Protokół
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 76
z dn. 27 kwietnia 2021 r. (godz. 18.30)
Posiedzenie zdalne
Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz.
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz (BD), dr Renata Karpicz (RK),
dr Krystyna Moroz-Łapin (KML), dr Mirosław Szejbak (MSz), dr hab. Jarosław Wołkonowski (JW).
członkowie SNPL: prof. dr Henryk Malewski (HM), dr Katarzyna Miksza (KM)
Porządek dzienny
1. Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – WS
2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu SNPL nr 75 (zamieszczony na naszej stronie internetowej) Referuje – KMŁ.
3. Omówienie propozycji projektu Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL w związku z
ograniczeniem nauki języka ojczystego.
4. Informacja o książce dr Walentyny Krupowies, która jest wydawana pod auspicjami
stowarzyszenia.
5. Informacja o tegorocznej konferencji SNPL.

Przebieg posiedzenia:
AD1. Zebranie zagaił prof. dr Wojciech Stankiewicz, który powitał obecnych i rozpoczął posiedzenie Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
AD2. Uwag do protokołu zarządu SNPL nr 75 nie było, więc został zatwierdzony.
AD3. MSz przedstawił projekt Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu RL, w którym projektowane są zmiany nauczania języka ojczystego. Według projektu, język ojczysty z grupy przedmiotów obowiązkowych jest przesunięty do grupy przedmiotów do wyboru.
BD zaapelowała, że jeśli taki projekt zostanie przyjęty, to w klasach 11 i 12 uczniowie
mogą go nie wybrać, gdyż jest do wyboru. Wówczas w polskiej szkole nie będzie takiego przedmiotu jak język polski? KM poinformowała, że ustawy międzynarodowe bronią mniejszości narodowych, nie dopuszczają do pogorszenia ich sytuacji, dlatego język
polski musi pozostać w grupie przedmiotów obowiązkowych. HM zaproponował, aby w
liście wystosowanym do ministerstwa domagać się zwiększenia liczby godzin na język
ojczysty, ponieważ kompetencje językowe uczniów ulegają pogorszeniu. RK poinformowała, że jeśli uczeń szkoły mniejszości narodowej chce np. studiować medycynę, to
wybiera też inne przedmioty, wykorzystując w taki sposób limit godzin określonych
programem, co stwarza sytuację, że uczeń nie będzie mógł wybrać języka ojczystego.
KMŁ zaapelowała o pozostawienie języka ojczystego w grupie przedmiotów obowiązkowych. WS zaznaczył, że przedstawiciele mniejszości narodowych troszczą się o edukację językową dzieci i są zaniepokojeni wprowadzanymi zmianami. HM zwrócił uwagę, że wydzielone 12 dni na konsultacje społeczne to stanowczo za mało i wyraził wątpliwość, czy tak krótki okres nie narusza ustaw. JW poinformował, że z Macierzą
Szkolną to reforma nie była konsultowana.

Postanowiono pismo od Zarządu skierować do Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu
RL z uwagami, w których wyraża się zaniepokojenie zmianami. Zobowiązano MSz do
napisania pisma, KM zobowiązała się uzupełnić argumentami prawnymi. Postanowiono
pismo jako list otwarty skierować do mediów z wyłuszczeniem pozycji Zarządu SNPL.
Postanowiono również skierować pismo do Ambasady RP, żeby poinformować o zaistniałej sytuacji.
AD4. JW poinformował o książce dr Walentyny Krupowies, która została wydawana pod
auspicjami stowarzyszenia. Postanowiono zaproponować również ISBN stowarzyszenia.
AD5. JW poinformował, że do udziału w konferencji zgłosiło się 30 osób z referatami. Najbliższym zadaniem organizatorów konferencji jest podanie do Wydawnictwa Sejmowego opisu monografii, jej struktury. Zaznaczył, że brakuje artykułów autorów z Litwy.
Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz
Sekretarz zebrania: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin.

