
Zebranie walne SNPL 29.04.2016 r. (HM) 

Sprawozdanie 

z działalności Zarządu SNPL za okres 

kwiecień 2015 r. – kwiecień 2016 r. 

                Szanowni Państwo! 

           Zarząd SNPL działał w następującym składzie: prof. dr Henryk Malewski 

(prezes), prof. dr Bogusław Grużewski (wiceprezes), dr Elżbieta Kuzborska 

(sekretarz naukowy), doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, 

doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Irena Mikłaszewicz, dr Mirosław Szejbak, 

prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr Katarzyna Miksza (skarbnik).                    

Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL będzie oparte na analizie planu 

pracy zarządu na drugi rok kadencji oraz na realizacji jego ustaleń według 

podstawowych kierunków działalności. Za okres sprawozdawczy Zarząd SNPL 

zrealizował praktycznie wszystkie podstawowe przewidziane planem zadania. 

Zwracamy się do wszystkich naszych członków z apelem o aktywne 

uczestnictwo w naszych wspólnych imprezach i projektach. Każda inicjatywa 

będzie uważnie przedyskutowana i w miarę możności, zrealizowana. Czekamy 

na propozycje pozwalające nie tylko usprawnić, ale i uatrakcyjnić naszą 

działalność.    

I. Działalność organizacyjno-statutowa: 

        Skład osobowy SNPL: Na poprzednim zebraniu sprawozdawczym w 

kwietniu 2015 r. mieliśmy 62 członków. W styczniu b.r. na 100-ym roku 

życia odszedł prof. Ewald Pacowski.  W okresie sprawozdawczym na 

członków zwyczajnych
1
 zostali przyjęci prof. dr hab Andrzej Baranow, dr 

Anna Lipniewicz, a na członka wspierającego – mgr Tomasz Bożerodski. 

                                                           
1 Zarejestrowany we wrześniu 2014 roku nowy Statut SNPL przewiduje oprócz członków zwyczajnych, 

posiadających wszystkie prawa statutowe, członków wspierających, członków emerytowanych (seniorów) 

oraz członków honorowych. 

 



Zarząd SNPL nadał najbardziej zasłużonym naszym profesorom Edwardowi 

Szpilewskiemu i Ewaldowi Pacowskiemu godność członka honorowego 

SNPL. Dr Jolanta Rzegocka (Szpilewska) po okresie nieobecności powróciła 

do aktywnej współpracy ze Stowarzyszeniem. Musimy przyłożyć więcej 

wysiłków, aby osoby, które utraciły kontakt z naszym Stowarzyszeniem 

powróciły. To jest zadanie nie tylko dla zarządu, ale i dla każdego członka 

SNPL. Musimy aktywniej prowadzić „politykę rekrutacyjną“, gdyż to jest 

potrzebne nie tylko dla Stowarzyszenia, ale i polskiej mniejszości na Litwie. 

Aby nasze szeregi rosły musimy być atrakcyjni i potrafić zainteresować, 

szczególnie, młodych kandydatów na członków SNPL. Określone kroki 

poczyniliśmy, ale pewne inicjatywy, które były zrealizowane w tej kadencji, 

muszą być utrwalone i stać się tradycją. Żebyśmy byli jako organizacja 

bardziej atrakcyjni, musimy stale szukać nowych form działalności, które by 

spełniały oczekiwania naszych członków, musimy brać udział jako SNPL w 

różnorodnych projektach naukowo-badawczych, edukacyjnych i promujących 

naukę oraz musimy być medialnie widoczni. Myślę, że w minionym roku 

mieliśmy nie jedną imprezę, która przyciągnęła uwagę mediów. Oprócz 

mediów wileńskich warto wspomnieć wydawnictwo EFPSNT Info Flash, 

praktycznie w każdym numerze którego mamy mniej lub bardziej obszerne 

informacje o działalności SNPL.  Info Flash jest rozpowszechniane w 

Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Niemczech i Polsce. 

Współuczestniczyliśmy w opracowaniu i aktualizacji Kalendarium EFPSNT, 

co pozwalało na prezentację informacji o najbardziej znaczących 

przedsięwzięciach naszego Stowarzyszenia na tym międzynarodowym forum. 

Zarząd zdecydował, że pełnomocnikiem do kontaktów z EFPSNT będzie 

prof. Wojciech Stankiewicz, co ma usprawnić naszą pracę na tym odcinku. 

Do Rady Naukowej EFPSNT zaproponowaliśmy prof. dra hab. Romualda 

Brazisa i dra Jana Kolendę. 

 



   Na chwilę obecną SNPL liczy 63 członków zwyczajnych i dwóch 

wspierających, a także dwóch członków seniorów. 

      Zebranie walne i posiedzenia Zarządu SNPL. Za okres od maja 2015 r. do 

dnia dzisiejszego mieliśmy jedno zebranie walne (dzisiejsze zebranie 

sprawozdawcze). Przeprowadziliśmy 11 posiedzeń zarządu (na stronie 

internetowej są zamieszczone protokoły posiedzeń zarządu i protokoły zebrań 

walnych). Praca zarządu opierała się na opracowanym i przyjętym w maju 2015 

r. planie działalności Zarządu SNPL na drugi rok kadencji oraz na 

harmonogramie posiedzeń zarządu, który zapewniał systematyczność jego 

pracy. Ważną częścią pracy organizacyjno-statutowej zarządu było szykowanie 

sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania 

umów za rok 2015. Mamy satysfakcję, że projekty, na które otrzymaliśmy 

wsparcie finansowe, były zrealizowane i w ustalonych terminach rozliczone. 

    Ważnym kierunkiem działalności organizacyjnej jest aktualizacja strony 

internetowej SNPL (www.snpl.lt), którą na bieżąco wykonywała dr Krystyna 

Moroz-Łapin. Możemy stwierdzić, że dzięki pracy koleżanki Krystyny Moroz-

Łapin, transparentność działalności Stowarzyszenia i jego Zarządu zwiększyła 

się w znacznym stopniu.  Biorąc pod uwagę znaczenie strony internetowej dla 

Stowarzyszenia i prezentacji jego działań, zarząd opracował wniosek i w 2015 r. 

zwrócił się do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie o wsparcie finansowe jej 

modernizacji. Aby być rozpoznawalnymi musimy opracować i rozmieścić 

informację o SNPL w języku angielskim i litewskim na stronach Wikipedii oraz 

zastanowić się nad możliwością prezentacji Stowarzyszenia na forach 

społecznościowych. W ubiegłym roku został uporządkowany zapis o składzie 

Zarządu SNPL i dokonana jego rejestracja w Centrum rejestracji osób prawnych 

(Registrų centras). Ta formalna, ale niezbędna procedura była przeprowadzona 

przez prof. Wojciecha Stankiewicza. Przekazanie 2 % podatku dochodowego 

osób fizycznych na rzecz SNPL. Z tego źródła w ubiegłym roku otrzymaliśmy 

prawie ....  Dziękuję uprzejmie wszystkim, którzy wsparli takim sposobem 

SNPL.                                                                                                                    

II. Działalność naukowa: 

Udział członków Stowarzyszenia w konferencjach naukowych i 

reprezentowanie SNPL. Większość członków Stowarzyszenia uczestniczyło w 

różnorodnych konferencjach w kraju i za granicą i w pierwszej kolejności 

afiliowało swoje uczelnie lub inne organizacje, ale też reprezentowało SNPL.  



W dniach 27-30 czerwca 2015 r. odbyła się XIX międzynarodowa konferencja 

„Nauka a jakość życia” - SNPL wspierało jej organizację, a szereg członków  

uczestniczyło w jej obradach z referatami. Zapraszamy uprzejmie wszystkich 

zainteresowanych na XX jubileuszową edycję tej konferencji, która odbędzie się 

w dniach 24-27 czerwca 2016 r. w Wilnie. 

       Znaczącym wydarzeniem naukowym i nie tylko dla SNPL była  największa 

w regionie Bałtyckim międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 

prawom językowym mniejszości narodowych pt. „Integracja i wyłączenie: 

prawa językowe mniejszości narodowych w Europie” (27 listopada 2015 r., 

Wilno). Konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków 

Litwy przy wydatnej pomocy Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Patronat nad tym znaczącym wydarzeniem naukowym objęło Międzynarodowe 

Obserwatorium Praw Językowych (International Observatory of Language 

Rights, Moncton, Kanada). Celem konferencji było nie tylko zaprezentowanie 

dla obywateli Litwy międzynarodowych (ze szczególnym uwzględnieniem  

europejskich doświadczeń) standardów w dziedzinie ochrony praw językowych 

mniejszości narodowych, ale i przedstawienie doświadczenia i praktyki 

poszczególnych państw, szczególnie, europejskich.  

W konferencji uczestniczyli nie tylko specjaliści: politycy, prawnicy, urzędnicy 

zajmujący się tematyką praw mniejszości, ale też studenci oraz naukowcy 

interesujący się prawami mniejszości i polityką państwa w tej dziedzinie. Wśród 

zaproszonych gości byli parlamentarzyści litewscy z ramienia Akcji Wyborczej 

Polaków na Litwie: wicemarszałek Sejmu Republiki Litewskiej  Jarosław 

Narkiewicz i poseł Józef Kwiatkowski, a także urzędnicy i przedstawiciele 

instytucji pozarządowych. Konferencję swoją obecnością zaszczycili Prezes 

Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” Janusz Skolimowski, wicedyrektor 

Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Wojciech Tyciński, 

dyrektor  Wydawnictwa Sejmowego Tomasz Glanz, Konsul Generalny 

Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie Stanisław Cygnarowski i inne osoby. 

Konferencję otworzyli dr Elżbieta Kuzborska i prezes SNPL prof. dr Henryk 

Malewski. Uczestników i gości powitała też Dyrektor Departamentu 

Mniejszości Narodowych przy Radzie Ministrów Republiki Litewskiej dr Vida 

Montvidaitė. Z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad wystąpiła Prezes 

Rady Wspólnot Narodowych Litwy doc. dr Galina Miškinienė. 

W czasie konferencji zaprezentowana została książka wydana pod redakcją 

sekretarza naukowego SNPL dr Elżbiety Kuzborskiej, na którą się złożyły 

artykuły opracowane przez prelegentów konferencji.  



Wydanie Rocznika SNPL 2015 (tom 15). Każdy Rocznik SNPL jest 

znaczącym wydarzeniem naukowym dla Stowarzyszenia. Nad weryfikacją 

artykułów naukowych i innych materiałów, ich redagowaniem, makietowaniem 

i recenzowaniem pracowało kilka osób, wysiłek twórczy których przyczynił do 

wydania tej publikacji. Są to członkowie Kolegium redakcyjnego koleżanki 

Barbara Dwilewicz i Krystyna Moroz-Łapin oraz redaktor kolega Mirosław 

Szejbak. Nasza koleżanka Jolanta Rzegocka redagowała streszczenia w języku 

angielskim. Streszczenia w języku litewskim redagowała Monika Bogdziewicz. 

Musimy skierować szczere słowa podziękowania naszym Recenzentom 

profesorom Józefowi Koredczukowi i Adamowi Bobrykowi. Oczywiście, słowa 

podziękowania należą się też autorom tekstów. 

Czasopismo Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

(ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals 

Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index 

Copernicus Value) w wysokości 31,06 pkt. Paszport czasopisma w bazie 

ICI Journals Master List znajduje się: http://journals.indexcopernicus.com/ 

Rocznik+Stowarzyszen,p24783385,3.html 

Została przeprowadzona wstępna analiza i ocena działalności Kolegium 

Redakcyjnego oraz Rady Naukowej Rocznika SNPL. Na posiedzeniu zarządu 

SNPL w lutym 2016 r. dr Mirosław Szejbak przedstawił zarys zmian, które 

muszą usprawnić proces wydawniczy. Kolega Mirosław Szejbak podkreślił, że 

już dwa ostatnie tomy Rocznika są zdigitalizowane i rozmieszczone na stronie 

internetowej Stowarzyszenia. Chociaż widzimy, że wyniki pracy są imponujące, 

jak ilościowe, tak i jakościowe, ale też widzimy możliwości dalszego 

usprawniania tej działalności, gdyż jest to proces wymagający ciągłego 

doskonalenia. 

W szykowaniu monografii Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej, opartej na 

części materiałów wspólnej konferencji SNPL i PTMP uczestniczył prof. 

Henryk Malewski. Uniwersytet Wrocławski wydał monografię „Rodzinna 

Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku” pod red. 

Pawła Fiktusa, Henryka Malewskiego, Macieja Marszała, Wrocław 2015. 

Została wydana pod egidą SNPL „Bibliografia druków w języku polskim 

wydanych na Litwie w   latach 1944-2014”, którą opracował dr hab. Zdzisław 

Gębołyś. 

Zarząd SNPL wsparł finansowo wydanie monografii dr hab. Henryki Ilgiewicz 

„Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie 

(1912-1939) oraz towarzystwa ją popierające”. 



Możemy powiedzieć, że inni członkowie SNPL też wzbogacili biblioteki 

swoimi pracami (monografiami, skryptami i artykułami naukowymi). 

Były i są prowadzone rozmowy z kilkoma podmiotami z Polski o 

możliwościach opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych. Były 

opracowane i wysłane listy intencyjne o ewentualnym udziale SNPL w tych 

projektach. Takim przykładem może służyć projekt „Wiedza bez barier - 

innowacyjne metody nauczania osób dorosłych”, szykowany przez naukowców 

z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z kolegami z Czech, Łotwy i 

naszym Stowarzyszeniem. Ten projekt nie otrzymał finansowania, chociaż 

znalazł się na liście rezerwowej.  

Poczyniono określone kroki i opracowano zarys koncepcji  

interdyscyplinarnego projektu naukowo-badawczego, konsolidującego 

potencjał naukowy SNPL. Przeprowadzono nie tylko wstępne rozmowy z prof. 

Zbigniewem Kurczem z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale też opracowano 

wstępny zarys koncepcji tego projektu. Były też przeprowadzone spotkania z 

przedstawicielami strony polskiej. Odpowiedzialną osobą za jego realizację ze 

strony SNPL jest prof. Bogusław Grużewski. SNPL poparł szereg innych 

wniosków projektów naukowo-badawczych partnerów z Polski.  

Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL.   Niestety, ale 

realizacja tego punktu napotyka poważne trudności, gdyż tylko część naszych 

członków przesłała listę swoich publikacji. Zarząd uprzejmie się zwraca z 

apelem do wszystkich naszych członków o przesyłanie tych informacji. 

Systematyczna prezentacja i aktualizacja bazy danych publikacji członków 

SNPL pokazuje nasze kompetencje i potencjał, a to jest niezbędnym czynnikiem 

w poszukiwaniu partnerów i szykowaniu wspólnych wniosków naukowo-

badawczych. Planujemy w przyszłości zamieszczać taką informację w stałej 

rubryce el. wersji Rocznika SNPL. 

           Szanowni Państwo! Za kilka tygodni w dniach 28-30 kwietnia z naszymi 

partnerami organizujemy międzynarodową konferencję naukową 

„Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem 

bezpieczeństwa narodowego?”.  

III. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna i 

promująca naukę: 



Przyszykowaliśmy i ogłosiliśmy Konkurs na najlepszą pracę naukową, 

projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej 

problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka lub sympatyka 

SNPL). Ze względu na małą liczbę zgłoszonych kandydatów (3 osoby), decyzją 

Zarządu SNPL zdecydowaliśmy uznać Konkurs za nie odbyty. Zarząd SNPL 

postanowił nową edycję konkursu wyznaczyć na rok 2016. Biorąc pod uwagę 

zdobyte doświadczenie, postanowiliśmy zmienić niektóre założenia 

konkursowe.  

Zorganizowaliśmy Konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub 

magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

Konkurs się odbył i możemy mówić o jego sukcesie. Podstawową pracę 

organizacyjną przeprowadziła doc. dr Barbara Dwilewicz. Większość prac była 

z Wydziału Informatyczno-Ekonomicznego (UwB) w Wilnie. 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 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 zostały wręczone dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, 

które ufundowali: Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie, 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP3ZHGoJXKAhWG83IKHX5bCTkQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fsjp.pwn.pl%2Fsjp%2Fex_aequo%3B2458187&usg=AFQjCNFGVS_5Kdk9RlOUf0k2Wd68NpDJ3A&sig2=CbW4wVi8pu5avh1WSHWpnQ


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 ich autorom dyplomy uznania. 

Zarząd SNPL na swoim posiedzeniu dokonał analizy tego Konkursu i 

pozytywnie ocenił jego organizację i przeprowadzenie. Równocześnie 

stwierdzono, że istnieją możliwości jego usprawnienia, większego nagłośnienia. 

Jako przedstawiciele SNPL wygłosiliśmy szereg wykładów dla słuchaczy 

Uniwersytetu i Akademii Trzeciego Wieku. Członkowie SNPL i jego zarządu 

niejednokrotnie udzielali wywiadów mediom, uczestniczyli w programach 

radiowych i telewizyjnych (prof. dr Bogusław Grużewski, doc. dr Barbara 

Dwilewicz, dr Elżbieta Kuzborska, prof. dr Henryk Malewski i szereg innych). 

Warto zaznaczyć, że prof. dr Bogusław Grużewski za umacnianie współpracy 

polsko-litewskiej został odznaczony orderem Złotego Krzyża Zasługi RP. 

Szereg członków stowarzyszenia otrzymało tytuły pedagogiczne. 

Realizując cele działalności kulturalno-oświatowej oraz dążąc do integracji 

członków Stowarzyszenia przeprowadziliśmy szereg imprez, które miały bardzo 

pozytywny wydźwięk wśród biorących w nich udział naszych kolegów. Takimi 

imprezami były: wycieczka z cyklu "Poznaj Wileńszczyznę", którą poprowadził 

dr Józef Szostakowski, wileński poeta, autor przewodników turystycznych po 

Wileńszczyźnie, a także członek SNPL; akcja „Znicz” – w Dzień Zaduszny 

zapaliliśmy znicze na grobach profesorów Uniwersytetu Wileńskiego i 

Uniwersytetu im. Stefana Batorego oraz wybitnych inżynierów wileńskich; 

składaliśmy kwiaty na Rossie w dniach 3 maja i 11 listopada. Przedstawiciele 

SNPL uczestniczyli w spotkaniach i imprezach organizowanych przez inne 

organizacje i stowarzyszenia polskie na Litwie. 

Znaczącą imprezą było świąteczne spotkanie w Dniu Trzech Króli w Domu 

Kultury Polskiej, które  uświetnił chór studentów Litewskiego Uniwersytetu 

Edukologicznego. W spotkaniu świątecznym oprócz członków SNPL 

uczestniczyli przedstawiciele wileńskich mediów polskich, Konsul Generalny 

RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski i zaproszeni goście. W czasie spotkania 

został wręczony dyplom członka honorowego SNPL prof. Edwardowi 

Szpilewskiemu. Na spotkaniu były ogłoszone wyniki Konkursu na najlepszą 

pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko 



pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz wręczony dyplom i nagroda 

Tomaszowi Bożerodskiemu (II miejsce). Zwycięzcą Konkursu została Maria 

Suska, nagrodę i dyplom której wręczono na posiedzeniu zarządu w 20 stycznia 

2016 r. Trzecie nagrody zostały wręczone indywidualnie, a dyplomy przekazano 

na ręce dziekana Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego w Wilnie 

(Uniwersytet w Białymstoku) prof. Jarosława Wołkonowskiego. 

Jesienią 2015 r. zorganizowaliśmy drugą edycję „Wieczoru Prezesów”, na 

którym omówiliśmy podstawowe kierunki współpracy SNPL, Filii UwB i 

USPV. Współpraca z Filią UwB wymaga intensyfikacji, gdyż mamy tam nie 

tylko pokaźną grupę młodych naukowców, ale i znaczną liczbę studentów. Filia 

prowadzi już studia magisterskie, co jest znaczącym krokiem w zapewnieniu 

naszej młodzieży studiów w języku ojczystym na Litwie. W ubiegłym roku na 

Wydziale otwarto nowy kierunek studiów „Europeistykę”, która otwiera nowe 

możliwości dla młodzieży o humanistycznym nastawieniu. 

IV. Współpraca krajowa i międzynarodowa: 

        Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną z 

podstawowych form działalności Stowarzyszenia, która jest wpisana do Statutu 

SNPL. Mamy bardzo dobre kontakty z Wydziałem Konsularnym Ambasady RP 

w Wilnie (Konsul Generalny Stanisław Cygnarowski), dzięki której 

zrealizowaliśmy szereg projektów. Współpracujemy z Fundacją Pomoc 

Polakom na Wschodzie (Prezes Janusz Skolimowski). Ta współpraca 

umożliwiła zorganizowanie w listopadzie 2015 r bardzo ważnej konferencji o 

prawach językowych mniejszości narodowych.  

         SNPL prowadzi też aktywną współpracę z EFPSNT,  o czym świadczą 

pojawiające się stale informacje na ten temat w kwartalniku EFPSNT Info 

Flash.  Działalność taka jest prowadzona również z  Polskim Towarzystwem 

Myśli Politycznej (prezes PTMP prof. Maciej Marszał jest członkiem SNPL 

oraz Rady naukowej Rocznika), PUNO (Rektor PUNO prof. Halina Taborska 

jest w Radzie Naukowej Rocznika SNPL, prof. R. Brazis był oddelegowany na 

jubileusz PUNO do Londynu, pracownicy PUNO planują wziąć udział w 

konferencji kwietniowej itd.), Towarzystwem Naukowym Płockim (członkowie 



Towarzystwa zgłosili uczestnictwo w konferencji kwietniowej SNPL. Możliwa 

jest współpraca we wspólnych projektach etc.), Uniwersytetem Wrocławskim 

(trwają prace wstępne nad projektem wspólnych badań naukowych – prof. 

Zbigniew Kurcz), SGH (zainicjowana współpraca z prof. J. Dołęgowskim z 

SGH - projekt o grywalizacji), Uczelnią z Dąbrowy Górniczej (przygotowany 

projekt badawczy nie dostał finansowania, ale jest na liście rezerwowej) oraz 

szeregiem innych. W wymiarze krajowym prowadzimy aktywną współpracę z 

USPV, Filią UwB, DKP i innymi. Intensyfikacji wymaga współpraca ze STIPL i 

EFHR. Istnieje potrzeba nawiązania bardziej ścisłych kontaktów z Macierzą 

Szkolną, posiadającą dane o szkolnictwie polskim na Wileńszczyźnie, 

Stowarzyszeniem Prawników Polskich na Litwie i innymi. 

V. Informacja o stanie majątkowym i finansowym zostanie 

przedstawiona w sprawozdaniach skarbnika SNPL i Komisji 

Rewizyjnej: 

        Oceniając jednym zdaniem sprawy finansowe Stowarzyszenia można 

stwierdzić, że działalność SNPL odbywała się zgodnie z aktualnym 

ustawodawstwem, a wydatki nie przekraczały otrzymanych z różnych źródeł 

wpłat. Sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej są 

samodzielnymi dokumentami uzupełniającymi sprawozdanie Zarządu SNPL. 

 

              Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

Prof. dr Henryk Malewski 

 

  

 

  

 



   

 

 

 

 

 

 


