Sprawozdanie roczne
z działalności Zarządu SNPL
(kwiecień 2017 r. – kwiecień 2018 r.)
Drodzy Państwo!
Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!
Ważnymi czynnikami charakteryzującymi działalność każdej organizacji pozarządowej są jej ciągłość, transparentność, aktywność, dobra komunikacja, współpraca oraz wielokierunkowa wymiana informacji. Na
stronie internetowej SNPL zamieszczamy podstawowe dokumenty (plany, harmonogramy, apele, informacje, protokoły walnych zebrań i posiedzeń zarządu etc.). Zarząd do wszystkich członków Stowarzyszenia wysyła zawczasu informacje o planowanych imprezach, w tym również posiedzeniach Zarządu i zaprasza do aktywnego udziału w nich.
Zarząd SNPL w okresie sprawozdawczym działał w następującym odnowionym składzie: prof. dr Henryk Malewski (prezes), prof. dr Wojciech Stankiewicz (zastępca prezesa), doc. dr Barbara Dwilewicz, doc.
dr Irena Fedorowicz (sekretarz naukowy), dr Jan Kolendo, dr Elżbieta Kuzborska, doc. dr Katarzyna Miksza (skarbnik), doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak. Podział obowiązków pomiędzy członkami Zarządu został dokonany na jego majowym posiedzeniu, na którym też zatwierdzono protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
Sprawozdanie z działalności Zarządu SNPL będzie oparte na analizie
planu pracy i harmonogramie posiedzeń (patrz stronę internetową SNPL1
za pierwszy rok kadencji (kwiecień 2017 r. – kwiecień 2018 r.) oraz na
realizacji jego ustaleń według podstawowych kierunków działalności. Plan
działalności Zarządu SNPL był rozpatrzony i zatwierdzony na jego posiedzeniu w maju 2017 r. Na tym posiedzeniu także zostały uchwalone wytyczne na kadencję działalności Stowarzyszenia. Na czerwcowym posiedzeniu był zatwierdzony harmonogram prac Zarządu na rok.

I. Działalność organizacyjno-statutowa:
Skład osobowy SNPL: Na poprzednim zebraniu sprawozdawczym w
kwietniu 2017 r. mieliśmy 63 członków zwyczajnych i czterech członków
1
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wspierających, dwóch członków honorowych, a także czterech członków
seniorów. Ważnym kierunkiem działalności statutowej jest rekrutacja nowych członków. W okresie sprawozdawczym (2017/2018) na członków
zwyczajnych2 zostali przyjęci: dr Barbara Borowska, dr Tomasz Snarski,
dr Alina Zawadzka, dr Elżbieta Rojowska, doc. dr Mirosław Dawlewicz.
Po obronie doktoratu członkiem zwyczajnym została dr Alicja Malewska.
Członkami wspierającymi zostały mgr Ilona Lewandowska oraz mgr Monika Bogdziewicz.
W minionym roku odeszli od nas śp. prof. dr hab. Edward Szpilewski i śp. doc. dr Mieczysław Meilūnas.
Koniecznym działaniem każdej organizacji pozarządowej jest aktualizacja listy swoich członków i podjęcie decyzji w sprawie osób, które
utraciły więź ze Stowarzyszeniem. Z powodu nieuczestniczenia (utracenia kontaktu ze Stowarzyszeniem) w działalności SNPL i nieprzestrzegania obowiązków statutowych Zarząd z listy członków SNPL skreślił dr.
Witolda Filistowicza.
Obecnie SNPL liczy 66 członków zwyczajnych i czterech wspierających, a także czterech członków seniorów oraz dwóch członków honorowych.
Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że musimy dążyć do tego, aby SNPL
było autentyczną pozarządową organizacją naukową i zrzeszało jak największą liczbę naszych rodaków naukowców na Litwie. Musimy pielęgnować kontakty z naszymi rodakami, którzy wyjechali z Litwy i działają
naukowo w innych krajach. Musimy zabiegać o to, aby osoby, które z
tych czy innych powodów utraciły kontakt z naszym Stowarzyszeniem,
powróciły do niego. Jest to zadanie nie tylko dla Zarządu, lecz również
dla każdego członka SNPL. Musimy aktywniej prowadzić „politykę rekrutacyjną”, gdyż to jest potrzebne nie tylko Stowarzyszeniu, lecz też całej polskiej społeczności na Litwie. W nowej rzeczywistości członkami
naszego Stowarzyszenia stają się nie tylko obywatele Litwy, ale również
obywatele innych krajów. Takie osoby są mocno zaangażowane w nasze
sprawy i najczęściej mają korzenie z Litwy. Jednak podstawowym naszym celem jest jednoczenie potencjału naukowego Polaków na Litwie.
Żebyśmy byli bardziej atrakcyjni, musimy stale szukać nowych form
2 Zarejestrowany we wrześniu 2014 roku nowy Statut SNPL przewiduje oprócz członków zwyczajnych, posiadających wszystkie prawa statutowe, członków wspierających,
członków emerytowanych (seniorów) oraz członków honorowych.

460

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, T. 18

działalności, które by spełniały oczekiwania naszych członków, musimy
jako SNPL brać udział w różnorodnych projektach naukowo-badawczych, edukacyjnych i promujących naukę oraz być medialnie widoczni.
Warto podkreślić, że w ostatnich latach informacje o SNPL pojawiały się
nie tylko w mediach wileńskich. Warto wspomnieć o wydawnictwie
EFPSNT Info Flash, w każdym jego numerze ukazywały się mniej lub
bardziej obszerne informacje o działalności SNPL. Informacje takie pojawiały się w Polsce i Wielkiej Brytanii (np. w Roczniku PTNO) oraz –
poprzez Info Flash – także w Niemczech, Austrii i Francji. W numerze 4
czasopisma Tautinių bendrijų namai (założycielem tego czasopisma jest
Departament ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej) za rok 2017 ukazał się wywiad z Henrykiem Malewskim o
SNPL3. Szereg naszych członków, a szczególnie członków Zarządu, wielokrotnie uczestniczyło w programach radiowych, udzielało wywiadów
elektronicznym mediom wileńskim. Kierunkiem promocji SNPL, który
wymaga usprawnienia, jest aktywne prezentowanie na portalach społecznościowych naszych działań i osiągnięć oraz aktualizacja informacji
o SNPL w języku angielskim i litewskim na stronach Wikipedii.
Szczególną trybuną prezentacji działalności SNPL był V Kongres
Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, zorganizowany przez
Polską Akademię Umiejętności w Krakowie w październiku 2017 r. Jako
prezes SNPL miałem możność uczestniczenia w jego obradach i wygłoszenia referatu o naszej organizacji. Dzięki przygotowanej planszy
uczestnicy kongresu mogli się zapoznać z działalnością SNPL. W bieżącym roku ma się ukazać ksiażka opracowana na podstawie referatów wygłoszonych podczas kongresu. Od 2014 r. SNPL jest członkiem EFPSNT.
W ubiegłym roku prof. Wojciech Stankiewicz, jako pełnomocny przedstawiciel SNPL, uczestniczył w walnym zebraniu EFPSNT w Paryżu,
które było też powiązane ze 100-leciem Stowarzyszenia Techników i
Inżynierów Polskich we Francji.
W dn. 19 września 2017 r. w Domu Kultury Polskiej odbyło się już
czwarte spotkanie – „Wieczór Prezesów”, mające na celu omówienie
podstawowych kierunków i perspektyw działalności Stowarzyszenia oraz
aktywizacji współpracy z Filią Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie,
USPV oraz innymi organizacjami pozarządowymi zarówno na Litwie,
jak i poza jej granicami. W spotkaniu uczestniczyło trzech byłych preze3
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sów SNPL: prof. dr hab. Romuald Brazis (prezydent instytucji wyższej
użyteczności publicznej Universitas Studiorum Polona Vilnensis), prof.
dr hab. Jarosław Wołkonowski (prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego UwB w Wilnie), prof. dr Bogusław Grużewski (dyrektor
Centrum Badań Społecznych Litwy), a także obecny prezes Stowarzyszenia prof. dr Henryk Malewski.
W październiku 2017 r. została podpisana Umowa o współpracy
SNPL z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, co otwiera nowe możliwości działalności i współpracy z kolegami w
Polsce i już przyniosło namacalne wyniki.
W dn. 1–3 marca br. SNPL zorganizowało w Wilnie III Międzynarodowe spotkanie uczestników projektu „Wiedza bez barier – innowacyjne
metody nauczania osób dorosłych”, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu ERASMUS+.
6 stycznia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyło się tradycyjne świąteczne zebranie członków i sympatyków SNPL.
Walne zebranie i posiedzenia Zarządu SNPL. Za okres od maja
2017 r. do dzisiaj mieliśmy jedno walne zebranie (dzisiejsze zebranie
sprawozdawcze) oraz świąteczne zebranie członków i sympatyków
SNPL. Przeprowadziliśmy 11 posiedzeń Zarządu (na stronie internetowej są zamieszczone protokoły posiedzeń Zarządu i zebrań walnych).
Praca Zarządu opierała się na opracowanym i przyjętym w maju 2017 r.
planie działalności na ten rok kadencji oraz na harmonogramie posiedzeń
Zarządu, który zapewniał systematyczność jego pracy. Ważną częścią
pracy organizacyjno-statutowej Zarządu było przygotowanie sprawozdań
merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów za
rok 2017, o tych sprawach będą mówić nasz skarbnik doc. dr Katarzyna
Miksza oraz przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.
Musimy podkreślić, że zawsze odczuwaliśmy wsparcie i pomoc ze strony
Ambasady RP oraz innych polskich podmiotów. Musimy wspomnieć tu w
pierwszej kolejności Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, która uczestniczyła w refundacji części wydatków ubiegłorocznej konferencji. Ta współpraca jest oparta między innymi na opracowywaniu wniosków o wsparcie
organizowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw (konferencji, konkursów
etc.), co też wymaga odpowiedniego przygotowania.
W tym roku otrzymaliśmy wsparcie Samorządu Rejonu Wileńskiego
(80 albumów Palmy Wileńszczyzny dla uczestników naszej V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Setna rocznica
462

Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, T. 18

rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie. Redaktorem tego pięknego albumu był nasz kolega dr
Józef Szostakowski.
Ważnym kierunkiem działalności organizacyjnej jest aktualizacja
strony internetowej SNPL4, którą na bieżąco wykonywała doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. Możemy stwierdzić, że dzięki pracy koleżanki Krystyny Moroz-Łapin transparentność działalności Stowarzyszenia i jego
Zarządu zwiększyła się w znacznym stopniu.
Praca organizacyjna to nie tylko posiedzenia Zarządu SNPL, ale i spotkania w mniejszych grupach, które dotyczyły różnorodnych spraw (organizacja konferencji, spotkania Kolegium Redakcyjnego „Rocznika
SNPL”, organizacja innych imprez). Wiele spraw organizacyjnych było realizowanych za pośrednictwem współczesnych środków komunikacji. Niewidoczną, ale wymagającą wiele uwagi i czasu, formą pracy organizacyjnej jest korespondencja z członkami Zarządu i Stowarzyszenia, a także z
innymi podmiotami. Praktycznie wszyscy członkowie Zarządu uczestniczyli w tej działalności. Przykładem może służyć organizacja minionej
konferencji. Osobiście wysłałem kilkaset maili, a Irena Fedorowicz, która
bezpośrednio korespondowała z uczestnikami konferencji, wysłała kilka
razy więcej.
Przekazanie 2% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz
SNPL. Z tego źródła za rok 2016 otrzymaliśmy 509,34 euro, a za rok 2017
– 464,18 euro. Dziękuję uprzejmie wszystkim, którzy wsparli takim sposobem SNPL.

II. Działalność naukowa:
SNPL jest specyficzną organizacją pozarządową, która łączy w swoich szeregach naukowców, a to w dużym stopniu ukierunkowuje nasze
działania na naukę, oświatę i promowanie nauki. Wśród podstawowych
kierunków działalności są:
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, w których pracują, ale też reprezentowało SNPL. Na tej płaszczyźnie jesteśmy coraz
4
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bardziej zauważalni i co jakiś czas otrzymujemy na adres SNPL prośby i
zaproszenia oddelegowania naszych członków na różnorodne konferencje
naukowe. W ostatnich dniach otrzymaliśmy takie zaproszenie z Olsztyna.
Znaczącym wydarzeniem naukowym i nie tylko dla SNPL była V
Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Setna
rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości
narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne,
prawne i kulturowe), w której uczestniczyło około 100 osób, wygłoszono
ponad 60 referatów. Wśród gości konferencji byli posłowie na Sejm Republiki Litewskiej Rita Tamašunienė, Jarosław Narkiewicz, Wanda
Krawczonok, Michał Mackiewicz, Czesław Olszewski, poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej Pani Bożena Kamińska, Dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej
dr Vida Montvidaitė oraz zastępca Ambasadora RP w Republice Litewskiej Pan Grzegorz Poznański, a także inni dostojni goście.
List do uczestników konferencji przesłał J.E. Andrzej Duda, Prezydent RP. List przeczytał doradca Prezydenta RP Bogusław Winid.
Wśród uczestników konferencji najwięcej przedstawicieli mieliśmy z
Polski i Litwy, ale były też osoby, które reprezentowały Czechy, Niemcy,
Włochy.
Szereg członków SNPL w grudniu 2017 r. uczestniczyło w międzynarodowej konferencji poświęconej 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa
Piłsudskiego, która się odbyła w Ratuszu Wileńskim. Konferencję tę
można uznać za ewenement w stosunkach polsko-litewskich.
W czerwcu 2017 r. odbyła się XXI Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia” – SNPL wspierało jej organizację, a kilku członków
uczestniczyło w jej obradach z referatami. Prof. Romuald Brazis zaprasza
uprzejmie wszystkich zainteresowanych na XXII edycję tej konferencji,
która odbędzie się w dniach 28 czerwca – 1 lipca 2018 r. w Wilnie.
Wydanie „Rocznika SNPL” 2017 (tom 17). Każdy „Rocznik SNPL”
jest znaczącym wydarzeniem naukowym dla Stowarzyszenia. Od 2014 r.
regularnie na świątecznym zebraniu odbywa się prezentacja nowego tomu
„Rocznika”. Warto podkreślić, że jest to duży foliant, mający prawie 640
stron, który zawiera kilkadziesiąt tekstów naukowych, w tym opracowanych przez wybitnych naukowców, takich jak: prof. Zbigniew Kurcz,
prof. Mikołaj Iwanow, doc. dr Józef Szymeczek, prof. Bożena Urbanek, prof. Małgorzata Ratajczak i wielu innych. W tym tomie mamy też
szereg artykułów przygotowanych przez członków naszego Stowarzysze464
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nia: dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego, prof. UwB, dr hab. Henrykę
Ilgiewicz, doc. dr Irenę Fedorowicz, doc. dr. Mirosława Dawlewicza,
dr Kingę Geben i dr Elżbietę Kuzborską. W „Roczniku SNPL” (t. 17)
zostały zamieszczone także eseje i recenzje naukowe oraz szereg materiałów w rubryce „Kronika SNPL”, których autorami są też nasi członkowie
(dr. Józef Szostakowski, dr Alicja Malewska, prof. dr. Wojciech Stankiewicz, prof. dr. hab. Romuald Brazis i inni). Wydanie takiego tomu to
ogromny wysiłek intelektualny i fizyczny członków Kolegium Redakcyjnego, za co im się należą szczególne podziękowania. To są: dr Mirosław
Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Kinga Geben, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, mgr Monika Bogdziewicz.
Podnoszeniu poziomu merytorycznego publikowanych w „Roczniku”
tekstów służy podwójne anonimowe ich recenzowanie. Musieliśmy znacząco rozszerzyć listę recenzentów, gdyż tematyka publikacji także stała
się bardziej różnorodna. Dzięki wnikliwej pracy recenzentów udało się
podnieść poziom drukowanych w „Roczniku” artykułów naukowych.
Musimy zaznaczyć, że nie wszystkie teksty, które były przysłane do
druku zostały zaakceptowane i opublikowane. W tym roku została także
rozszerzona Rada Naukowa „Rocznika SNPL”.
Były i są prowadzone rozmowy z podmiotami z Polski o możliwościach opracowania wspólnych projektów naukowo-badawczych. Zostały opracowane i wysłane listy intencyjne o ewentualnym udziale SNPL
w tych projektach. Jednym z realizowanych projektów jest Wiedza bez
barier – innowacyjne metody nauczania osób dorosłych, opracowany
wspólnie z naukowcami z Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (prorektor ds. naukowych, prof. dr hab. Marek Walancik) oraz z kolegami z Czech i Łotwy. Ten projekt ma być zrealizowany do końca bieżącego roku. Ze strony SNPL odpowiedzialną osobą za jego realizację
jest doc. dr Barbara Dwilewicz, a udział biorą mgr Tomasz Bożerocki
oraz doc. dr Katarzyna Miksza.
Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL. Realizacja
tego punktu napotyka niezrozumiałe trudności, gdyż tylko część naszych
członków przysłała listę swoich publikacji. Zarząd uprzejmie się zwraca
z apelem do wszystkich naszych członków o przesyłanie tych informacji.
Systematyczna prezentacja i aktualizacja bazy danych dotyczących publikacji członków SNPL wskazuje na nasze kompetencje i potencjał, a to
jest niezbędnym czynnikiem w poszukiwaniu partnerów i przygotowaniu
wspólnych wniosków naukowo-badawczych.
465

Kronika SNPL

III. Działalność kulturalno-oświatowa, edukacyjna i
promująca naukę:
Rok 2018 jest jubileuszowym rokiem, w którym odzyskały swą niepodległość Litwa, Polska i szereg innych krajów europejskich. Uczestniczyliśmy
i uczestniczymy w różnorodnych imprezach i akademiach poświęconych
tym datom. W okresie sprawozdawczym zaktywizowała się współpraca polsko-litewska na najwyższym szczeblu. Na Litwę przyjeżdżały delegacje z
Polski z najwyższymi urzędnikami państwowymi, w tym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Marszałkowie Sejmu i Senatu RP,
parlamentarzyści, ministrowie i inni wysocy urzędnicy. W wielu takich spotkaniach udział brali przedstawiciele SNPL. W listopadzie 2017 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dwaj obecni członkowie Stowarzyszenia dr Józef Szostakowski i doc. dr Mirosław Dawlewicz
otrzymali wysokie odznaczenia państwowe.
Przygotowaliśmy i ogłosiliśmy drugą edycję Konkursu na najlepszą
pracę kwalifikacyjną (magisterską czy licencjacką) w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Mamy satysfakcję, że pierwsza edycja tego konkursu ogłoszonego w 2015 r. została sfinalizowana w
2016 r. i była udaną inicjatywą, co pozwala mieć nadzieję, że i w tym
roku zakończy się ona sukcesem. Musimy tylko wszyscy aktywnie
uczestniczyć w promowaniu tej imprezy. Trzeba zaznaczyć, że ogłoszony
w 2016 r. Konkurs na najlepszą pracę naukową dla młodego naukowca
SNPL lub jego sympatyka też zakończył się sukcesem. To pozwala planować na przyszły rok drugą edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową.
Jako przedstawiciele SNPL wygłosiliśmy szereg wykładów dla słuchaczy Uniwersytetu i Akademii Trzeciego Wieku. Członkowie SNPL i
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).
W 2019 roku przypada 30. rocznica powstania naszego Stowarzyszenia.
Postanowiliśmy, że musimy przygotować do druku publikację „30-lecie
istnienia SNPL”, zawierającą informacje o powstaniu i podstawowych
etapach rozwoju naszej organizacji. Znajdą się w niej też sylwetki członków SNPL.
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Realizując cele działalności kulturalno-oświatowej oraz dążąc do
integracji członków Stowarzyszenia, przeprowadziliśmy tradycyjną akcję „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.
W święto Trzech Króli w Domu Kultury Polskiej przeprowadziliśmy
tradycyjne zebranie świąteczne. Złożyliśmy na nim gratulacje naszym Jubilatom. W czasie spotkania świątecznego odbyła się tradycyjna prezentacja najnowszego wydania „Rocznika” i jego wręczenie wszystkim obecnym na tym spotkaniu.
Mieliśmy okolicznościowe posiedzenia poświęcone rocznicom wybitnych Polaków (Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego).
21 kwietnia br. zorganizowaliśmy wycieczkę dla uczestników konferencji, na którą zaprosiliśmy też naszych członków. Na tej wycieczce,
oprócz kilkunastu gości, udział wzięło ponad 20 członków i sympatyków
SNPL. Wycieczkę (na trasie: Borejkowszczyzna – Powiewiórka – Zułów
– Rossa) poprowadził dr Józef Szostakowski.

IV. Współpraca krajowa i międzynarodowa:
Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną z ważnych form działalności Stowarzyszenia, która jest wpisana do Statutu
SNPL. Utrzymujemy bardzo dobre kontakty z Ambasadą RP na Litwie
(Ambasador Urszula Doroszewska), dzięki której mamy możliwość realizowania różnych projektów. W końcu ubiegłego roku Ambasada RP partycypowała w druku „Rocznika SNPL” 2017 i na ten cel przeznaczyła 1000
euro. Współpracujemy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie (Prezes
Mikołaj Falkowski). Ta współpraca umożliwia organizowanie naszych
konferencji, a żywimy nadzieję, że i w tym roku z tej pomocy skorzystamy.
Mamy kontakty ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.
Współpracujemy z Departamentem ds. Mniejszości Narodowych. Pozostajemy w dobrych kontaktach z kierownictwem Instytutu Historii Litwy. W tym roku nawiązaliśmy kontakt z Samorządem Rejonu Wileńskiego.
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Współpracujemy z szeregiem polskich uczelni. Zawarliśmy Umowę o
współpracy SNPL z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora
w Pułtusku. Dobre robocze kontakty łączą nas też z Filią UwB w Wilnie.

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.

VI. Nasze sztandarowe inicjatywy na następny rok kadencji:
• Zebrania SNPL: świąteczne zebranie na przełomie grudnia i stycznia; uroczyste sprawozdawcze zebranie Stowarzyszenia, nawiązujące do jubileuszu 30-lecia powstania naszej organizacji pozarządowej; walne zebranie EFPSNT, które powinniśmy zorganizować w
2019 roku;
• VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt.
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i …;
• Konferencja naukowa powiązana z walnym zebraniem EFPSNT;
• 30-lecie utworzenia SNPL i wydanie z tej okazji okolicznościowej
publikacji;
• Opracowanie materiałów i wydanie „Rocznika SNPL” (tom 18)
oraz wydanie pozostałych materiałów z V konferencji SNPL
(wspólne wydanie z podmiotem polskim w specjalnym numerze czasopisma naukowego lub w wydawnictwie zwartym);
• Organizacja Konkursu na najlepszą pracę naukową dotyczącą
Wileńszczyzny.
Prezes Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
Prof. dr Henryk Malewski
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