
Protokół nr 81  

zebrania walnego 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: dr hab. Alina Grynia, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Kry-

styna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, dr Barbara Dwilewicz, dr Renata Karpicz (zdalnie), 

dr Jan Kolendo, dr hab. Jarosław Wołkonowski, skarbnik dr Justyna Łuczyńska. 

członkowie SNPL:  

uczesticzyli w DKP: Romuald Brazis, Ryszard Burda, Irena Fedorowicz, Marian Grygoro-

wicz, Stanisław Hejbowicz, Henryka Ilgiewicz, Henryk Malewski, Józef Szostakowski; 

uczestniczyli zdalnie: Barbara Borowska, Milena Citak, Irena Mikłaszewicz, Honorata Danil-

czenko, Anna Lipniewicz, Kinga Geben, Grażyna Gołubowska, Wiesława Osińska, Katarzyna 

Bogdziewicz, Stanisław Majewski, Łukasz Wardyn.  

Uczestnicy konkursu SNPL: Jowita Falkowska, Dominika Błażewicz, Kornelija Kozlovskytė, 

Mirosław Gugniewicz. 

Porządek dzienny: 

1. Początek i zatwierdzenie porządku dzienny zebrania; 

2. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj 2020 roku – 

grudzień 2021); 

3. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Justyna Łuczyńska; 

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL; 

5. Dyskusja;  

6. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz Komisji Rewizyjnej; 

7. Wybory prezesa, zarządu i komisji rewizyjnej 

8. Informacje oraz sprawy wniesione. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodniczący Wojciech Stankiewicz powitał zebranych i zagaił zebranie walne 

SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad. 2. Prezes prof. dr Wojciech Stankiewicz przedstawił zarys szerokiej działalności za-

rządu za rok 2020–2021. Omówił 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, 

językoznawstwa, gospodarcze, polityczne”. Pełne sprawozdanie Zarządu na rok załączone w 

Aneksie I. 

Ad. 3. Skarbnik SNPL dr Justyna Łuczyńska przedstawiła stan finansów stowarzyszenia, 

wpływy i wydatki organizacji konferencji, wydania Rocznika, członkowstwa w EFSNT oraz 

utrzymania strony internetowej. Podsumowując podkreśliła dodatni bilans konta stowarzysze-

nia, 4734,51 Eur. Sprawozdanie skarbnika jest załączone jako oddzielny dokument..  



Ad. 4. Przewodniczący komisji rewizyjnej dr Ryszard Burda zadeklarował, że komisja nie 

ustaliła żadnych naruszeń, wszystkie operacje finansowe i działania odpowiadają statutowi 

stowarzyszenia. 

Ad. 5. Przewodniczący zebrania zaprosił uczestników do dyskusji i oceny pracy zarządu. 

Prof. dr Henryk Malewski pozytywnie ocenił pracę zarządu i zaproponował zatwierdzić spra-

wozdania zarządu i skarbnika. Obecni poparli propozycję 

Ad. 6. Przewodniczący zebrania zaprosił do głosowania. Wszyscy obecni jednogłośnie po-

parli oba wnioski.  

Ad. 7. Sprawy wniesione.  

Łukasz Wardyn podniósł problem poprawnej pisowni nazwisk polskich. Poinformował o 

akcji Europejskiej Fundacji Praw Człowieka „Mam prawo do oryginalnej pisowni imion i na-

zwisk”. Zaapelował do uczestników do przyłączenia się do akcji. Dr hab. Jarosław Wołkonow-

ski poparł tę kompanię i zaproponował przyjąć wniosek o poparcie kampanii. Obecni przyjęli 

wniosek przez aklamację. 

Prof. dr hab. Romuald Brazis opowiedział o konferencji „Nauka a jakość życia”, przedsta-

wił wydane materiały konferencji. Profesor zaprosił o aktywne uczestnictwo zarówno uczest-

nikó, jak i zwycięzców konkursu. Treść materiałów konferencji Na stronie internetowej  

Dr hab. Jarosław Wołkonowski zaproponował zwrócić się do Departamentu Statystyki z 

prośbą o dane poziomu wykształcenia u różnych mniejszości narodowych. Obecni poparli 

wniosek przez aklamację.  

W imieniu uczestników konkursu Dominika Błażewicz podziękowała członkom stowarzy-

szenia za możliwość 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 następ-

nym roku. Zaproponował rozpocząć starania o odzyskanie budynku Towarzystwa Przyjaciół 

Nauk. 

 

Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz. 

Protokołowała dr Krystyna Moroz-Łapin 


