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Prof. Henryk Malewski: Mniejszości narodowe potrzebują elit

Podczas świątecznego spotkania Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy, fot. wilnoteka.lt

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy ma za
zadanie propagowanie nauki wśród polskiej młodzieży na
Litwie i zachęcanie najbardziej zdolnych jej
przedstawicieli do wybierania ścieżki naukowej. Prof.
Henryk Malewski podkreśla, że każda mniejszość
narodowa może się prężnie rozwijać tylko wtedy, kiedy
potrafi wypromować swoje elity, wśród których ważne
miejsce muszą zajmować naukowcy.

Świąteczne spotkanie Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (SNPL) było okazją nie tylko do złożenia sobie
życzeń, ale także do podsumowania działalności stowarzyszenia w 2014 r. i przedstawienia planów na
rozpoczynający się właśnie kolejny rok. Jak mówi prof. Henryk Malewski, prezes SNPL, ubiegły rok był bardzo
udany: zorganizowano dużą, międzynarodową konferencję, wydany został także kolejny tom Rocznika SNPL.
Stowarzyszenie zdecydowało się także na znacząca zmianę w swoim statucie - od niedawna mogą należeć do
niego także doktoranci. Prof. Malewski ma nadzieję, że zaowocuje to odmłodzeniem stowarzyszenia. Zauważa
także, że wśród mniejszości polskiej na Litwie procent osób pracujących naukowo jest ciągle niezadowalający. 

W czasie spotkania doc. dr Barbara Dwilewicz zaprezentowała kolejny tom Rocznika SNPL (tom 13/14, 2014).
Główną część książki stanowią artykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych na międzynarodowej
konferencji naukowej zorganizowanej przez SNPL i Polskie Towarzystwo Myśli Politycznej pt. "Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku", która odbyła się w kwietniu 2014 r. w Wilnie.  

Dr Krystyna Moroz-Łapin przedstawiła artykuł "Meandry litewskiej polityki oświatowej w szkolnictwie
mniejszości narodowych". Autorzy: Krystyna Moroz-Łapin i dr Mirosław Szejbak dokonali w nim porównania
wyników nauczania w szkołach polskich i litewskich. Opracowanie powstało ze względu na powtarzające się
zarzuty wobec polskich szkół na Litwie. Okazało się, że wyniki badań naukowych zdecydowanie zaprzeczają
kreowanej w litewskich mediach złej opinii o polskich szkołach. "Średnia arytmetyczna nie jest polityczna" -
podkreśla Krystyna Moroz-Łapin. 

Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (SNPL) jest twórczą, samorządną i niezależną
organizacją społeczną, jednoczącą naukowców i młodych adeptów nauki (osoby zajmujące się działalnością
naukowo-dydaktyczną), której misją jest realizacja celów statutowych, wspieranie i koordynacja działań jej
członków, a także reprezentacja oraz obrona ich interesów i praw ustawowych. Stowarzyszenie nawiązuje do
celów założonego w 1907 roku w Wilnie Towarzystwa Przyjaciół Nauk i kontynuuje jego tradycje.

Na podstawie: Inf. wł. 
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