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Sprawozdanie roczne (5) z działalności  

Zarządu SNPL (kwiecień 2018 r. – kwiecień 2019 r.) 

Drodzy Państwo! 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! 

 
Zarząd SNPL w okresie sprawozdawczym działał w następującym 

składzie: prof. dr Henryk Malewski (prezes), doc. dr Barbara Dwilewicz, 

doc. dr Irena Fedorowicz (sekretarz naukowy), dr Jan Kolendo, dr Elż-
bieta Kuzborska, doc. dr Katarzyna Miksza (skarbnik), doc. dr Krystyna 

Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz (zastępca prezesa), dr Mi-

rosław Szejbak. 
Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL jest oparte na analizie 

planu pracy i harmonogramie posiedzeń Zarządu (patrz stronę interne-

tową SNPL, http://www.snpl.lt) za drugi rok kadencji (kwiecień 2018 r. 

– kwiecień 2019 r.) oraz na wynikach realizacji tego planu. Plan działal-
ności Zarządu SNPL oraz harmonogram jego prac na okres roczny zo-

stały rozpatrzone i zatwierdzone na posiedzeniu w maju 2018 r. 

Działalność organizacyjno-statutowa 

Ważnymi czynnikami charakteryzującymi działalność każdej organi-

zacji pozarządowej są jej ciągłość, transparentność, aktywność, dobra ko-

munikacja, rekrutacja nowych członków, współpraca oraz wielokierun-
kowa wymiana informacji. 

Skład osobowy SNPL: Na poprzednim zebraniu sprawozdawczym w 

kwietniu 2018 r. mieliśmy 66 członków zwyczajnych, czterech człon-

ków wspierających, a także czterech członków seniorów. W okresie 

sprawozdawczym (2018/2019) w poczet członków zwyczajnych1 zostali 

przyjęci: dr Renata Karpicz i dr Henryk Mordas, na członka wspiera-

jącego – mgr Jan Kondratowicz. Członkami honorowymi SNPL zostali 
dwaj profesorowie: prof. dr hab. Tadeusz Łozowski oraz prof. dr hab. 

Zdzisław Julian Winnicki (Uniwersytet Wrocławski, Polska). 

 
1 Zarejestrowany we wrześniu 2014 roku nowy Statut SNPL przewiduje oprócz człon-

ków zwyczajnych, posiadających wszystkie prawa statutowe, członków wspierających, 
członków emerytowanych (seniorów) oraz członków honorowych. 

http://www.snpl.lt/
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Obecnie SNPL liczy 68 członków zwyczajnych, 6 członków wspie-

rających, 4 członków seniorów oraz 4 członków honorowych. Rekru-

tacja nowych kandydatów musi pozostać jednym z podstawowych celów 

Stowarzyszenia, gdyż każda nowa osoba wnosi (może wnieść) wiele no-

wego i pozytywnego w naszą działalność. 
Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że musimy dążyć do tego, aby SNPL 

było autentyczną pozarządową organizacją o profilu naukowym i zrze-

szało jak największą liczbę naszych Rodaków naukowców na Litwie. Po-
winniśmy pielęgnować kontakty z naszymi Rodakami, którzy wyjechali z 

Litwy i działają naukowo w innych krajach. Musimy dokładać starań, aby 

osoby, które z tych czy innych powodów utraciły kontakt z naszym Stowa-

rzyszeniem, powróciły do niego. Jest to zadanie nie tylko dla Zarządu, ale 
i dla każdego członka SNPL. W nowej rzeczywistości członkami naszego 

Stowarzyszenia stają się nie tylko obywatele Litwy, ale też innych krajów. 

Takie osoby są mocno zaangażowane w nasze sprawy i najczęściej mają 
swoje korzenie na Litwie. Podstawowym naszym zadaniem jest jednak jed-

noczenie potencjału naukowego Polaków na Litwie. Żebyśmy byli bardziej 

atrakcyjni, musimy stale szukać nowych form działalności, które spełnia-
łyby oczekiwania naszych członków, powinniśmy jako SNPL brać udział 

w różnorodnych projektach naukowo-badawczych, edukacyjnych i promu-

jących naukę oraz być widzialni medialnie. Warto podkreślić, że w ostat-

nich latach informacje o SNPL pojawiały się nie tylko w mediach wileń-
skich oraz w Polsce. Uczestnicy naszych konferencji naukowych spoza Li-

twy niejednokrotnie na łamach czasopism naukowych swoich uczelni pu-

blikowali sprawozdania o wileńskich konferencjach organizowanych przez 
SNPL. Warto wspomnieć o wydawnictwie EFPSNT Info Flash, które w 

każdym numerze zamieszcza mniej lub bardziej obszerne informacje o 

działalności SNPL. Czasopismo jest rozpowszechniane w Niemczech, Au-
strii, Francji i Wielkiej Brytanii, gdzie są narodowe organizacje wchodzące 

w skład EFPSNT. W Wielkiej Brytanii informacja o SNPL pojawia się w 

„Roczniku Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie”. W 2017 r. 

uczestniczyłem w Krakowie w V Kongresie Polskich Towarzystw Nauko-
wych na Świecie, zorganizowanym przez Polską Akademię Umiejętności. 

W tym roku ukazała się publikacja z referatami wygłoszonymi podczas 

kongresu. Wśród nich jest też nasz artykuł, w którym została przedstawiona 
historia powstania i działalności SNPL. Wielu naszych członków, a szcze-

gólnie członków Zarządu, wielokrotnie uczestniczyło w programach radio-
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wych i telewizyjnych, udzielało wywiadów innym elektronicznym me-
diom wileńskim, prezentując te lub inne aspekty działalności Stowarzysze-

nia. Kierunkiem promocji SNPL, który wymaga usprawnienia, jest ak-

tywne prezentowanie na portalach społecznościowych naszych działań i 

osiągnięć oraz aktualizacja informacji o SNPL w języku angielskim i li-
tewskim. W „Kurierze Wileńskim” z dn. 13 kwietnia br. jest duży wywiad 

o 30-leciu naszego Stowarzyszenia. 

Od 2014 r. SNPL jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych 
Stowarzyszeń Naukowo Technicznych (EFPSNT). W październiku 

2018 r. prof. Wojciech Stankiewicz, jako pełnomocny przedstawiciel 

SNPL oraz prof. Henryk Malewski, jako prezes SNPL, uczestniczyli w 

walnym zebraniu EFPSNT w Heidelbergu, gdzie od kolegów z Nie-
miec przejęliśmy kierowanie pracami Federacji na okres roku. Informacja 

o tym jest zamieszczona na stronie internetowej SNPL i w „Roczniku 

SNPL” za 2018 r. 
17 października 2018 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się już 

piąte spotkanie – „Wieczór Prezesów”, mające na celu omówienie pod-

stawowych kierunków i perspektyw działalności Stowarzyszenia oraz 
aktywizacji współpracy z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, 

USPV oraz innymi organizacjami pozarządowymi zarówno na Litwie, 

jak i poza jej granicami. W spotkaniu uczestniczyli byli prezesi SNPL: 

prof. dr hab. Romuald Brazis (prezydent instytucji wyższej użyteczno-
ści publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis) i prof. dr hab. 

Jarosław Wołkonowski (prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informa-

tycznego UwB w Wilnie), a także obecny prezes Stowarzyszenia prof. 
dr Henryk Malewski. 

W październiku 2017 r. została podpisana Umowa o współpracy 

SNPL z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Puł-

tusku, co przynosi wymierne korzyści. W 2018 r. uczelnia ta wydruko-

wała w swoim czasopiśmie naukowym „Społeczeństwo i polityka” część 

artykułów, które zostały wygłoszone podczas V międzynarodowej kon-

ferencji SNPL. Również w tym roku uzgodniliśmy, że część artykułów 
VI konferencji „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i …” zostanie 

opublikowana w tym czasopiśmie.  

W listopadzie 2018 r. przedstawiciele SNPL, którzy uczestniczyli w 
międzynarodowym projekcie „Wiedza bez barier – innowacyjne me-

tody nauczania osób dorosłych”, realizowanego przy wsparciu finanso-
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wym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, zostali od-
delegowani na finalizującą ten projekt konferencję do Dąbrowy Górni-

czej (Polska). Projekt został zakończony i rozliczony. Warto starać się o 

to, aby przedstawiciele SNPL mogli uczestniczyć i w następnej edycji 

analogicznego projektu. 
6 stycznia 2019 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się tra-

dycyjne świąteczne zebranie członków i sympatyków SNPL. W spotka-

niu, oprócz członków i sympatyków SNPL, uczestniczył zastępca Amba-
sadora RP w Wilnie Grzegorz Poznański. W czasie spotkania osobom, 

które miały w 2018 r. jubileusze, złożyliśmy gratulacje i wręczyliśmy 

wiązanki kwiatów. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przekazał prof. 

Tadeuszowi Łozowskiemu złotą odznakę NOT, przyznaną przez Zarząd 
Główny Naczelnej Organizacji Technicznej Federacji Stowarzyszeń Na-

ukowo-Technicznych (Polska). Na zebraniu ogłoszono wyniki Konkursu 

na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dzie-
dzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Komisja Kon-

kursowa zdecydowała, a Zarząd SNPL zatwierdził wyniki Konkursu. 

Zwycięzcą Konkursu został Dariusz Kadziewicz (Dariuš Kadevič), za 
pracę magisterską pt. „Wpływ wzrostu gospodarczego na dobrobyt spo-

łeczny w Polsce i na Litwie w latach 2005–2015” (promotor dr hab. Ja-

rosław Wołkonowski, prof. UwB). Nagrodę za I miejsce w Konkursie 

(laptop) wręczył zastępca Ambasadora RP w Wilnie Grzegorz Poznański. 
Ex aequo zostały przyznane dwa wyróżnienia: dla Eweliny Leśniew-

skiej (Evelina Lesnevska) za pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie do-

chodowe na Litwie w latach 2005–2015” (promotor dr hab. Jarosław 
Wołkonowski, prof. UwB) i dla Marka Domańskiego (Marek Doman-

skij) za pracę licencjacką pt. „Wpływ języka rosyjskiego na zasób leksy-

kalny języka uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie” (promotor doc. 
dr Barbara Dwilewicz). Wyróżnione osoby otrzymały bony podarun-

kowe, które ufundowało SNPL. W czasie spotkania wszyscy obecni 

otrzymali tom 18 „Rocznika SNPL 2018”. Na zebraniu świątecznym 

omówiono też perspektywy działalności Stowarzyszenia na rok 2019. 
Walne zebranie i posiedzenia Zarządu SNPL. Za okres od maja 

2018 r. do dzisiaj mieliśmy jedno zebranie walne (dzisiejsze zebranie 

sprawozdawcze) oraz świąteczne zebranie członków i sympatyków 
SNPL. Przeprowadziliśmy 13 posiedzeń Zarządu (na stronie interne-

towej są zamieszczone protokoły posiedzeń Zarządu oraz walnych ze-

brań). Praca Zarządu opierała się na opracowanym i przyjętym w maju 

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
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2018 r. planie działalności na ten rok kadencji oraz na harmonogramie 
posiedzeń Zarządu, który zapewniał systematyczność jego pracy. 

Dzięki łączności internetowej wszyscy członkowie Zarządu są włączeni 

w sieć snpl-zg@googlegroups.com, co pozwala na bieżąco przekazy-

wać informacje, uczestniczyć w dyskusjach i podejmować szybkie de-
cyzje. 

Ważną częścią pracy organizacyjno-statutowej Zarządu było przygo-

towanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie 
wykonania umów za rok 2018, o tych sprawach będą mówić nasz skarb-

nik doc. dr Katarzyna Miksza oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej. 

W ubiegłym roku musieliśmy złożyć sprawozdania merytoryczne i finan-

sowe o działalności Stowarzyszenia za lata 2014–2017 do Registrų cen-
tras oraz Urzędu Skarbowego. To wymagało opracowania wszystkich 

sprawozdań w języku litewskim. Musieliśmy podpisać umowę z biurem 

ds. księgowości, żeby profesjonalnie opracować sprawozdania finansowe 
do Registrų centras oraz Urzędu Skarbowego. 

Musimy podkreślić, że zawsze odczuwaliśmy wsparcie i pomoc ze 

strony Ambasady RP oraz innych polskich podmiotów. W tym roku mie-
liśmy szereg spotkań z kierownictwem Ambasady, które zaowocowały 

nowymi formami współpracy. 21 listopada 2018 r. zostało zorganizo-

wane posiedzenie Zarządu SNPL (na którym byli też inni członkowie 

SNPL) z przedstawicielami Ambasady RP w Wilnie. W spotkaniu uczest-
niczyli: Grzegorz Poznański, zastępca Ambasadora RP w Wilnie, Marcin 

Zieniewicz, Radca – Konsul RP, Kierownik Wydziału Konsularnego 

Ambasady RP w Wilnie oraz Konsul Wydziału Konsularnego Ambasady 
RP w Wilnie Irmina Szmalec. W czasie spotkania przedstawiliśmy pod-

stawowe kierunki działalności Stowarzyszenia, jego osiągnięcia, pro-

blemy i plany na przyszłość. Na następnym spotkaniu w Ambasadzie RP 
w Wilnie z Panią Ambasador RP Urszulą Doroszewską, Grzegorzem Po-

znańskim i Marcinem Zieniewiczem uzgodniliśmy, że otwarcie i pierw-

szą sesję konferencji międzynarodowej „Od Unii Lubelskiej do Unii Eu-

ropejskiej i …” odbędą się w historycznym pałacu Paców, czyli w siedzi-
bie Ambasady RP z jej organizacyjnym wsparciem. Dzięki wsparciu Am-

basady RP otrzymaliśmy 1200 euro na druk t. 18 „Rocznika SNPL 2018” 

i ze swojego konta musieliśmy dołożyć tylko 282,40 euro. Musimy też 
wspomnieć Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która systema-

tycznie wspiera nasze działania, a w ubiegłym roku uczestniczyła w re-

fundacji części wydatków V konferencji i przeznaczyła na ten cel 

mailto:snpl-zg@googlegroups.com
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8000 PLN, co pozwoliło bez zbędnej nerwowości planować przeprowa-
dzenie konferencji w 2019 r. Otrzymaliśmy już potwierdzenie, że Funda-

cja „Wspólnota Polska” wesprze druk „Rocznika SNPL” za 2019. Pragnę 

podkreślić, że w tym roku od Departamentu ds. Mniejszości Narodowych 

Litwy otrzymaliśmy wsparcie w wysokości 1700 euro na organizację VI 
międzynarodowej konferencji naukowej „Od Unii Lubelskiej do Unii Eu-

ropejskiej i …”. Te środki pozwoliły na opłacenie tłumaczenia symulta-

nicznego, wynajem sal w DKP i autokaru na pokonferencyjną wycieczkę. 
Aktywność w tej dziedzinie wymaga odpowiedniego przygotowania, za-

angażowania, czasu i niemałego wysiłku. Nie każdy opracowany przez 

nas wniosek jest realizowany. Dzięki naszej realnej i naocznej działalno-

ści (działalność wydawnicza, konferencje, konkursy etc.) oraz dyscypli-
nie merytorycznej i finansowej, decydenci widzą w nas solidnych partne-

rów, co przekłada się na otrzymywane przez SNPL wsparcie. 

Ważnym kierunkiem działalności organizacyjnej jest nagłaśnianie na-
szej działalności, m.in. poprzez aktualizację strony internetowej 

SNPL2, którą na bieżąco prowadzi doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. W 

działalność promocyjną włączyła się mgr Ilona Lewandowska, nasz 
nowy członek wspierający, dziennikarka „Kuriera Wileńskiego”. Mo-

żemy stwierdzić, że dzięki pracy koleżanki Krystyny Moroz-Łapin trans-

parentność działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu w ostatnich latach 

zwiększyła się w znacznym stopniu, a członkowie SNPL są zorientowani 
nie tylko o tym, co było, ale też wiedzą o bliższych i dalszych planach 

Zarządu oraz organizowanych imprezach. Na stronie internetowej SNPL 

zamieszczamy podstawowe dokumenty (plany, harmonogramy, apele, in-
formacje, protokoły walnych zebrań i posiedzeń Zarządu etc.). Zarząd do 

wszystkich członków Stowarzyszenia wysyła informacje o planowanych 

imprezach, w tym również o posiedzeniach Zarządu i zaprasza do aktyw-
nego udziału w nich. 

Praca organizacyjna to nie tylko posiedzenia Zarządu SNPL, ale i spo-

tkania w mniejszych grupach, które dotyczyły różnorodnych spraw (or-

ganizacja konferencji, konkursów i wycieczek, spotkania Kolegium Re-
dakcyjnego „Rocznika SNPL”, organizacja innych imprez). Wiele spraw 

organizacyjnych było realizowanych z wykorzystaniem współczesnych 

środków telekomunikacyjnych. Niewidoczną, ale wymagającą wiele 

 
2 www.snpl.lt . 

http://www.snpl.lt/
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uwagi i czasu, formą pracy organizacyjnej jest korespondencja z człon-
kami Zarządu i Stowarzyszenia, a także z innymi podmiotami. Praktycz-

nie wszyscy członkowie Zarządu uczestniczyli w tej działalności.  

Obchody 30-lecia SNPL wplatają się w szereg innych imprez, które 

przeprowadzamy i planujemy przeprowadzić w 2019 r. Oprócz tradycyj-
nego nagłaśniania naszej działalności w mediach już kilkakrotnie oma-

wialiśmy kwestię wydania książki „30-lecie SNPL”. Zwróciliśmy się do 

władz litewskich i polskich o uhonorowanie najbardziej zasłużonych 
członków za aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia, umacniania 

współpracy polsko-litewskiej. Obecni na otwarciu naszej VI konferencji 

w Ambasadzie RP byli świadkami uhonorowania naszych kolegów. Na 

wniosek prezesa SNPL prof. Henryka Malewskiego, po szerszych kon-
sultacjach, Zarząd ma podjąć decyzję o ustanowieniu odznaki honorowej 

SNPL. Podsumowanie jubileuszu planujemy na walnym zebraniu świą-

tecznym 6 stycznia 2020 r.  
Przekazanie 2% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz 

SNPL. Z tego źródła za rok 2016 otrzymaliśmy 509,34 euro, za rok 2017 

– 464,18 euro. W 2018 r. z tego źródła otrzymaliśmy 463,02 euro. Dzię-

kuję uprzejmie wszystkim, którzy wsparli w ten sposób SNPL. 

Działalność naukowa 

SNPL jest specyficzną organizacją pozarządową, która łączy w swo-
ich szeregach naukowców, a to w dużym stopniu ukierunkowuje nasze 

działania na rzecz nauki i jej promowania. Wśród podstawowych kierun-

ków działalności na tej płaszczyźnie możemy wyróżnić: 
Udział członków Stowarzyszenia w konferencjach naukowych i 

reprezentowanie na nich SNPL. Większość członków Stowarzyszenia 

uczestniczyła w różnorodnych konferencjach w kraju i za granicą i w 

pierwszej kolejności afiliowało swoje uczelnie lub inne organizacje, w 
których pracują, ale też reprezentowało SNPL. Na tej płaszczyźnie jeste-

śmy coraz bardziej zauważalni i co jakiś czas otrzymujemy na adres 

SNPL prośby i zaproszenia oddelegowania naszych członków na różno-
rodne konferencje naukowe.  

Znaczącym wydarzeniem naukowym i nie tylko dla SNPL była/jest 

VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Od 

Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i … (aspekty historyczne, spo-
łeczno-polityczne, prawne i kulturowe), w której uczestniczyło około 130 
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osób, wygłoszono około 80 referatów. Na konferencji mieliśmy dużo go-
ści honorowych. Wśród uczestników konferencji najwięcej przedstawi-

cieli było z Polski i Litwy, ale były też osoby, które reprezentowały Cze-

chy, Niemcy, Włochy, Wielką Brytanię, Białoruś i Ukrainę. 

W lutym br. prof. Henryk Malewski i prof. Jarosław Wołkonowski 
uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez Departament ds. 

Mniejszości Narodowych Litwy, która była poświęcona problematyce 

tożsamości narodowej mniejszości narodowych Litwy („Tautinių 
mažumų tapatybės diskursas”). 

W czerwcu 2018 r. odbyła się XXII międzynarodowa konferencja 

„Nauka a jakość życia” – SNPL wspierało jej organizację, a kilku człon-

ków Stowarzyszenia uczestniczyło w jej obradach z referatami. Prof. Ro-
muald Brazis zaprasza uprzejmie wszystkich zainteresowanych na XXIII 

edycję tej konferencji, która odbędzie się w dniach 27–30 czerwca 2019 r. 

w Wilnie. Na tej konferencji jest przewidziana samodzielna sesja nau-
kowo-inżynieryjna, gdyż w tym roku SNPL przewodniczy w EFPSNT, a 

to jest jednym z punktów naszego planu działań w czasie tej prezydencji. 

Wydanie „Rocznika SNPL” 2018 (tom 18). Każdy „Rocznik SNPL” 
jest znaczącym wydarzeniem naukowym dla Stowarzyszenia. Od 2014 r. 

regularnie na świątecznym zebraniu SNPL odbywa się prezentacja no-

wego tomu „Rocznika”. Warto podkreślić, że jest to duży foliant, w któ-

rym mamy kilkadziesiąt tekstów naukowych, w tym autorstwa wybitnych 
naukowców, takich jak: prof. Marceli Kosman, prof. Bożena Koredczuk, 

prof. Teresa Gardocka i prof. Dariusz Jagiełło, dr hab. Krzysztof Nowak 

i in. W tym tomie mamy też szereg artykułów, recenzji i innych tekstów 
przygotowanych przez członków naszego Stowarzyszenia: doc. dr Irenę 

Fedorowicz, doc. dr Kingę Geben, doc. dr. Mirosława Dawlewicza, dr 

hab. Henrykę Ilgiewicz, dr Barbarę Borowską, dr Alicję Malewską i dr 
Milenę Ingielewicz-Citak. 

Wydanie takiego tomu to ogromny wysiłek intelektualny i fizyczny 

Kolegium Redakcyjnego, za co im się należą szczególne podziękowania. 

To są: dr Mirosław Szejbak (redaktor wykonawczy), doc. dr Barbara 
Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Kinga Geben, doc. dr Krystyna 

Moroz-Łapin, mgr Monika Bogdziewicz.  

Podnoszeniu poziomu merytorycznego publikowanych w „Roczniku” 
tekstów służy podwójne anonimowe ich recenzowanie. Musieliśmy zna-

cząco rozszerzyć listę recenzentów, gdyż tematyka publikacji także stała 

się bardziej różnorodna. Musimy zaznaczyć, że nie wszystkie teksty, 
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które były przysłane do druku, zostały zaakceptowane i opublikowane. 
Za ostatni rok została także rozszerzona Rada Naukowa „Rocznika 

SNPL”. 

Były i są prowadzone rozmowy z podmiotami z Polski o możliwo-

ściach opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych. Zo-
stały opracowane i wysłane listy intencyjne o ewentualnym udziale SNPL 

w tych projektach. Jeden z realizowanych projektów nosił tytuł: Wiedza 

bez barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych, opraco-
wany wspólnie z naukowcami z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie 

Górniczej (prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. Marek Walancik) oraz 

z kolegami z Czech i Łotwy. Ze strony SNPL osobą odpowiedzialną za 

jego realizację była doc. dr Barbara Dwilewicz, a udział wzięli również 
mgr Tomasz Bożerocki oraz doc. dr Katarzyna Miksza. 

Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL. Realizacja 

tego punktu napotyka trudności, gdyż tylko część naszych członków 
przysłała listę swoich publikacji. Zarząd uprzejmie się zwraca z apelem 

do wszystkich naszych członków o przesyłanie tych informacji. Systema-

tyczna prezentacja i aktualizacja bazy danych dotyczących publikacji 
członków SNPL wskazuje na nasze kompetencje i potencjał, a to jest nie-

zbędnym czynnikiem w poszukiwaniu partnerów i przygotowaniu wspól-

nych wniosków naukowo-badawczych. 

Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna i promująca 

naukę 

Rok 2018 był rokiem jubileuszowym, w którym odzyskały swą nie-
podległość Litwa, Polska i szereg innych krajów europejskich. Uczestni-

czyliśmy i uczestniczymy w różnorodnych imprezach i akademiach po-

święconych tym datom. W okresie sprawozdawczym zaktywizowała się 
współpraca polsko-litewska na najwyższym szczeblu. Na Litwę przyjeż-

dżały delegacje z Polski z najwyższymi urzędnikami państwowymi, w 

tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałkowie 
Sejmu i Senatu RP, parlamentarzyści, ministrowie i inni wysocy urzęd-

nicy. W wielu takich spotkaniach udział brali przedstawiciele SNPL. 

W ubiegłym roku podsumowaliśmy drugą edycję Konkursu na naj-

lepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską czy licencjacką) w dziedzinie 
szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Ten Konkurs był, a 

mamy nadzieję, że i w przyszłości będzie, znaczącą inicjatywą SNPL, 
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która będzie promować ścieżkę naukową wśród naszych rodaków. W tym 
celu musimy wszyscy aktywnie uczestniczyć w promowaniu tej imprezy. 

Trzeba zaznaczyć, że ogłoszony w 2016 r. Konkurs na najlepszą pracę 

naukową dla młodego naukowca SNPL lub jego sympatyka też zakończył 

się sukcesem. Na początku 2019 r. ogłosiliśmy drugą edycję Konkursu 
na najlepszą pracę naukową, którą sfinalizujemy w końcu roku. Myślę, 

że Konkurs się odbędzie, gdyż już dzisiaj mamy zgłoszone dwie mono-

grafie i jedną pracę doktorską. 
Jako przedstawiciele SNPL wygłosiliśmy szereg wykładów dla słu-

chaczy Uniwersytetu i Akademii Trzeciego Wieku w Wilnie. Mamy za-

planowany szereg wyjazdów do szkół z wykładami, które nie tylko pro-

mują naukę, ale i pomagają przyszłym maturzystom wybrać odpowiedni 
kierunek studiów. 

W 2019 roku przypada 30. rocznica powstania naszego Stowarzysze-

nia. Postanowiliśmy, że musimy przygotować do druku publikację „30-

lecie istnienia SNPL”, zawierającą informacje o powstaniu i podstawo-

wych etapach rozwoju naszej organizacji pozarządowej. Znajdą się w niej 

też sylwetki członków SNPL.  
Realizując cele działalności kulturalno-oświatowej oraz dążąc do 

integracji członków Stowarzyszenia, przeprowadziliśmy tradycyjną ak-

cję „Znicz” – w Dzień Zaduszny zapaliliśmy znicze na grobach profeso-

rów 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 spo-

tkaniach i imprezach organizowanych przez inne organizacje i stowarzy-
szenia polskie na Litwie. 

27 kwietnia br. odbędzie się wycieczka „Stolice Litwy: Kiernów – 

Troki – Wilno” dla uczestników konferencji, na którą zaprosiliśmy też 
naszych członków. Wycieczkę tradycyjnie poprowadzi dr Józef Szosta-

kowski. 

Współpraca krajowa i międzynarodowa 

Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną z 

ważnych form działalności Stowarzyszenia, która jest wpisana do Statutu 

SNPL. Mamy bardzo dobre kontakty z Ambasadą RP na Litwie (Amba-

sador Urszula Doroszewska), dzięki której mamy możliwość realizowa-
nia różnych projektów. Współpracujemy z Fundacją „Pomoc Polakom na 
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Wschodzie” i ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”. Współpracu-
jemy z szeregiem polskich uczelni. Mamy podpisaną Umowę o współ-

pracy SNPL z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w 

Pułtusku. Dobre robocze kontakty łączą nas też z Filią UwB w Wilnie. 

Współpracujemy z Departamentem ds. Mniejszości Narodowych Li-
twy. Mamy dobre kontakty z kierownictwem Instytutu Historii Litwy.  

Od 2014 r. SNPL jest członkiem Europejskiej Federacji Polonijnych 

Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (Sekretarz Generalny EFPSNT – 
Kolega Janusz Ptak). Z Federacją mamy dobre merytoryczne kontakty, a 

z szeregiem jej przedstawicieli zostały nawiązane bezpośrednie kontakty 

przyjacielskie. Bierzemy udział we wspólnych imprezach Federacji, stale 

zamieszczamy w jej wydawnictwie Flash Info informacje o działalności 
SNPL. 

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 usta-

wodawstwem, a wydatki nie przekraczały otrzymanych z różnych źródeł 

wpłat. Sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej są samo-
dzielnymi dokumentami uzupełniającymi sprawozdanie Zarządu SNPL. 

Nasze sztandarowe inicjatywy na następny rok kadencji 

• Zebrania SNPL: świąteczne zebranie na przełomie grudnia i stycz-
nia; sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia w 

2020 r.; walne zebranie EFPSNT, którego organizacja przypada w 

październiku 2019 r.; 

• VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa; 

• Konferencja naukowa powiązana z walnym zebraniem EFPSNT 

w październiku 2019 r.; 

• XXIII międzynarodowa konferencja naukowa USPV „Nauka a ja-
kość życia”, której współorganizatorem jest SNPL (czerwiec 

2019 r.); 
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• Imprezy związane z 30-leciem działalności SNPL i wydanie z tej 

okazji okolicznościowej publikacji; 

• Opracowanie materiałów i wydanie „Rocznika SNPL” (tom 19) 
oraz publikacja pozostałych materiałów z VI konferencji SNPL 

(wspólne wydanie z podmiotem polskim w specjalnym numerze 

czasopisma naukowego lub w wydawnictwie zwartym); 

• Przeprowadzenie Konkursu na najlepszą pracę naukową doty-

czącą Wileńszczyzny. 
 

Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

Prof. dr Henryk Malewski 


