Dzień na większym terytorium
kraju,
szczególnie na wschodzie,
będzie pochmurny, 12-13 st.
W zachodniej części kraju
będzie cieplej, do 17 st.
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„Razem byliśmy silni” – obchody
630. rocznicy chrztu Litwy

Fot. Marlena Paszkowska, l24.lt

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich 		

Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński przebywał
z wizytą w Wilnie w związku z obchodami 630. rocznicy chrztu Litwy, który zapoczątkował wielowiekową,
wspólną, polsko-litewską historię.„Dzisiejsze uroczyste
spotkanie jest wędrówką do źródeł naszych dziejów, do

wydarzenia, które przed 630 laty połączyło Polskę i Litwę. Jest również hołdem dla wielkości tego dziedzictwa,
a także pewną formą refleksji co do losów współczesnych
Polaków i Litwinów” – mówił marszałek w czasie otwarcia wystawy w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.
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EFHR zaprasza: „Rola języka
w kształtowaniu tożsamości”
Europejska Fundacja Praw
Człowieka (EFHR) ma zaszczyt
zaprosić wszystkich nauczycieli na nieodpłatne szkolenia pt.
„Rola języka w kształtowaniu
tożsamości”, które odbędą się
30 września o godz. 9 w Domu
Kultury Polskiej w Wilnie (ul.
Naugarduko 76, Wilno).
Szkolenie przeprowadzi
doktor nauk humanistycznych,
obecnie profesor w Centrum
Polonistycznym Uniwersytetu
Wileńskiego Krystyna Rutkowska. Obszary zainteresowań
naukowych Pani profesor obejmują językoznawstwo słowiańskie i bałtyckie; dialektologia,
socjolingwistyka, etnolingwistyka; wielojęzyczność w aspekcie
diachronicznym i synchronicznym; piśmiennictwo religijne i
biblistyka.
Na spotkaniu będą poruszone takie tematy, jak:
1. Tożsamość narodowa a
postawa obywatelska w społeczeństwie wieloetnicznym i wielokulturowym.
2. Język a tożsamość, stan

współczesny języka polskiego.
3. Kultura etniczna w warunkach wielokulturowości.
Szkolenie jest organizowane
w ramach realizacji piątej edycji projektu „Europejczycy, Polacy Obywatele”. Każdy uczestnik szkoleń i zaangażowany
w projekt nauczyciel otrzyma
certyfikat potwierdzający udział
w projekcie bądź szkoleniu, a
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Przeznaczona jest
również nagroda specjalna dla
nauczyciela – 10-dniowy pobyt
w klinice rehabilitacyjnej w Krojantach dla 1 osoby!
Spotkanie zostanie połączone ze spotkaniem informacyjnym o projekcie. Więcej o projekcie można znaleźć tutaj.
Nauczycieli, chętnych do
wzięcia udziału w szkoleniach,
a także gotowych do zaangażowania się w realizację projektu prosimy o kontakt pod
numerem: +370 691 50 822 lub
e-mail wos@efhr.eu lub szkolenia@efhr.eu
EFHR

Pranckietis: Możemy podpisać
umowę o współpracy z AWPL
Przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis oświadczył, że
Związek Chłopów i Zielonych
może podpisać umowę o współpracy z AWPL-ZCHR.
„To jest jeden z kierunków.
Może do tego dojść, jeśli będzie taka potrzeba. Sądzę, że
Akcja Wyborcza Polaków na Litwie jest jednym z kandydatów,
z którym możemy rozmawiać”
– powiedział dla Žinių radijas
Pranckietis.
Przewodniczący sejmu podkreślił, że mając poparcie części
socjaldemokratów formalnie
jest większość sejmowa, ale w
praktyce to się okaże po pierwszym ważniejszym głosowaniu.
W sobotę (23 września) Rada Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej postanowiła wyjść

z koalicji rządzącej. „Socjaldemokraci są silni i zjednoczeni”
– oświadczył po głosowaniu
prezes partii Gintautas Paluckas, jeden z inicjatorów wyjścia
z koalicji.
Wcześniej 44 oddziały terenowe partii również wypowiedziały się za wyjściem z koalicji.
Ogółem socjaldemokraci mają
60 oddziałów.
Paluckas oświadczył, że socjaldemokraci będą wspierali rząd mniejszościowy w tych
kwestiach, które nie kolidują z
programem partii.
Jednak w poniedziałek 13
z 19 członków frakcji socjaldemokratycznej w Sejmie opowiedziało się z kontynuacją współpracy z „chłopami”.
zw.lt

PULS KURIERA
ZDJĘCIE DNIA

Świąteczne balony, bezpłatny przejazd Uberem, zawodowy przewodnik w autobusie - te i inne niespodzianki czekały wczoraj na turystów w Wilnie - w dniu Światowego Dnia turystyki Fot. vilnius.lt
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Niedoceniony gest marszałka
Kuchcińskiego
Z długo oczekiwaną i potrzebną wizytą
przybył do Wilna z okazji 630-lecia chrztu
Litwy marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński. Wygłosił wartościowe przemówienie w
Sejmie RL, w którym przypomniał o tym, iż
poszanowanie praw Polaków na Litwie leży
również w litewskim interesie, zaapelował
też o odnowienie spotkań polsko-litewskiego zgromadzenia
parlamentarnego.
Przykrym wrażeniem jest jednak, że historyczna wizyta i
apel nie zostały docenione. W największym litewskim portalu więcej uwagi poświęcono fałszywkom na temat rzekomej
współpracy polskiego ministra obrony z Rosją, zaś większość
mediów, zarówno temat rocznicy chrztu, jak i wizyty drugiej
osoby państwa polskiego, po prostu zignorowała.
Przykro by było, gdyby się miało okazać, iż zarówno wizyta,
jak i odnowienie dwustronnego zgromadzenia służyć miałyby
nie budowie współpracy i dialogu – tylko temu, by część litewskich elit mogła dalej cieszyć się dobrym samopoczuciem i
wmawiać wszystkim obłudnie, że przecież jest dobrze.
O takim „resecie” marzą ci, którzy żyją z konfliktów i na
nich zbijają fortuny, o takim scenariuszu marzy Rosja – ale czy
takich relacji Polski z Litwą na pewno chcemy?
Rajmund Klonowski

CYTAT DNIA
„Nasze ćwiczenia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego mają charakter defensywny. Jesteśmy przygotowani
do tego, aby bronić terytorium państw Sojuszu Północnoatlantyckiego” – powiedział prezydent RP Andrzej Duda na
poligonie w Drawsku Pomorskim na największym tegorocznym
ćwiczeniu Sił Zbrojonych RP Dragon-17.

