Sprawozdanie roczne (3)
z działalności Zarządu SNPL
(kwiecień 2016 r. – kwiecień 2017 r.)
Drodzy Państwo!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Zarząd SNPL działał w następującym składzie: prof. dr Henryk Malewski (prezes), doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Elżbieta Kuzborska (sekretarz naukowy), doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Irena Mikłaszewicz, dr
Mirosław Szejbak, prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr Katarzyna Miksza (skarbnik).
Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL będzie oparte na analizie
planu pracy Zarządu za trzeci rok kadencji oraz na realizacji jego ustaleń według podstawowych kierunków działalności.
Żyjemy w zglobalizowanym świecie, który wszedł w okres Cywilizacji Cyfrowej albo Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Naukowcy są
forpocztą postępu i nowoczesności, ale też na nich spoczywa ogromna
odpowiedzialność za kierunki zmian. Co dwa lata ilość danych na świecie wzrasta przeszło dwukrotnie, niektórzy twierdzą, że co rok… Dążąc
do realizacji celów statutowych, musimy umieć się znaleźć w nowej
rzeczywistości, gdzie coraz częściej na nasze życie wpływają nowoczesne technologie i informatyzacja, ogromne fale różnorodnej informacji.
Nie jesteśmy w stanie samodzielnie weryfikować większości danych,
dlatego opieramy się na opiniach ekspertów i znawców (zarówno tych z
prawdziwego zdarzenia, jak i zwykłych szarlatanów), szukamy oparcia
w grupach referencyjnych (m.in. w społecznościowych, zawodowych i
in.) i coraz częściej – tylko w Internecie (na Facebooku, LinkedIn itd.).
Zdolność oddzielania prawdy od chłamu jest ważniejsza niż znajomość
logarytmów czy historii wojen i powstań – podkreśla prof. Łukasz Turski. Fizyk, profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i przewodniczący Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik dodaje: „Obecny
kryzys światowy ma w moim przekonaniu bardzo prostą przyczynę – to
efekt wielkiego błędu edukacyjnego”.
Musimy odpowiedzieć sobie i innym na szereg ważnych dla Stowarzyszenia pytań, takich jak: jakie są podstawowe cele i zadania SNPL na
współczesnym etapie, jakie formy działalności mamy preferować, jaki
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ma być nasz stosunek do form współczesnej komunikacji? Media społecznościowe często są nośnikiem krótkiej formy. Czym ona jest – narzędziem usprawniającym nasze życie czy atrapą poznania, nadmiernie
upraszczającą procesy poznawcze, co może prowadzić do błędów, niepoprawnych interpretacji? Czy dla stowarzyszeń naukowych media
społecznościowe (social media) są odpowiednim narzędziem? Te pytania będą jeszcze bardziej aktualne dla działalności Zarządu SNPL następnej kadencji. Niewątpliwie różnorodne grupy powstałe na Facebooku czy innych portalach społecznościowych mają duże zalety i znaczny
potencjał, szczególnie w czasach globalizacji, a więc musimy umieć
efektywnie je wykorzystać. Równocześnie musimy pamiętać o naszych
(jako Stowarzyszenia Naukowców) celach i zadaniach statutowych,
które musimy realizować, gdyż jesteśmy organizacją pozarządową reprezentującą nieliczną, ale ważną grupę zawodową mniejszości polskiej
na Litwie.

I. Działalność organizacyjno-statutowa
Skład osobowy SNPL: Na poprzednim zebraniu sprawozdawczym
w kwietniu 2016 r. mieliśmy 63 członków zwyczajnych i dwóch
wspierających, dwóch członków honorowych, a także dwóch członków seniorów. W okresie sprawozdawczym (2016/2017) na członków
zwyczajnych1 zostali przyjęci:
dr Kinga Geben, prof. dr Aleksander Waszkiewicz, dr Milena Ingielewicz-Citak, dr Małgorzata Stefanowicz, a na członków wspierających: mgr Monika Bogdziewicz i mgr Sabina Jakutowicz. Członkowie zwyczajni dr Aleksander Sokołowski i dr Ryszard Kuźmo zmienili swój status w Stowarzyszeniu i stali się członkami emerytowanymi
(seniorami). W minionym roku Zarząd SNPL uhonorował dwóch zasłużonych dla Stowarzyszenia naukowców tytułem członka honorowego
SNPL. Są to prof. dr hab. Romuald Brazis (Litwa) i prof. dr hab. Marceli Kosman (Polska), który miesiąc temu odebrał najwyższy tytuł akademicki Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Opolskiego. Złożyliśmy z
tej okazji nasze serdeczne pozdrowienia i gratulacje Panu Profesorowi.
1

Zarejestrowany we wrześniu 2014 r. nowy Statut SNPL przewiduje oprócz członków zwyczajnych, posiadających wszystkie prawa statutowe, członków wspierających,
członków emerytowanych (seniorów) oraz członków honorowych.
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Obecnie SNPL liczy 65 członków zwyczajnych i czterech wspierających, a także czterech członków seniorów oraz trzech członków
honorowych (na początku 2016 roku w setnym roku życia odszedł prof.
Ewald Pacowski).
Z powodu przerwania przez niektórych członków udziału w działalności SNPL (zerwanie kontaktów, nieprzestrzeganie obowiązków statutowych) Zarząd nowej kadencji będzie musiał skreślić ich z listy członków.
Musimy dążyć do tego, aby SNPL było autentyczną pozarządową
organizacją naukową i łączyło jak największą liczbę naszych Rodaków
naukowców na Litwie. Musimy pielęgnować kontakty z Rodakami,
którzy wyjechali z Litwy i działają naukowo w innych krajach. Musimy
dążyć, aby osoby, które z tych czy innych powodów utraciły kontakt z
naszym Stowarzyszeniem, powróciły do niego. Jest to zadanie nie tylko
dla Zarządu, który będzie wybrany na dzisiejszym walnym zebraniu, ale
i dla każdego członka SNPL. Musimy aktywniej prowadzić „politykę
rekrutacyjną“, gdyż to jest potrzebne nie tylko dla Stowarzyszenia, ale i
całej polskiej społeczności na Litwie. Żebyśmy byli jako organizacja
bardziej atrakcyjni, musimy stale szukać nowych form działalności,
które by spełniały oczekiwania naszych członków. Powinniśmy jako
SNPL brać udział w różnorodnych projektach naukowo-badawczych,
edukacyjnych i promujących naukę, a także być medialnie widoczni.
Myślę, że w minionym roku mieliśmy niejedną imprezę, która przyciągnęła uwagę mediów. Oprócz mediów wileńskich warto wspomnieć
wydawnictwo EFPSNT Info Flash, które praktycznie w każdym numerze zamieszcza mniej lub bardziej obszerne informacje o działalności
SNPL. Podobne informacje pojawiały się w Polsce i Wielkiej Brytanii, a
za pośrednictwem Info Flash także w Niemczech, Austrii i Francji. Wielu naszych członków, a szczególnie członków Zarządu, wielokrotnie
uczestniczyło w programach radiowych, udzielało wywiadów mediom
wileńskim.
Od 2014 r. SNPL jest członkiem EFPSNT. W ubiegłym roku prof.
Wojciech Stankiewicz, jako pełnomocny przedstawiciel SNPL, uczestniczył w zebraniu walnym EFPSNT w Wiedniu. W 2015 r. na zebraniu
walnym w Londynie reprezentował SNPL Sekretarz Generalny
EFPSNT Janusz Ptak, który miał nasze pełnomocnictwo (złożył sprawozdanie i uczestniczył w głosowaniach). W czerwcu 2016 r. we Wrocławiu odbył się III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, którego jed509
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nym z organizatorów była EFPSNT. Będąc równolegle na konferencji
naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim, miałem możliwość uczestniczenia w pierwszym dniu Zjazdu na posiedzeniu plenarnym oraz brania
udziału w jednym z paneli.
Walne zebrania i posiedzenia Zarządu SNPL. Za okres od maja
2016 r. do dzisiejszego dnia mieliśmy jedno walne zebranie (dzisiejsze
zebranie sprawozdawczo-wyborcze). Przeprowadziliśmy 11 posiedzeń
Zarządu (na stronie internetowej są zamieszczone protokoły jego posiedzeń oraz walnych zebrań). Praca Zarządu opierała się na opracowanym i przyjętym w maju 2016 r. planie działalności na trzeci rok kadencji oraz na harmonogramie posiedzeń Zarządu, który zapewniał systematyczność jego pracy. Ważną częścią pracy organizacyjno-statutowej
Zarządu było przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów za rok 2016, o tym będą
mówili skarbnik dr Katarzyna Miksza oraz przewodniczący Komisji
Rewizyjnej prof. dr Ryszard Burda. Musimy podkreślić, że zawsze odczuwaliśmy wsparcie i pomoc ze strony Ambasady RP oraz innych polskich podmiotów. Musimy wymienić tu w pierwszej kolejności Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. W tym roku otrzymaliśmy wsparcie od Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL na
tłumaczenia synchroniczne w czasie kwietniowej konferencji.
Ważnym kierunkiem działalności organizacyjnej jest aktualizacja
strony internetowej SNPL (www.snpl.lt), którą na bieżąco wykonywała
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. Możemy stwierdzić, że dzięki pracy
koleżanki transparentność działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu
zwiększyła się w znacznym stopniu. Krystyna Moroz-Łapin po sprawozdaniu Zarządu zaprezentuje naszą stronę internetową. Aby być rozpoznawalnymi, musimy opracować i umieścić informację o SNPL w
językach angielskim i litewskim nie tylko na naszej stronie internetowej,
ale też na stronach Wikipedii. Powinniśmy się też zastanowić nad możliwością prezentacji Stowarzyszenia na forach społecznościowych. Te
pomysły nie zostały w pełnym wymiarze zrealizowane, a więc nowy
Zarząd będzie musiał pochylić się nad ich realizacją.
Praca organizacyjna – to nie tylko posiedzenia Zarządu SNPL, ale i
spotkania w mniejszych grupach, które dotyczyły różnorodnych spraw
(organizacja konferencji, spotkania Kolegium Redakcyjnego Rocznika,
organizacja innych imprez). Wiele spraw organizacyjnych było realizowane za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji.
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Przekazanie 2% podatku dochodowego od osób fizycznych na
rzecz SNPL. Z tego źródła w ubiegłym roku otrzymaliśmy 509,34 euro.
Dziękuję uprzejmie wszystkim, którzy wsparli takim sposobem SNPL.

II. Działalność naukowa
Na przełomie roku 2016/2017 obchodziliśmy 110. rocznicę powstania Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie, do którego szczytnych
tradycji się odwołujemy i które dzięki ofiarności społeczeństwa potrafiło zebrać znaczne środki oraz wybudować własną siedzibę. W 2014 r.
musieliśmy zrezygnować ze stałego pomieszczenia w DKP, za które
musieliśmy płacić ponad 800 Lt. Obecnie musimy zamawiać lokum na
każdą naszą imprezę. Mamy nadzieję, że wraz z polepszeniem się warunków lokalowych Filii UwB, uczelnia, która powstała też dzięki znaczącemu wsparciu SNPL, znajdzie możliwość udostępnienia nieodpłatnie pomieszczenia na biuro Stowarzyszenia.
Udział członków Stowarzyszenia w konferencjach naukowych i
reprezentowanie SNPL. Większość członków Stowarzyszenia uczestniczyło w różnorodnych konferencjach w kraju i za granicą, i w pierwszej
kolejności afiliowało swoje uczelnie lub inne organizacje, ale też reprezentowało SNPL. Na tej płaszczyźnie jesteśmy coraz bardziej zauważalni,
gdyż co jakiś czas otrzymujemy na adres SNPL prośby i zaproszenia
oddelegowania naszych członków na różnorodne konferencje naukowe.
Takimi przykładami są: udział dr hab. Henryki Ilgiewicz w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Między Śląskiem a Wileńszczyzną” we
wrześniu 2016 r. w Katowicach. 23–24 marca br. na Międzynarodowej
Konferencji „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa” w
Poznaniu jako przedstawiciel SNPL z referatem wystąpiła dr Elżbieta
Kuzborska. Mieliśmy zaproszenie na 30 marca 2017 r. na Międzynarodową Konferencję pt. „Polska polityka wobec państw nadbałtyckich dawniej i dziś” w Olsztynie. Innym z takich przykładów jest zaproszenie
przedstawiciela SNPL na Międzynarodową Konferencję Naukową „Ku
zrozumieniu i tolerancji. Jak uczyć historii ojczystej i regionalnej na pograniczach?”, Czeski Cieszyn, Republika Czeska, 14 czerwca 2017 r.
Znaczącym wydarzeniem naukowym i nie tylko dla SNPL była Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Mniejszości
narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?, którą zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków
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Litwy wspólnie z Wileńską Filią Uniwersytetu w Białymstoku oraz
Instytutem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku (28–30 kwietnia 2016 roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie). W
konferencji udział wzięło ponad 80 osób, wygłoszono 49 referatów2.
Wśród zaproszonych gości byli wicemarszałek Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, Dyrektor Departamentu ds. Mniejszości
Narodowych przy Rządzie RL dr Vida Montvydaitė oraz Ambasador
Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Litewskiej Jarosław
Czubiński, którzy wystąpili na otwarciu konferencji.
W ubiegłym roku mówiłem o tym, że brak środków na tłumaczenia
symultaniczne uniemożliwia nam zapraszanie na nasze konferencje
osób, które nie znają języka polskiego. W tym roku takie pieniądze
otrzymaliśmy z Departamentu ds. Mniejszości Narodowych. To wsparcie zostało wykorzystane przy organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) (6–8 kwietnia 2017 r.). W konferencji udział wzięło ponad 100 osób, w tym 20-osobowa grupa nauczycieli szkół polskich na Litwie, kierownictwo „Macierzy Szkolnej”,
kilkunastu studentów Filii UwB, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wysocy urzędnicy państwowi Polski i Litwy oraz naukowcy z
Litwy, Polski, Czech i Białorusi, którzy wygłosili 34 referaty.
W otwarciu konferencji uczestniczyli3 i mieli krótkie wystąpienia:
Przewodniczący (Marszałek) Sejmu Republiki Litewskiej prof. Viktoras
2

Informacja o konferencji była podana nie tylko w mediach wileńskich i wydawnictwie EFPSNT INFO FLASH, ale sprawozdania z jej obrad były zamieszczone w wydawnictwach zwartych. Patrz, Henryk Malewski, Posłowie do konferencji „Mniejszości
narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, Rok 2016, Tom 16, Wilno 2016,
s. 466–472; Zbigniew Siemak, Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”, Wilno 28–30 kwietnia 2016, Zagadnienia Społeczne Nr 2 (6) 2016, s. 334–
344. Artykuł o działalności naukowej SNPL („Działalność naukowa Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy w latach 2014–2016”) będzie opublikowany w tym roku w
czasopiśmie „Biuletyn Historii Pogranicza”.
3
Informacja o konferencji została zamieszczona w mediach wileńskich: http://l24.lt/
pl/spoleczenstwo/item/182929-w-wilnie-konferencja-naukowa-o-mniejszosciachnarodowych; http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/konferencja-stowarzyszenia-naukowcowpolakow-litwy-nie-tylko-mowic-ale-sluchac-uslyszec-i-zrozumiec-2/;
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Pranckietis, poseł na Sejm Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz,
Dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Radzie RL
dr Vida Montvydaitė, Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Czubiński. Obecny był Konsul Generalny RP w Republice Litewskiej Stanisław Cygnarowski. Na ostatniej
sesji i w zakończeniu konferencji udział wzięli Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej Maria Koc oraz senator RP Czesław Ryszka.
Nawet krótkotrwały udział przedstawicieli władz państwowych musiał
zwrócić uwagę na konferencję, jednak najważniejszą sprawą konferencji
były dyskusje dotyczące problemów oświaty. Wielu referentów odwoływało się do historycznych aspektów organizacji oświaty mniejszości narodowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale też przedstawiało
współczesną sytuację w poszczególnych krajach.
24–27 czerwca 2016 r. odbyła się XX międzynarodowa konferencja
Nauka a jakość życia – SNPL wspierało jej organizację, a kilku członków uczestniczyło w jej obradach z referatami. Pan prof. Romuald Brazis zaprasza uprzejmie wszystkich zainteresowanych na XXI edycję tej
konferencji, która odbędzie się w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2017 r. w
Wilnie.
Wydanie „Rocznika SNPL” za 2016 r.4 (tom 16). Każdy „Rocznik
SNPL” jest znaczącym wydarzeniem naukowym dla Stowarzyszenia.
Warto podkreślić, że jest to duży foliant, liczący ponad 500 stron, w
którym mamy kilkadziesiąt tekstów naukowych, w tym również opracowanych przez wybitnych naukowców, takich jak: prof. Halina Taborska, prof. Marceli Kosman, prof. Waldemar Paruch i wielu innych. W
tym tomie mamy szereg artykułów przygotowanych przez członków naszego Stowarzyszenia oraz interesujący polemiczny tekst dyrektora Instytutu Historii Litwy dr. Rimantasa Miknysa.
Były i nadal są prowadzone rozmowy z kilkoma podmiotami z
Polski na temat możliwości opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych. Zostały opracowane i wysłane listy intencyjne o ewentualnym udziale SNPL w tych projektach. Takim przykładem może być
projekt Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorohttp://kurierwilenski.lt/2017/04/07/w-wilnie-rozpoczela-sie-konferencja-na-tematoswiaty-mniejszosci-narodowych/
4
„Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”, 2016, Tom 16, Wilno 2016.
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słych, przygotowany przez naukowców z Wyższej Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej z kolegami z Czech, Łotwy i naszym Stowarzyszeniem. Ten projekt otrzymał finansowanie z programu Erasmus+ i w tym
roku rozpoczęła się realna praca nad jego realizacją. Ze strony SNPL
odpowiedzialną osobą za jego realizację jest doc. dr Barbara Dwilewicz,
która uczestniczyła już w jednym roboczym spotkaniu partnerów w
Polsce. Z kolegami z Lublina (dr Aleksandra Kuczyńska) są także prowadzone prace nad opracowaniem wspólnego projektu.
Niestety, kilkuletnie wysiłki dotyczące realizacji interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego, który planowaliśmy z Uniwersytetem Wrocławskim, nie powiodły się. Więcej o tym będzie mógł powiedzieć prof. dr Bogusław Grużewski, który był odpowiedzialną osobą za
jego realizację ze strony SNPL.
Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL. Realizacja
tego punktu napotyka poważne trudności, gdyż tylko część naszych
członków przesłała listę swoich publikacji. Zarząd uprzejmie się zwraca
z apelem do wszystkich naszych członków o przesyłanie tych informacji. Systematyczna prezentacja i aktualizacja bazy danych publikacji
członków SNPL pokazuje nasze kompetencje i potencjał, jest niezbędnym czynnikiem w poszukiwaniu partnerów i opracowywaniu wspólnych wniosków naukowo-badawczych.

III. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna i
promująca naukę
Przygotowaliśmy i ogłosiliśmy Konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka lub
sympatyka SNPL). Mamy satysfakcję z tego, że ogłoszony w 2016 r.
konkurs odbył się i o jego podsumowaniu możemy poinformować dzisiaj. W konkursie wzięło udział 9 osób, zgłoszono 6 obronionych prac
doktorskich, dwie monografie i jedną pracę magisterską. Informacja o
Konkursie była zamieszczona na naszej stronie internetowej, portalach
społecznościowych. Nagrody zostały ufundowane przez:
• Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie;
• Zarząd SNPL;
• USPV.
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Jako przedstawiciele SNPL wygłosiliśmy szereg wykładów dla
słuchaczy Uniwersytetu i Akademii Trzeciego Wieku. Członkowie
SNPL i jego Zarządu niejednokrotnie udzielali wywiadów mediom,
uczestniczyli w programach radiowych i telewizyjnych (prof. dr Bogusław Grużewski, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Elżbieta Kuzborska,
prof. dr Henryk Malewski i wielu innych).
Realizując cele działalności kulturalno-oświatowej oraz dążąc do
integracji członków Stowarzyszenia, zorganizowaliśmy tradycyjną akcję
„Znicz” – w Dzień Zaduszny zapaliliśmy znicze na grobach profesorów
Uniwersytetu Wileńskiego i Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz
wybitnych inżynierów wileńskich; składaliśmy kwiaty na Rossie w
dniach 3 maja i 11 listopada. Przedstawiciele SNPL uczestniczyli w
spotkaniach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i stowarzyszenia polskie na Litwie.
W Dniu Trzech Króli w Domu Kultury Polskiej zorganizowaliśmy
tradycyjne spotkanie świąteczne, w którym oprócz członków SNPL
uczestniczyli przedstawiciele wileńskich mediów polskich. W czasie
spotkania został wręczony dyplom członka honorowego SNPL
prof. Romualdowi Brazisowi. Złożyliśmy gratulacje naszym Jubilatom,
w tym prof. Jarosławowi Wołkonowskiemu. Podczas spotkania świątecznego już tradycyjnie prezentujemy i wręczamy obecnym nowy
„Rocznik SNPL”.
Jesienią 2016 r. zorganizowaliśmy trzecią edycję „Wieczoru Prezesów”, podczas którego omówiliśmy podstawowe kierunki współpracy
SNPL, Filii UwB i USPV. Współpraca z Filią UwB wymaga intensyfikacji, gdyż mamy tam nie tylko grupę młodych naukowców, ale i
znaczną liczbę studentów. Filia prowadzi już studia magisterskie, co jest
znaczącym krokiem w zapewnieniu naszej młodzieży studiów w języku
ojczystym na Litwie. Poczyniliśmy pewne kroki w kierunku intensyfikacji kontaktów z kolegami polonistami z Litewskiego Uniwersytetu
Edukologicznego.
Bez wątpienia moglibyśmy zrobić znacznie więcej, ale Zarządowi w
tym musiałby pomóc każdy członek Stowarzyszenia.

IV. Współpraca krajowa i międzynarodowa
Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną z
podstawowych form działalności Stowarzyszenia, która jest wpisana do
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Statutu SNPL. Mamy bardzo dobre kontakty z Ambasadą RP na Litwie
(Ambasador Jarosław Czubiński), z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP w Wilnie (Konsul Generalny Stanisław Cygnarowski, z Konsul
Moniką Zuchniak-Pazdan), dzięki której zrealizowaliśmy szereg projektów. Współpracujemy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie“
(Prezes Mikołaj Falkowski). Ta współpraca umożliwia organizowanie
naszych konferencji, mamy nadzieję, że i w tym roku z tej pomocy skorzystamy. Nawiązaliśmy kontakt z nowym Prezesem Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska” Dariuszem Piotrem Bonisławskim.
SNPL prowadzi też aktywną współpracę z EFPSNT, o czym świadczą pojawiające się stale informacje na ten temat w kwartalniku
EFPSNT Info Flash. Współpracujemy również z Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej (prezes PTMP prof. Maciej Marszał jest
członkiem SNPL oraz członkiem Rady Naukowej „Rocznika SNPL”),
PUNO (Rektor PUNO prof. Halina Taborska jest w Radzie Naukowej
„Rocznika SNPL”, pracownicy PUNO uczestniczyli w konferencji
kwietniowej, a Agata Błaszczyk była redaktorem streszczeń angielskich
w „Roczniku SNPL” za rok 2016 itd.), Towarzystwem Naukowym
Płockim, Uniwersytetem Wrocławskim (aktywnie uczestniczą w naszych konferencjach, publikują swoje prace w „Roczniku SNPL”), z
Wyższą Szkołą Biznesu z Dąbrowy Górniczej (projekt badawczy „Wiedza bez barier”) oraz szeregiem innych. W wymiarze krajowym prowadzimy aktywną współpracę z USPV, Filią UwB, DKP i innymi. Intensyfikacji wymaga współpraca ze STIPL i EFHR. Istnieje potrzeba nawiązania bardziej ścisłych kontaktów z „Macierzą Szkolną” (nasza kwietniowa konferencja była poświęcona sprawom oświaty), posiadającą
dane o szkolnictwie polskim na Wileńszczyźnie, Stowarzyszeniem
Prawników Polskich na Litwie i innymi. Musimy podkreślić, że ta
współpraca nie musi być oparta tylko na towarzyskich kontaktach, ale
być powiązana z naszymi zadaniami statutowymi.
Mamy już określone wyniki współpracy z Departamentem ds. Mniejszości Narodowych. Prof. Henryk Malewski został zaproszony do społecznej rady akademickiej Departamentu. W ubiegłym roku dwóch
przedstawicieli SNPL (prof. dr Henryk Malewski i prof. UwB dr hab.
Jarosław Wołkonowski) byli członkami jury Konkursu na najlepszą
pracę kwalifikacyjną dotyczącą mniejszości narodowych na Litwie.
Wniosek SNPL na wsparcie kwietniowej konferencji został pozytywnie
zaopiniowany.
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V. Informacja o stanie majątkowym i finansowym zostanie
przedstawiona w sprawozdaniach skarbnika SNPL
i Komisji Rewizyjnej
Oceniając jednym zdaniem sprawy finansowe Stowarzyszenia można
stwierdzić, że działalność SNPL odbywała się zgodnie z aktualnym
ustawodawstwem, a wydatki nie przekraczały wpłat otrzymanych z
różnych źródeł. Sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej są
samodzielnymi dokumentami uzupełniającymi sprawozdanie Zarządu
SNPL.
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Prof. dr Henryk Malewski
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