Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 6
z dnia 26 listopada 2014 r.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr
hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz
członkowie SNPL: prof. dr hab. Zdzisław Gębołyś
Porządek dzienny:

1. otwarcie posiedzenia,
2. przyjęcie porządku dziennego posiedzenia,
3. zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 22 października
2014 r.,

4. przygotowania do walnego zebrania(12.12.2014),
5. stan i przebieg prac nad Rocznikiem SNPL 2014,
6. nawiązanie współpracy z Fundacją Wileńszczyzna,
7. informacja o postępach w realizacji projektu elektronicznej wersji Rocznika SNPL.
8. informacja o wspólnym projekcie naukowo-badawczym SNPL z Uniwersytetem
Wrocławskim.

9. sprawy wniesione:
- poszukiwanie kandydata na skarbnika SNPL,
-

informacja

o

propozycji

współpracy

w

projekcie

naukowo-badawczym

przygotowywanym przez pracowników UJ,
- ogłoszenie konkursów,
- realizacja projektu „Bibliografia druków w języku polskim na Litwie w
latach 1944-2014” (inf. Zdzisław Gębołyś i Henryk Malewski).
Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL oraz poinformował, że 24 listopada odbyło się robocze spotkanie z Krystyną MorozŁapin i Mirosławem Szejbakiem, na którym poprawiono strukturę makiety Rocznika SNPL
2014 i ustalono porządek dalszej pracy.

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 22 października b. r.
zatwierdzono jednogłośnie.
Ad 4. Wojciech Stankiewicz poinformował, że według wstępnych zgłoszeń w walnym
zebraniu Stowarzyszenia zamierza uczestniczyć około 30 osób. Aktywna korespondencja oraz
kontakty telefoniczne pozwoliły ustalić, że wielu członków SNPL, którzy z różnych
powodów nie będą mogli przybyć na zebranie, weźmie udział

w głosowaniu

korespondencyjnym (na co pozwala Statut SNPL).
Postanowiono do tych członków SNPL, którzy z poważnych przyczyn nie będą
uczestniczyć w walnym zebraniu, wysłać dokumentację i karty do głosowania pocztą
elektroniczną.
Barbara Dwilewicz poinformowała o zarezerwowaniu sali 005 w Domu Kultury Polskiej
na 12 grudnia 2014 r.
Polecono B. Dwilewicz zamówić kawę, herbatę, ciasteczki i kanapki na sumę ok. 400
litów, natomiast K. Moroz-Łapin kupić trzy wiązanki kwiatów dla członków SNPL, którzy
obchodzili jubileusze w roku 2014.
Ad 5. Prezes poinformował, że praca nad przygotowaniem do druku 13/14 tomu Rocznika
SNPL jest zaawansowana mimo pewnych niedociągnięć. Postanowiono, że zmakietowany
tom Rocznika SNPL K. Moroz-Łapin 5 grudnia b. r. przekaże do drukarni. B. Grużewski
zaznaczył, że w drukarni czekają na makietę i są w stanie zrealizować zamówienie w ciągu 35 dni. Przelew uzgodnionej sumy zostanie dokonany po dostarczeniu makiety Rocznika SNPL
do drukarni.
Ad 6. Prezes poinformował o nawiązaniu kontaktów z Fundacją Wileńszczyzna,

której

siedziba znajduje się w Warszawie. Jednym z podstawowych kierunków jej działalności jest
wspieranie studiującej na Wschodzie młodzieży polskiego pochodzenia poprzez wypłatę
stypendiów, organizowanie szkoleń itd. SNPL ma możliwość nawiązania merytorycznej i
efektywnej współpracy z Fundacją Wileńszczyzna. Według wstępnych uzgodnień członkowie
SNPL będą uczestniczyć w komisji weryfikującej wnioski studentów uczelni litewskich o
przyznanie stypendiów. Fundacja Wileńszczyzna zobowiązuje się do pośredniczenia w
nawiązywaniu kontaktów z podmiotami polskimi, zainteresowanymi współpracą z SNPL.
Ad 7. Z powodu nieobecności Mirosława Szejbaka sprawa realizacji projektu elektronicznej
wersji Rocznika SNPL nie była omawiana.

Ad 8. Prof. dr B. Grużewski stwierdził, że w bieżącym roku nie jest możliwe wystąpienie z
wnioskiem o finansowanie większego projektu naukowo-badawczego. Partnerzy z
Uniwersytetu Wrocławskiego dopiero w styczniu 2015 r. będą w stanie rozpocząć wstępne
prace nad projektem „Mniejszość polska na Wileńszczyźnie, mniejszość niemiecka na
Opolszczyźnie”.
Postanowiono zobowiązać prof. B. Grużewskiego do zaktywizowania wysiłków
zmierzających do opracowania na początku następnego roku wspólnego projektu naukowobadawczego z partnerami z Uniwersytetu Wrocławskiego „Mniejszość polska na
Wileńszczyźnie, mniejszość niemiecka na Opolszczyźnie”, przygotowania wniosku o
dofinansowanie projektu i uczestniczenie w konkursie na otrzymanie wsparcia.
Ad 9.1. Prezes powiadomił członków Zarządu o tym, że Jolanta Urbanowicz zrezygnowała z
pełnienia funkcji skarbnika, dlatego należy się zastanowić nad kandydaturą nowego
skarbnika.
Ad 9.2. Prezes poinformował, że grupa młodych naukowców z UJ, która zamierza wystąpić z
wnioskiem do MSZ RP o wsparcie finansowe projektu naukowo-badawczego dotyczącego
rozwoju demokracji lokalnej na Litwie, zwróciła się z zapytaniem, czy SNPL może być
partnerem w tym projekcie. Zarząd poparł inicjatywę i wyraził zgodę na ewentualny udział w
takim projekcie.
Ad 9.3. Prof. H. Malewski poinformował, że w grudniu muszą być podane do wiadomości
publicznej informacje o konkursach na najlepszą pracę naukową, projektową lub
popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny (dla młodego adepta nauki) oraz na najlepszą
pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) dotyczącą Wileńszczyzny. Zapewnione
jest wsparcie ze strony Ambasady RP oraz Fundacji Wileńszczyzna.
Ad. 9.4. Prezes zaznaczył, że dobiega końca realizacja projektu „Bibliografia druków w
języku polskim na Litwie w latach 1944-2014”. Dr hab. Zdzisław Gębołyś, który jest jego
realizatorem, przedstawił komputeropis publikacji, która w przyszłym roku ma się ukazać
pod auspicjami SNPL. Projekt ten jest wspierany przez Ministerstwo Kultury RL i Ambasadę
RP.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz

