
Protokół nr 18 

posiedzenia (korespondencyjnego przez snpl-zg@googlegroups.com) 

Zarządu SNPL 

z dnia 4 stycznia 2016 r.  

 

 

Obecni: prof. dr Henryk Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech 

Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Łapin, dr 

Katarzyna Miksza, doc. dr Irena Mikłaszewicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr Elżbieta 

Kuzborska. 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz 

 

Porządek dnia: 

1. Zatwierdzenie wniosków Komisji konkursowej na najlepszą pracę kwalifikacyjną 

(magisterską lub licencjacką) dotyczącą Wileńszczyzny – informacja przewodniczącej 

Komisji konkursowej doc. dr Barbary Dwilewicz. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodnicząca Komisji konkursowej doc. dr Barbara Dwilewicz 

wspomniała o założeniach oraz celach Konkursu, poinformowała też o pracy 

komisji, która kilkakrotnie zbierała się i oceniała prace. Komisja konkursowa 

oceniła kilkadziesiąt prac (część których ze względów formalnych nie została 

zakwalifikowana do następnego etapu konkursu). Z pozostałych 22 prac zostali 

wyłonieni zwycięzcy:  

 I miejsce zostało przyznane Marii Suskiej za pracę magisterską 

Aspiracje życiowe maturzystów z polskich szkół na Litwie, napisaną pod 

kierunkiem naukowym prof. UKW dra hab. Romana Lepperta na 

Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w 2015 r.; 

 II miejsce zostało przyznane Tomaszowi Bożerockiemu za pracę 

magisterską Kwestie państwowości Litwy oraz państwowej 

przynależności Wileńszczyzny w dokumentach dowództwa Armii 

Krajowej w latach 1939–1944, napisaną (w języku litewskim) pod 

kierunkiem naukowym prof. dra hab. Alfonsasa Motuzasa na Litewskim 

Uniwersytecie Edukologicznym w 2015 r.; 



 III miejsce ex aequo zostało przyznane: 

- Bożenie Bukowskiej (Keżun) za pracę bakalarską Osobliwości 

regionalne odmiany i użycia liczebników w polszczyźnie 

wileńskiej, napisaną pod kierunkiem naukowym doc. dr Ireny 

Masojć na Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym w 2014 r.; 

- Julii Żibort za pracę licencjacką Rynek pracy miasta Wilna w 

okresie 1925-1937, napisaną pod kierownictwem dr hab. Jarosława 

Wołkonowskiego prof. UwB na Wydziale Ekonomiczno-

informatycznym w Wilnie (Uniwersytet w Białymstoku) w 2014 r.  

Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, 

które ufundowali: Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz Instytucja użyteczności 

publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 

Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić prace licencjackie Justyny 

Skinder, Łucji Wojnicz, Grażyny Pożaryckiej i Ryszarda Borisa, napisane na 

Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym w Wilnie (Uniwersytet w 

Białymstoku) i wręczyć autorom dyplomy uznania. 

Członkowie zarządu jednogłośnie poparli wniosek przewodniczącej 

Komisji konkursowej doc. dr Barbary Dwilewicz i postanowili wyróżnić wyżej 

wymienione osoby dyplomami uznania oraz wręczyć nagrody rzeczowe 

ufundowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy oraz Instytucję użyteczności 

publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis. 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz 
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