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AWPL-ZChR – coraz bardziej
poszukiwany koalicjant

W wywiadzie dla Žinių radijas Viktoras Pranckietis stwierdził, że w sprawie koalicji trzeba prowadzić rozmowy z posłami w sejmie, a nie
z Waldemarem Tomaszewskim 							
Fot. Marian Paluszkiewicz

W rozmowach litewskich polityków AWPL-ZChR
coraz częściej pojawia się jako możliwy partner nowej
koalicji rządzącej. „Zawsze są konsekwentni, w większości kwestii osiągaliśmy porozumienie. Gdyby wyrazili
taką chęć i z naszej strony też byłaby taka chęć, sądzę,
F1: Dobre wiadomości
dla Roberta Kubicy
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że dołączyliby do koalicji i poparli jej program. Jeśli będzie potrzeba – tak, zaprosimy ich, oczywiście, jeśli będą
chcieli” – w wywiadzie dla rozgłośni Žinių radijas powiedział przewodniczący sejmu Viktoras Pranckietis.
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Dzień Nauczyciela w szkole Nic się przecież nie stało...
na Lipówce
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Zaproszenie na bezpłatne szkolenia:
„Prawa człowieka w praktyce”

Czwartek
Październik 2017
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Imieniny: Domasława, Eupsychii, Gratusa,
Melchiora, Pamfila, Reginy, Ryszarda, Sozonta
i Teodoryka

TRZY PYTANIA DO...
...Eglė Rakauskaitė, rzeczniczki prasowej Forum Filmowego Krajów Europy „Scanorama”

1.

W dniach 9-26 listopada w Wilnie odbędzie się „Scanorama” – największy jesienny festiwal filmowy w na
Litwie. Czym się wyróżnia tegoroczna edycja?
Zapraszamy widzów do obejrzenia najlepszych filmów Europy już po raz 15., czyli obchodzimy dość solidny jubileusz. W tym
roku zaprezentujemy najlepsze filmy z Litwy, Danii, Szwecji,
Norwegii, Niemiec, Francji, Irlandii, Finlandii, Polski, Czech, Islandii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Albanii, Grecji, Turcji, Gruzji,
Izraela, Rosji, Włoch, Ukrainy, Belgii. Filmy są podzielone na
odpowiednie kategorie, więc łatwo będzie coś wybrać i treściwie
spędzić jeden lub kilka jesiennych wieczorów.

2.

Jakie polskie filmy będą mogli obejrzeć widzowie?
Polecam „Wspomnienie lata” Adama Guzińskiego, w
którym reżyser delikatnie i subtelnie przedstawił wzruszającą historię 12-letniego chłopca oraz jego wymuszonego
przez okoliczności pożegnania się z dzieciństwem. Godzien
uwagi jest również tegoroczny film „Ptaki śpiewają w Kigali” w
reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. To wstrząsająca i w ciekawy sposób przedstawiona opowieść nawiązująca
do ludobójstwa w Rwandzie.

3.

Gdzie odbędzie się festiwal i w jakiej cenie są bilety?
Projekcje filmów w Wilnie odbędą się w kinach „Skalvija” i „Forum Cinemas Vingis”. Bilety kosztują 5,50 euro.
Dla uczniów, studentów i seniorów tradycyjnie są zniżki. Cały
program festiwalu można znaleźć na stronie internetowej www.
scanorama.lt.
		
Rozmawiała Brygita Łapszewicz
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NARODOWYCH

uropejska Fundacja
Praw Człowieka kolejny rok z rzędu ma
zaszczyt zaprosić na bezpłatny cykl szkoleń poświęcony
tematyce prawa międzynarodowego. Tematem drugiego
spotkania, które odbędzie się
11 listopada będzie „Prawa
człowieka w praktyce”.
Szkolenie poprowadzą doc.
dr Katarzyna Miksza, która jest
docentem w Instytucie Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego oraz zastępcą kierownika w Laboratorium Naukowym
Praw Człowieka na Uniwersytecie Michała Römera oraz dr Elżbieta Kuzborska, ekspert prawa,
wykładowca i autor artykułów
poświęconych prawom człowieka. Podczas szkolenia, które odbędzie się w języku angielskim/
litewskim (z możliwością tłumaczenia na język polski), poruszone zostaną następujące tematy:
1. Prawa człowieka w praktyce;

2. Sądownictwo litewskie
w dialogu prawa międzynarodowego;
3. Zasady niedyskryminacji
w prawie międzynarodowym;
4. Niedyskryminacja ze
względu na język - praktyka
litewska w kontekście norm
międzynarodowych.
Do uczestnictwa zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką, a w szczególności osoby zajmujące się
prawem na co dzień, jak prawników, sędziów, prokuratorów,
pracowników firm prawniczych oraz studentów prawa.
Wykład odbędzie się 11 listopada o godz. 9:00, w sali
305 Domu Kultury Polskiej
w Wilnie (ul. Naugarduko 76,
Wilno).
Aby zarezerwować miejsce
należy przesłać zgłoszenie na
adres e-mail mokymai@efhr.
eu. Na zgłoszenia czekamy do
10 listopada.
EFHR

Choinka z Polski w Watykanie
W tym roku przed Bożym
Narodzeniem na placu Świętego
Piotra stanie choinka z Polski,
dar diecezji ełckiej. Zapalenie
świeczek na świerku odbędzie
się 7 grudnia z udziałem polskiej
delegacji.
7 grudnia odsłonięta zostanie też szopka przed bazyliką
watykańską, która w tym roku
będzie darem opactwa Montevergine w Kampanii na południu Włoch. Watykan ogłosił, że
z Polski przywieziony zostanie
świerk wysokości 28 metrów.

Drzewko pokona trasę około 2
tys. kilometrów. Choinkę ubiorą
artyści wraz z dziećmi z oddziałów onkologicznych kilku włoskich szpitali i małymi mieszkańcami z okolic Spoleto i Nursji,
dotkniętych przez trzęsienia ziemi w 2016 roku. Rano 7 grudnia
polska delegacja wraz z przedstawicielami z Kampanii zostanie przyjęta na audiencji u papieża Franciszka. W 1997 roku
stała w Watykanie 120-letnia
choinka z Zakopanego.
wilnoteka.lt
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