teodora i Waleriana

TRZY PYTANIA DO...
…Bożeny Lewkowskiej, organizatorki imprez w Centrum
Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

1.

Już w najbliższą sobotę, 16 września, Centrum Kultury
w Solecznikach zaprasza na niecodzienne spotkania
teatralne… Co tym razem w programie przewidzieli
organizatorzy?
Zapraszamy zarówno na zabawy teatralne, jak i przedstawienia. Myślę, że będzie to wspaniała zabawa zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Dzieci wraz z dorosłymi zapraszamy do
parku w Solecznikach już na godzinę 16.00, gdzie odbędą się
dla nich warsztaty i zabawy teatralne. Wystąpią tu zaproszeni
szczudlarze, akrobaci, odbędą się warsztaty puszczania wielkich baniek mydlanych i inne zabawy.

2.

Poza zabawą zostały przewidziane również przedstawienia teatralne…
Kilka zespołów teatralnych przygotowało swoje niespodzianki. Już o godz. 18.00 wileński teatr „Lėlė” w bardzo oryginalny
sposób zaprezentuje bajkę „Trzy świnki”, która w interpretacji tego
zespołu stała się nastrojowym, barwnym widowiskiem muzycznym.
Kolejna niespodzianka – to występ Kijowskiego Teatru Ulicznego
„Highlights”, który w spektaklu „Korowód tańca” zaprezentuje sceny komediowe i taneczne, z elementami muzyki pop, flamenco, rock
and rolla, a także ludowej ukraińskiej. O godz. 20.00 Teatr Jednej
Miny z Polski przedstawi spektakl ogniowy „Vivi”, nagrodzony na
ogólnopolskim konkursie fireshow OFCA 2015. Zaś o 20.30 Lwowski Teatr Akademicki „Woskresinnia” wystawi „Wiśniowy sad”.

3.

W jakim języku zostaną zaprezentowane sztuki?
Artyści w sposób oszczędny operują słowem, większą
rolę odgrywa tu gra aktorska, światło, ruch, muzyka, dlatego przekaz staje się zrozumiały dla wszystkich bez wyjątku.
Rozmawiała Anna Pieszko
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Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już od siedmiu lat udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach
naruszenia praw człowieka zaprasza na bezpłatne szkolenia
„Prawo do prywatności a nowe technologie - międzynarodowe
standardy i ich wdrażanie”. Szkolenia odbędą się 28 września
br. i prowadzone będą w języku litewskim.

Program:
09.00-9.20 - rejestracja uczestników
09.20-09.45 - przedstawienie działalności Europejskiej Fundacji
Praw Człowieka
09.45-10.45 - międzynarodowe podstawy prawne
10.45-11.00 - przerwa
11.00-12.00 - ostatnie orzecznictwo sadów międzynarodowych
12.00-12.20 - przerwa
12.20-13.50 - ostatnie orzecznictwo krajowe
13.50-14.00 - przerwa
14.00-15.00 - wybrane zagadnienia międzynarodowego prawa
prywatnego
Katarzyna Miksza jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Prawa Międzynarodowego i Europejskiego oraz zastępcą
kierownika w Laboratorium Naukowym Praw Człowieka na
Uniwersytecie Mykolas Romeris University. Doktoryzowała
się z prawa na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z Prawem Międzynarodowym, Prawem Unii Europejskiej, Prawami
Człowieka, zgodnością prawa krajowego z prawem międzynarodowym i europejskim oraz wdrażaniem międzynarodowych
standardów do krajowego systemu prawnego. Katarzyna Miksza posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów. Ponadto, jest również prawnikiem w kancelarii prawniczej Jurdicion, gdzie świadczy usługi prawnicze w
zakresie prawa międzynarodowego.
Podczas szkolenia, wykładowca przekaże uczestnikom
zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne porady, w jaki
sposób chronić prawa do prywatności.
Szkolenia są bezpłatne. Aby zarezerwować miejsce należy
przesłać zgłoszenie na adres e-mail mokymai@efhr.eu do 25
września.
W celu uzyskania dalszych informacji prośba o kontakt
telefoniczny: +370 691 50 822 lub zajrzeć na stronę internetową: http://www.efhr.eu/
EFHR
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Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą

