Tradycyjne świąteczne spotkanie członków SNPL
Zgodnie z tradycją 6 stycznia 2020 r., czyli w dniu Święta Trzech
Króli, członkowie i sympatycy SNL zebrali się w Domu Kultury Polskiej,
aby podsumować miniony kalendarzowy rok 2019 i uhonorować osoby,
dla których ten rok był wyjątkowy.
Otwierając spotkanie świąteczne, prezes SNPL prof. Henryk Malewski złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nowego 2020
roku. Podkreślił on, że miniony rok był dla SNPL rokiem szczególnym
pod wieloma względami. Przede wszystkim był to rok jubileuszowy.
Przed 30 laty zostało utworzone nasze Stowarzyszenie, które od samego
początku stawiało przed swoimi członkami ambitne cele. Podsumowania
działalności SNPL za 2019 r. dokona się podczas walnego zebrania na
przełomie kwietnia i maja (zarząd jeszcze nie określił terminu). Warto
podkreślić, że to będzie walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na
którym będziemy wybierali nowy zarząd i nowego prezesa, będziemy też
musieli określić podstawowe kierunki strategiczne w naszej działalności.
Prof. Henryk Malewski wyraził nadzieję, że nowo wybrani zarząd i prezes zachowają ciągłość realizowanych przez nas inicjatyw, ale też potrafią znaleźć nowe płaszczyzny działania.
Cieszy fakt, że podobnie jak w poprzednich latach, Stowarzyszenie
ma w swoim dorobku rocznym niezwykle udaną VI Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i… (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe) (pisaliśmy o tym w nr. 19 Flash Info), a także może poszczycić się
wydaniem tomu 19 „Rocznika SNPL” 1 . Prezes Stowarzyszenia prof.
Henryk Malewski omówił zawartość tomu, podziękował osobom, które
w bezpośredni sposób przyczyniły się do jego wydania (redaktorowi wykonawczemu dr. Mirosławowi Szejbakowi, doc. dr Krystynie Moroz-Łapin, która zmakietowała całość i zaprojektowała okładkę, a także redaktorkom tekstów w jęz. polskim, litewskim i angielskim: doc. dr Barbarze
Dwilewicz, doc. dr Irenie Fedorowicz, doc. dr Kindze Geben, dr Barbarze
Borowskiej, dr Monice Pokorskiej-Iwaniuk, dr. Janowi Kolendzie i mgr
Monice Bogdziewicz. W najnowszym tomie znalazły się artykuły powstałe na podstawie referatów wygłoszonych podczas kwietniowej konferencji, a także recenzje najnowszych publikacji dotyczących tematyki
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wileńskiej i kresowej oraz sylwetki zasłużonych naukowców pochodzących z Wileńszczyzny (prof. O. Bujwida, prof. A. Zajączkowskiego).
W dziale „Sylwetki członków SNPL” zostały przedstawione biogramy
pięciorga nowych członków naszego Stowarzyszenia, reprezentujących
nauki humanistyczne, społeczne i ścisłe.
Podczas spotkania świątecznego zostały – tak jak co roku – w sposób
szczególny uhonorowane osoby, które w 2019 r. obchodziły swoje jubileusze. Spośród ośmiu osób, które obchodziły niedawno okrągłe daty, na
zebraniu byli obecni: dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr hab. Andrzej
Baranow, dr Alina Grynia (która, notabene, w 2019 r. wydała książkę
i zrobiła habilitację), dr Jan Kolenda, prof. dr Wojciech Stankiewicz. Gratulacje zostały przekazane również nieobecnym na spotkaniu jubilatom:
dr. Leonowi Sokołowskiemu, dr Walentynie Krupowies, prof. dr. hab.
Leonowi Ustinowiczowi.
Ponieważ spotkanie odbywało się w roku 30-lecia założenia SNPL,
nowością było wręczenie specjalnych odznaczeń SNPL „Scientiae fidelis” (Wierny nauce). Warunkiem otrzymania takiego odznaczenia było co
najmniej 10-letnie członkostwo oraz aktywna działalność na rzecz naszej
organizacji pozarządowej. Ogółem uhonorowanych w ten sposób zostało
ponad 30 członków SNPL2 . Niezwykle ciekawym elementem spotkań
świątecznych jest też stosunkowo młoda tradycja, a mianowicie podsumowanie konkursów organizowanych przez Stowarzyszenie. Od kilku lat
jest organizowany Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) młodego członka lub sympatyka SNPL (odbyły
się dwa takie konkursy). Na obecnym świątecznym zebraniu podsumowano drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową młodego naukowca. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy SNPL i nagrody pieniężne. Mając na uwadze ukierunkowanie konkursu na problematykę dotyczącą Wileńszczyzny (i szerzej – Litwy), postanowiono I nagrodę przyznać dr Reginie Łaszakiewicz (członek zwyczajny SNPL) za rozprawę
doktorską „Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego a innowacyjność
regionalna (na przykładzie okręgów Litwy)”. Drugą nagrodę otrzymała
mgr Ilona Lewandowska (członek wspierający SNPL) za książkę pt.
Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z Wileńszczyzny ratujący
Żydów. Wyróżnienia zostały przyznane dr Alicji Malewskiej (członek
Więcej patrz: https://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/swiateczne-zebranie-snpl-po-razpierwszy-wreczono-krzyze-scientiae-fidelis/
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Fot. 1. Uczestnicy Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną, od lewej: I. Lewandowska (II nagroda), Ł. Kalisz (wyróżnienie), R. Łaszakiewicz (I nagroda).

Foto: prof. W. Stankiewicz.

zwyczajny SNPL) za książkę pt. Ekonomia polityczna ratingu kredytowego oraz dr. Łukaszowi Kaliszowi za rozprawę doktorską pt. „Szkoły
salezjańskie w Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej”.
Uwieńczeniem spotkania członków i sympatyków SNPL było oglądanie slajdów ze zdjęciami z konferencji i wycieczki, a także długie rodaków rozmowy przy świątecznym poczęstunku.
Tekst opracowała dr Irena Fedorowicz
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