Protokół walnego zebrania członków
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dn. 6 stycznia 2022 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (305)

Obecni (ogółem 28 osób):
członkowie Zarządu SNPL:
prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Barbara Dwilewicz, dr Renata Karpicz (zdalnie), dr Jan Kolenda, dr Krystyna MorozŁapin, dr Mirosław Szejbak, dr hab. Jarosław Wołkonowski, skarbnik
dr Justyna Łuczyńska.
członkowie SNPL:
•

•

•

uczestniczyli w DKP: prof. dr hab. Romuald Brazis, prof. dr Ryszard Burda, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Marian Grygorowicz,
dr Stanisław Hejbowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Henryk Malewski, dr Józef Szostakowski;
uczestniczyli zdalnie: dr Katarzyna Bogdziewicz, dr Barbara
Borowska, dr Milena Citak, prof. dr Honorata Danilczenko,
dr Kinga Geben, dr Grażyna Gołubowska, dr Anna Lipniewicz,
dr Stanisław Majewski, dr Irena Mikłaszewicz, dr hab. Wiesława
Osińska, dr Łukasz Wardyn;
uczestnicy konkursu SNPL: Dominika Błażewicz, Jowita Falkowska, Mirosław Gugniewicz, Kornelija Kozlovskytė.

Porządek dzienny:
1. Rozpoczęcie i zatwierdzenie porządku dziennego zebrania;
2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj
2020 – grudzień 2021);
3. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyny Łuczyńskiej;
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL;
5. Dyskusja;
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6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz
Komisji Rewizyjnej;
7. Informacje i sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Członek zarządu dr hab. Alina Grynia zaproponowała na przewodniczącego zebrania kandydaturę prezesa SNPL prof. dr. Wojciecha
Stankiewicza. Walne zebranie poparło tę propozycję przez aklamację. Na
sekretarza zebrania Wojciech Stankiewicz zaproponował dr Krystynę Łapin. Obecni na walnym zebraniu członkowie poparli tę kandydaturę przez
aklamację.
Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz powitał zebranych i rozpoczął walne zebranie SNPL od przedstawienia porządku
dziennego. Porządek dzienny został przyjęty przez aklamację.
Ad 2. Następnie prezes SNPL prof. dr Wojciech Stankiewicz przedstawił zarys działalności Stowarzyszenia za okres 2020–2021. Zaprezentował aktualną liczbę członków Stowarzyszenia, przeprowadzone imprezy, planowane kierunki działalności na następny rok. Wśród nich planowana jest IX konferencja SNPL pod tytułem „Dziedzictwo Wileńszczyzny: aspekty oświatowe, kulturalne, językowe, gospodarcze, polityczne”. Pełne sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy załączone
w Aneksie I.
Ad 3. Skarbnik SNPL dr Justyna Łuczyńska przedstawiła stan finansów Stowarzyszenia: wpływy i wydatki z tytułu organizacji konferencji,
wydania Rocznika, członkostwa w EFSNT oraz utrzymania strony internetowej. Podsumowując, zwróciła uwagę na dodatni bilans konta Stowarzyszenia w wysokości 4734,51 EUR. Sprawozdanie skarbnika jest załączone jako odrębny dokument.
Ad 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dr Ryszard Burda poinformował, że komisja nie ustaliła żadnych naruszeń, wszystkie operacje finansowe i działania są zgodne z statutem Stowarzyszenia.
Ad 5. Przewodniczący zebrania zaprosił uczestników do dyskusji i oceny pracy Zarządu. Prof. dr Henryk Malewski pozytywnie ocenił pracę Zarządu i zaproponował zatwierdzić sprawozdania Zarządu, skarbnika i Komisji Rewizyjnej. Obecni poparli propozycję.
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Ad 6. Przewodniczący zebrania inicjował proces głosowania. Wszyscy członkowie SNPL jednogłośnie głosowali „za” w sprawie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania skarbnika i Komisji Rewizyjnej.
Ad 7. Sprawy wniesione.
Dr Łukasz Wardyn (uczestniczył zdalnie) podniósł problem poprawnej pisowni nazwisk polskich na Litwie. Poinformował o akcji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka „Mam prawo do oryginalnej pisowni
imion i nazwisk”. Zaapelował do uczestników, zachęcając wszystkich do
przyłączenia się do akcji. Dr hab. Jarosław Wołkonowski poparł tę inicjatywę i zaproponował przyjęcie wniosku o poparcie kampanii. Tekst
uchwały jest następujący: „SNPL popiera inicjatywę Europejskiej Fundacji Praw Człowieka »Mam prawo do oryginalnej pisowni swego imienia i nazwiska« i apeluje do swych członków o podjęcie stosownych działań”. Obecni przyjęli wniosek przez aklamację.
Prof. dr hab. Romuald Brazis opowiedział o XXV Wielodyscyplinarnej Konferencji „Nauka a jakość życia” i sympozjum „Wileńszczyzna
wczoraj, dziś, jutro”, które się odbyły 24–27 czerwca 2021 roku oraz
przedstawił wydane materiały pokonferencyjne. Profesor zaapelował
o aktywne uczestnictwo członków SNPL w następnej XXVI konferencji
„Nauka a jakość życia”. Streszczenie materiałów konferencji zostanie zamieszczone w Roczniku SNPL (tom 21B).
Dr hab. Jarosław Wołkonowski zaproponował zwrócenie się do Departamentu Statystyki Litwy z prośbą o podanie danych dotyczących poziomu wykształcenia różnych mniejszości narodowych. Tekst uchwały:
„W związku z przeprowadzeniem w 2021 roku powszechnego spisu ludności SNPL (jak w przypadku poprzednich powszechnych spisów ludności) zwraca się do Departamentu Statystyki o dokonanie stosownych obliczeń wskaźnika wyższego wykształcenia (na 1000 mieszkańców Litwy
powyżej 15 roku życia) zarówno dla polskiej mniejszości, jak i pozostałych grup narodowych zamieszkałych na Litwie (Białorusini, Karaimi,
Romowie, Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Żydzi, Litwini i inni) na 1 stycznia 2021 roku oraz wskaźnika liczby osób posiadających stopień doktora
(na 1000 osób powyżej 15 roku życia) na poziomie krajowym dla mniejszości polskiej i innych mniejszości narodowych”. Obecni poparli wniosek przez aklamację.
Dr Barbara Dwilewicz ogłosiła wyniki trzeciej edycji Konkursu na
najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, przeprowadzone99

Kronika SNPL

go przez SNPL w 2021 roku. Komisja konkursowa wyróżniła i nagrodziła
4 prace (I miejsce – Jowita Falkowska, II miejsce – Mirosław Gugniewicz
i Dominika Błażewicz, III miejsce – Kornelija Kozlovskytė). Prezes
SNPL prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr Barbara Dwilewicz wręczyli
laureatom nagrody pieniężne oraz dyplomy. W imieniu uczestników konkursu Dominika Błażewicz podziękowała członkom Stowarzyszenia za
możliwość wzięcia udziału w konkursie. Podziękowała również promotor dr hab. Alinie Gryni za wsparcie w przygotowaniu prac dyplomowych.
Dr Stanisław Majewski podziękował Zarządowi za pracę i życzył pomyślności w następnym roku. Zaproponował rozpoczęcie starań o odzyskanie budynku Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Prezes SNPL podziękował wszystkim uczestnikom walnego zebrania
i zaapelował do wszystkich członków o aktywny udział w pracy SNPL.
Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz.
Sekretarz zebrania dr Krystyna Moroz-Łapin
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