
Protokół nr 51 posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy  

z dn. 5 stycznia 2019 r. 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Obecni: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Katarzyna Miksza. 

Mailowo w głosowaniu uczestniczyli: prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, 

dr Jan Kolendo, dr Mirosław Szejbak. 

Porządek dzienny: 

Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Komisji Konkursowej, na którym podsumowano wyniki 

Konkursu w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny i wyłoniono 

zwycięzców. 

Referują – BD, HM 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Doc. dr Barbara Dwilewicz poinformowała o celach drugiej edycji 

Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w 

dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz jego 

przebiegu. Przebieg Konkursu był kilkakrotnie omawiany na posiedzeniach 

Zarządu. Wstępnie była przeprowadzona selekcja ponad 30 potencjalnych prac 

konkursowych. Do ostatniego etapu zakwalifikowano osiem prac. Członkowie 

Komisji Konkursowej otrzymali elektroniczne wersje większości prac, z kilkoma 

zapoznano się na ostatnim posiedzeniu. Zgodnie z warunkami Konkursu (patrz 

Regulamin), po intensywnych dyskusjach ustalono zwycięzcę Konkursu i 

postanowiono wyróżnić jeszcze dwie prace, których autorzy otrzymają nagrody 

rzeczowe. Po podsumowaniu opinii wszystkich obecnych na posiedzeniu 

członków Komisji Konkursowej zdecydowano, że zdobywcą 

I miejsca został Dariusz Kadziewicz (Dariuš Kadevič), za pracę magisterską pt. 

„Wpływ wzrostu gospodarczego na dobrobyt społeczny w Polsce i na Litwie w 

latach 2005-2015” (promotor dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. UwB). 

 Ex aequo zostały przyznane dwa wyróżnienia: 

dla Eweliny Leśniewskiej (Evelina Lesnevska) za pracę magisterską pt. 

„Zróżnicowanie dochodowe na Litwie w latach 2005-2015” (promotor dr hab. 

Jarosław Wołkonowski, prof. UwB); 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3ZHGoJXKAhWG83IKHX5bCTkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fsjp.pwn.pl%2Fsjp%2Fex_aequo%3B2458187&usg=AFQjCNFGVS_5Kdk9RlOUf0k2Wd68NpDJ3A&sig2=CbW4wVi8pu5avh1WSHWpnQ


dla Marka Domańskiego (Marek Domanskij) za pracę licencjacką pt. „Wpływ 

języka rosyjskiego na zasób leksykalny języka uczniów szkół polskich na 

Wileńszczyźnie” (promotor doc. dr Barbara Dwilewicz). 
 

       Prof. Henryk Malewski, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Konkursowej z głosem doradczym, zaproponował zatwierdzić wyniki Konkursu 

na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz protokół Komisji 

Konkursowej. Prezes SNPL zaznaczył, że pierwszą nagrodę ufundował Wydział 

Konsularny Ambasady RP w Wilnie (komputer), a dwie równorzędne nagrody 

(bony prezentowe po 100 euro) – Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy.  

Głosowano: „za“ – jednogłośnie, 

       

Przewodniczący posiedzenia: prof. dr Henryk Malewski 

       

      Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin        
  


