Młodzi zwyczajni niezwyczajni
członkowie SNPL – rok 2020
Druga połowa 2020 roku była dla Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy niesłychanie „urodzajna”, gdyż troje członków wspierających
po obronie rozpraw doktorskich stało się pełnoprawnymi zwyczajnymi
członkami Stowarzyszenia.
Dr Tomasz Bożerocki – pedagog, historyk oraz badacz
działalności Armii Krajowej na
Wileńszczyźnie. Aktualnie jest
wykładowcą na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego. W 2013 r. na Wydziale
Historii Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego obronił
pracę licencjacką pt. „Wizerunek narodów Wileńszczyzny w
dokumentach Armii Krajowej w
latach 1939–1944” oraz zdobył
kwalifikację nauczyciela historii. W 2015 r. na tymże wydziale
obronił pracę magisterską pt.
„Kwestia państwowej przynależności Wileńszczyzny w dokumentach Armii Krajowej 1939–1944”. W latach 2015–2019 odbył studia doktoranckie
na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego i w 2020 r. obronił
pracę doktorską pt. „Znaczenia mediów oraz nośników pamięci w procesie
formowania pamięci zbiorowej Armii Krajowej w połowie XX w.”.
W swoich pracach naukowych analizuje zagadnienia powiązane z komunikacją pamięci, pamięcią zbiorową, stereotypami kulturowymi oraz propagandą. Jest autorem wielu artykułów popularyzujących historię Wileńszczyzny, Armii Krajowej oraz rekonstrukcję historyczną. Wraz z Albertem
Wołkiem jest autorem i realizatorem projektu o historii Wileńszczyzny na
YouTube „O Wilnie, Wileńszczyźnie i nie tylko” 1.
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Zob.: http://l24.lt/pl/kultura-pl/item/338389-wilenszczyzna-w-obiektywie-filmoweopowiesci-o-roznych-miejscowosciach-kraju.
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Dr Monika Haber (Bogdziewicz) – lingwistka i inżynier.
W 2007 r. rozpoczęła studia w
zakresie zarządzania nieruchomościami na Wydziale Budownictwa
Uniwersytetu Technicznego im.
Giedymina, a po dwóch latach
równolegle – studia filologiczne
(jęz. litewski i polski) na Wydziale
Filologicznym Uniwersytetu Wileńskiego. W 2015 r. obroniła pracę magisterską z zakresu językoznawstwa ogólnego pt. „Nowe
formy perfektu posesywnego w
jęz. litewskim, polskim i rosyjskim”, napisaną pod kierunkiem
prof. dra hab. Axela Holvoeta.
W 2017 r. obroniła również pracę
magisterską z zakresu zarządzania
nieruchomościami pt. „Rola zmian
wartości w zrównoważonym rozwoju terenów zabudowanych w państwach postsowieckich”, napisaną pod kierunkiem prof. dra hab.
Artūrasa Kaklauskasa.
W 2020 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa kognitywnego i etnolingwistyki. W swej rozprawie pt.
„Uczucia GNIEWU, LĘKU i WSTYDU w jęz. litewskim w perspektywie
kognitywno-kulturowej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr Krystyny
Rutkowskiej, zgłębiała zakotwiczony w języku sposób rozumienia i wartościowania uczuć gniewu, lęku i wstydu w świadomości litewskiej.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z kognitywistyką w szerokim jej rozumieniu, inteligencją emocjonalną, filozofią języka, semiotyką i rozwojem miast. Interesuje się również
coachingiem indywidualnym i biznesowym oraz psychologią rozwoju. Jest
autorką kilku artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i monografiach pokonferencyjnych. Uczestniczyła w kilkunastu
konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy”.
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Na co dzień pracownik Ambasady Republiki Litewskiej w RP i tłumacz języka litewskiego. Ponadto współpracuje z uczelniami i podmiotami prywatnymi w zakresie komunikacji międzykulturowej, social media, content marketingu, marketingu internetowego, PR i brandingu. Prywatnie miłośniczka polskiego tańca ludowego i sztuki filmowej.
Dr Marzena Mackojć-Sinkevičienė – fizyk, wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego, pracownik naukowy
Centrum Nauk Fizycznych i Technologii (FTMC), współorganizatorka konferencji naukowych, prezes wileńskiej
sekcji Stowarzyszenia Młodych Fizyków (European Physical Society Young Minds). Ukończyła studia licencjackie z fizyki stosowanej, magisterskie – z technologii półprzewodnikowych (dyplom „Cum Laude” i „Magna
Cum Laude”). W konkursie ogłoszonym w 2018 r. na Wydziale Fizyki
Uniwersytetu Wileńskiego zdobyła tytuł „Talent Roku”. W 2020 r. obroniła doktorat pt. „Defekty punktowe jako źródła pojedynczych fotonów w
heksagonalnym azotku boru: badanie teoretyczne” (ang. Point defects as
single-photon source in hexagonal boron nitride: theoretical study). Marzena Mackojć-Sinkevičienė jest także znana jako obiecująca wileńska poetka, autorka tekstów piosenek, członkini grupy literackiej Nowa Awangarda Wileńska, osoba aktywnie udzielająca się w działalności wielu organizacji pozarządowych.
Tekst przygotował
prof. dr Henryk Malewski, Prezes SNPL
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