
Protokół 

z posiedzenia Komisji Konkursowej do wyłonienia zwycięzców konkursu na 

najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńsz-

czyzny (dla młodego adepta nauki) 

(9 marca 2017 r., Wilno) 

Obecni: prof. dr hab. Andrzej Baranow, prof. dr hab. Romuald Brazis, prof. dr Bogusław 

Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Henryk Malewski, dr hab., prof. UwB Jaro-

sław Wołkonowski, prof. dr hab. Maciej Marszał (Wrocław, Polska).                                                                                                         

Prof. dr hab. Marceli Kosman (Poznań, Polska) oraz prof. dr hab. Leon Ustinowicz z przy-

czyn obiektywnych nie uczestniczyli w posiedzeniu Komisji konkursowej. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr Henryk Malewski                                        

Porządek dzienny 

1. Wybory Sekretarza Komisji Konkursowej. 

2. Uzgodnienie kryteriów oceny prac. 

3. Ocena formalna prac konkursowych i ich autorów (patrz załącznik). 

4. Ocena merytoryczna prac konkursowych. 

5. Decyzje o przyznaniu dyplomów, nagród i wyróżnień. 

Przebieg obrad 

Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. dr Henryk Malewski powiadomił 

zebranych, że na zebraniu jest obecna większość członków Komisji Konkurso-

wej, co stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.                                        

Ad 1. Prezes prof. dr Henryk Malewski na sekretarza Komisji zaproponował dr 

hab. Henrykę Ilgiewicz. Propozycja została przyjęta przez aklamację. 

Ad 2. Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski zwrócił uwagę na zapisy Regu-

laminu „Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzator-

ską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki)” dotyczące uwzględ-

nienia przy ocenie prac i typowaniu zwycięzców szeregu kryteriów. Obejmują 

one zarówno merytoryczny poziom prac, jak też powiązania z problematyką Wi-

leńszczyzny oraz aktualność dla mniejszości polskiej na Litwie. Po dyskusji, w 

której uczestniczyli wszyscy obecni członkowie Komisji, postanowiono poprzeć 

propozycję prof. Henryka Malewskiego dotyczącą kryteriów oceny przesłanych 

prac. Głosowano: „za” – jednogłośnie.  



Ad 3. Komisja Konkursowa zdecydowała, że ze względów formalnych do dal-

szej weryfikacji można dopuścić wszystkie prace z wyjątkiem pracy magister-

skiej Dariusza Lewickiego „Kościół Najświętszego Serca Jezusowego i Opatrz-

ności Bożej w Wilnie. Historia i dziedzictwo kulturowe” (Wilno 2014), gdyż nie 

spełnia ona warunków wskazanych w punkcie 2.3. Regulaminu Konkursu, w 

którym się mówi, że „warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obrona pracy 

doktorskiej lub publikacja innej znaczącej pracy naukowej wymienionej w 

ust. 2.2. i dotycząca wymienionej problematyki”. Jednak, biorąc pod uwagę zna-

czenie tej pracy dla zachowania spuścizny narodowej oraz dziedzictwa kulturo-

wego, autor pracy, jak też wszyscy pozostali uczestnicy Konkursu, będzie wy-

różniony dyplomem honorowym SNPL oraz nagrodą pocieszenia. Głosowano: 

„za” – jednogłośnie. 

 Na konkurs mogły być przesłane prace z lat 2014-2016. Praca doktorska An-

dżeliki Komarowskiej (Andželika Komarovska) „Teritorijų planavimo proceso 

daugiatikslis vertinimas investiciniu aspektu“ („Wielowektorowa ocena procesu 

planowania terytorialnego w aspekcie inwestycyjnym“) została obroniona w ro-

ku 2013, ale po uwzględnieniu, że była przesłana na Konkurs 2015 roku, który 

się nie odbył, zarząd SNPL podjął decyzję o przeniesieniu tej i dwóch innych 

monografii na Konkurs 2016 roku. Komisja konkursowa przychyliła się do de-

cyzji zarządu SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

 W stosunku do innych prac i ich autorów formalnych zastrzeżeń nie było. Prof. 

dr Henryk Malewski zwrócił uwagę, że w Regulaminie Konkursu zaznaczono, 

że jest on skierowany w pierwszej kolejności do członków i sympatyków SNPL, 

a problematyka prac ma być powiązana z Wileńszczyzną i mieć znaczenie dla 

mieszkających tu Polaków.  

Ad 4 - 5. Po dyskusji każdy z członków Komisji Konkursowej wypowiedział się 

na temat zgłoszonych prac i je ocenił. Po podsumowaniu wyników Komisja 

Konkursowa stwierdziła, że: 

- pierwsze miejsce przypadło Katarzynie Mikszy za pracę „Nazwisko w 

prawie prywatnym międzynarodowym” obronioną na Uniwersytecie 

Jagiellońskim (Kraków) w 2014 r. Nagrodę (przenośny komputer osobi-

sty) za pierwsze miejsce ufundowała Ambasada Rzeczypospolitej w Wil-

nie; 

- dwa drugie miejsca przypadły Małgorzacie Stefanowicz za pracę „Poli-

tyka etniczna Litwy w latach 1990–2004. Między polityzacją etniczno-



ści a etnizacją polityki” obronioną na Uniwersytecie Jagiellońskim 

(Kraków) w 2015 r. i Pawłowi Sobikowi za pracę „Akcja Wyborcza Po-

laków na Litwie w systemie politycznym Republiki Litewskiej (1994–

2014)” obronioną na Uniwersytecie Wrocławskim w 2015 r. Dwie równo-

rzędne nagrody (tablety) ufundowały Stowarzyszenie Naukowców Pola-

ków Litwy oraz instytucja wyższej użyteczności publicznej Universitas 

Studiorum Polona Vilnensis. 

Inne prace zostały wyróżnione dyplomami SNPL oraz upominkami 

(książkami). 

Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Dyplomy i nagrody będą wręczone 21 kwietnia br. w czasie zebrania wal-

nego SNPL w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) o godz. 18.00. 

Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr Henryk Malewski                                       

Sekretarz posiedzenia: dr hab. Henryka Ilgiewicz 

 

Protokół Komisji Konkursowej zatwierdzam: 

Prezes SNPL prof. dr Henryk Malewski                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 


