Protokół posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy z dnia 10 września 2014 r.
(przeniesiony z dnia 27 sierpnia 2014 r. z braku kworum)

Przewodniczący: Prof. Henryk Malewski
Obecni: dr Barbara Dwilewicz, prof. Bogusław Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr
Krystyna Łapin, prof. Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, dr Jolanta Urbanowicz
Porządek dnia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Sprawa czasowego zastępstwa (wrzesień-grudzień 2014 r.) i wykonywania obowiązków
sekretarza naukowego Zarządu w związku z delegacją dr Elżbiety Kuzborskiej.
4. Weryfikacja i wstępna selekcja artykułów naukowych i innych materiałów przewidzianych
do druku w tomie 13 Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.
5. Opracowanie wzoru dyplomu członka honorowego SNPL oraz kryteriów i zasad
nadawania godności członka honorowego SNPL.
6. O rekrutacji nowych członków SNPL.
7. „Wieczór Prezesów” – wypracowanie zarysów strategii współpracy SNPL, Filii
Uniwersytetu Białostockiego w Wilnie i USPV.
8. Sprawy wniesione:
- procedury rejestracji nowego Statutu SNPL;
- projekt profesora Zdzisława Gębołysia;
- informacja o przygotowywanej publikacji we Wrocławiu;
- o postępach w opracowywaniu projektu naukowo-badawczego SNPL.

Postanowienia
1. Przewodniczący prof. H. Malewski wita zebranych i zagaja posiedzenie Zarządu SNPL.
Posiedzenie zostało zorganizowane zamiast przewidzianego w dniu 27 sierpnia, które nie
odbyło się z powodu braku kworum.

2. Porządek dzienny został uaktualniony w związku z delegacją E. Kuzborskiej. Informacja o
tych zmianach została zamieszczona na stronie Zarządu. Porządek dzienny przyjęto
jednogłośnie.
3. W związku z delegacją Elżbiety Kuzborskiej wykonanie obowiązków sekretarza
naukowego Zarządu czasowo (wrzesień-grudzień 2014 r.) polecono Henryce Ilgiewicz.
Wniosek przyjęto przez aklamację.
4. Prezes H. Malewski poinformował, że na dzień dzisiejszy mamy 12 artykułów,
przeznaczonych do opublikowania w tomie Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy: H. Ilgiewicz, Z. Gębołysia, M. Kalczyńskiej, K. Moroz-Łapin, M. Szejbaka, T.
Snarskiego, T. Sucharskiego, Z. Winnickiego, Z. Kurcza, W. Krupowies, R. RuniewiczJasińskiej, I. Mikłaszewicz. Oczekiwane są jeszcze artykuły: B. Dwilewicz, E. Kuczborskiej i
R. Brazisa.
B. Grużewski zaproponował, aby – o ile będzie pozwalała na to objętość - wydać
podwójny numer rocznika, wówczas od przyszłego roku jego numeracja zgadzałaby się z
rokiem wydania. B. Grużewski zobowiązał się nawiązać kontakt z wydawnictwem i ustalić
podstawowe parametry (terminy, cenę itd.) jego wydania, gdyż Stowarzyszenie musi do
połowy grudnia przedstawić publikację jako załącznik do sprawozdania z umowy z
Ambasadą RP.
Barbarę Dwilewicz jednogłośnie zobowiązano do przygotowania w terminie do 24 września
br. pierwszej redakcji posiadanych artykułów. Zobowiązano jednogłośnie B. Grużewskiego
do nawiązania kontaktów z wydawnictwem i ustalenia podstawowych parametrów wydania
Rocznika SNPL do połowy grudnia 2014 roku.
5. Uwzględniając konieczność przyśpieszenia opracowania wzoru dyplomu członka
honorowego SNPL oraz kryteriów i zasad jego nadawania, H. Malewski zobowiązał się do
wykonania tej pracy w terminie poprzedzającym październikowe posiedzenie Zarządu.
Przyjęto przez aklamację.
6. H. Malewski zwrócił uwagę na konieczność aktywnego monitorowania społeczności
akademickiej i poszukiwania nowych potencjalnych kandydatów do Stowarzyszenia, co jest
obowiązkiem każdego członka SNPL, a w szczególności jego Zarządu. Nasza aktywność w
tej dziedzinie nie jest wystarczająca. Analiza obronionych doktoratów na samym tylko
Wydziale Prawa Uniwersytetu Wileńskiego w ostatnim ćwierćwieczu pozwoliła ustalić co
najmniej pięć osób, które mogłyby zostać członkami SNPL. Nie możemy zapominać i o
naszych Rodakach, którzy studiują i pracują na uczelniach polskich. Przewidziane zmiany w
Statucie pozwolą również na poszukiwanie aktywnych młodych asystentów i doktorantów

oraz przyjmowanie ich na członków stowarzyszonych. Prezes wspomniał, że ma już kilku
takich potencjalnych kandydatów. W dyskusji wystąpili: B. Dwilewicz, która wspomniała o
swojej uczelni i pracujących tam osobach, w tym i takich, które w swoim czasie
zrezygnowały z działalności w SNPL; B. Grużewski podkreślił konieczność aktywizacji
współpracy z Filią UwB, gdzie mamy nie tylko młodych wykładowców, ale też od tego roku
zostaną uruchomione studia II stopnia.
Postanowiono zobowiązać wszystkich członków Zarządu do aktywnej penetracji uczelni i
poszukiwania nowych kandydatów na członków SNPL.
7. Prezes poinformował, że dn. 29 sierpnia br. odbyło się spotkanie byłych prezesów R.
Brazisa, J. Wołkonowskiego i B. Grużewskiego oraz obecnego prezesa SNPL H.
Malewskiego. Na spotkaniu omówiono formy współpracy SNPL, Filii Uniwersytetu
Białostockiego w Wilnie i USPV. Celem spotkania była potrzeba aktywizacji współpracy i
koordynacji działań tych organizacji, która pozwoliłaby na bardziej efektywne wykorzystanie
niezbyt licznego potencjału naukowego Polaków Litwy. Informacja o spotkaniu jest
zamieszczona na stronie internetowej SNPL.
Postanowiono uznać takie spotkania za celowe, zaktywizować wymianę informacji pomiędzy
SNPL, Filią UwB i USPV. Przyjęto przez aklamację.
8. Sprawy wniesione. Informacje przekazane przez Prezesa:
- Rejestracja nowej wersji Statutu SNPL przebiega zgodnie z określonymi procedurami, w
tym miesiącu ma już być zakończona;
- Wniosek w sprawie projektu „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie
od 1944 do 2014 r.” prof. Zdzisława Gębołysia został zaakceptowany przez WK Ambasady
RP, otrzymał wsparcie i jest realizowany pod auspicjami SNPL;
- Prof. Maciej Marszał prosił o przekazanie Zarządowi SNPL, że część materiałów
pokonferencyjnych „Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku”
będzie wydana w Polsce pod auspicjami PTMP;
- W celu podniesienia prestiżu naszego Rocznika uzgodniliśmy, że musimy powołać jego
stałą Radę Naukową i Kolegium Redakcyjne, a w przyszłości będziemy opracowywali jego
wersję elektroniczną. Kandydatów do Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego Rocznika
SNPL możemy proponować do następnego posiedzenia Zarządu, na którym te sprawy
zostaną rozpatrzone;
- Prof. B. Grużewski poinformował, że żadnych nowych ustaleń co do możliwości
realizowania projektu „Mniejszość polska na Wileńszczyźnie a mniejszość niemiecka na

Opolszczyźnie”, o którym z prof. Z. Kurczem rozmawiał H. Malewski, na dzień dzisiejszy,
nie ma.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz.

