Protokół nr 15
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 14 października 2015 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Przewodniczący – prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz – dr Katarzyna Miksza
Obecni:
Członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr
hab. Henryka Ilgiewicz, dr Mirosław Szejbak, dr Irena Mikłaszewicz, doc. dr Krystyna
Moroz-Łapin, dr Elżbieta Kuzborska (online)
Skarbnik – dr Katarzyna Miksza
Porządek dzienny

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL z dn. 16.09.2015 r.

Referuje – KM

4. Informacja o postępach w organizowaniu międzynarodowej konferencji naukowej o
prawach językowych mniejszości narodowych (27.11.2015.).
Referuje – EK

5. Informacja o postępach prac nad monografią zbiorową o prawach językowych
mniejszości narodowych.
Referuje – EK

6. Informacja o pracach redakcyjnych nad tekstem tomu 15 Rocznika SNPL. Recenzenci
Rocznika. Redaktorzy streszczeń w języku angielskim i litewskim. Redagowanie
artykułów i innych materiałów.
Referują - HM, BD, KŁ, MSz

7. Informacja o pracach nad książką Bibliografia druków w języku polskim wydanych na
Litwie od 1944 do 2014 r.
Referuje - HM

8. Organizacja konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w
dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.
Referuje – BD

9. Udział przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji święta 11 listopada i Dnia
Zadusznego na Rossie – składanie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wybitnych
naukowców i inżynierów.
Referuje - WS

10. Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT (Londyn, 17-18
października). Opłata członkowska SNPL w EFPSNT.
Referuje – HM

11. Konferencja naukowa SNPL „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy

zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” na przełomie kwietnia-maja 2016 r.
Referuje – HM

12.Sprawy wniesione i informacje:
- informacja o spotkaniu z dyrektorem Departamentu ds. mniejszości narodowych Vidą
Montvidaitė w DKP (HM);
- informacja o rejestracji nowego składu Zarządu SNPL w Registrų centras (WS);
- informacja o opracowaniu wniosków do Ambasady RP w Wilnie na wsparcie: a)
wydania Rocznika 2015 (EK, HM); b) digitalizacji Roczników (EK, KMŁ, MSz); c)
Konkursu SNPL (EK, BD, HM); d) organizacji konferencji SNPL w 2016 r. (HM,
EK); e) przeprowadzenia cyklu wykładów o najnowszej historii Polaków na
Wileńszczyźnie (IM, HM);
- informacja o realizacji projektu opracowania baneru SNPL (WS).

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Prezes prof. Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół sierpniowego posiedzenia zarządu zatwierdzono jednogłośnie.
Ad 4. Dr Elżbieta Kuzborska poinformowała o postępach w organizowaniu
międzynarodowej konferencji naukowej o prawach językowych mniejszości
narodowych (27.11.2015.). Wsparcie Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie
pozwoliło zaprosić wybitnych naukowców i znawców problematyki praw
językowych mniejszości narodowych. Wszyscy zaproszeni prelegenci
potwierdzili swój udział. Jest już gotowy roboczy program konferencji. Swój
udział potwierdzili politycy i wysocy urzędnicy szeregu instytucji rządowych.
Wszystkie prace przebiegają w zgodzie z ustalonym harmonogramem.
Informacja dr E. Kuzborskiej została przyjęta, a działania organizacyjne
oceniono pozytywnie.
Ad 5. Dr Elżbieta Kuzborska poinformowała, że chociaż prace nad monografią
zbiorową o prawach językowych mniejszości narodowych napotykają pewne
trudności, ale część nakładu będzie wydana na czas. Zarząd przyjął informację
dr E. Kuzborskiej o przygotowywanej monografii.

Ad 6. Henryk Malewski, Barbara Dwilewicz i Mirosław Szejbak poinformowali
zarząd o pracach redakcyjnych nad tekstem tomu 15 Rocznika SNPL. H.
Malewski poinformował, że nie wszystkie przeyłane artykuły zostały
pozytywnie zaopiniowane przez Kolegium Redakcyjne Rocznika SNPL. Do
druku odebrano 12 artykułów naukowych, kilka recenzji naukowych i tekstów o
naukowcach z Wileńszczyzny oraz szereg materiałów o działalności SNPL.
Musimy podkreślić duże zaangażowanie się w pracę nad Rocznikiem dra
Mirosława Szejbaka, doc. dr Barbary Dwilewicz i doc. dr Krystyny MorozŁapin. Recenzenci Rocznika dr hab. Adam Bobryk i dr hab. Józef Koredczuk
profesjonalnie podeszli do swoich obowiązków, co bez wątpienia, będzie
korzystne dla Rocznika. Redaktorzy streszczeń w języku angielskim i litewskim
dr Jolanta Rzegocka i mgr Monika Bogdziewicz wywiązują się z powierzonych
obowiązków bez zarzutów. Obecnie trwa intensywna praca nad redagowaniem i
wstępnym makietowaniem artykułów i innych materiałów. Ta praca wymaga
ogromnego nakładu sił. W następnym roku warto byłoby usprawnić
harmonogram prac nad Rocznikiem. Zarząd jednogłośnie pozytywnie ocenił
pracę Kolegium Redakcyjnego Rocznika SNPL.
Ad 7. Prezes SNPL Henryk Malewski poinformował o pracach nad książką
Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r.
Książka ma być wydana w Polsce do końca roku. Autorem i odpowiedzialną
osobą jest dr hab. Z. Gębołyś. Zaistniały pewne problemy z tłumaczeniem
streszczenia, wstępu na inne języki, na co zwrócono uwagę autorowi. W
wydaniu książki partycypowała Ambasada RP w Wilnie. Zarząd przyjął do
wiadomości informację o pracach nad wspomnianą książką i zdecydował, że w
przyszłości nad wydawnictwami pod auspicjami SNPL musi być bardziej
szczegółowa kontrola. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 8. Doc. dr Barbara Dwilewicz poinformowała zebranych o organizacji
konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w
dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Większość prac
pochodzi z Filii UwB, ale są też prace z innych uczelni wileńskich i nawet jedna
praca z Polski. Dokonano wstępnej selekcji prac i do konkursu zostały
zakwalifikowane 22 prace. Członkowie Komisji Konkursowej zapoznają się z
pracami. W grudniu mają być podsumowane wyniki konkursu. Henryk
Malewski poinformował, że Ambasada RP w Wilnie jako I nagrodę w
Konkursie zakupiła tablet. II i dwie III nagrody ufundowały SNPL i USPV.
Zarząd pozytywnie ocenił działalność doc. dr Barbary Dwilewicz jako

przewodniczącej Komisji Konkursowej i życzył pomyślnego sfinalizowania
konkursu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 9. Prof. dr Wojciech Stankiewicz opowiedział o planach uczestniczenia
przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji święta 11 listopada i Dnia
Zadusznego na Rossie – składanie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach
wybitnych naukowców i inżynierów. Propozycje Wojciecha Stankiewicza
zostały przyjęte przez aklamację.
Ad 10. Prof. Henryk Malewski przypomniał, że nikt z członków zarządu nie
miał możliwości uczestniczenia w Walnym Zebraniu delegatów Stowarzyszeń
Członkowskich EFPSNT (Londyn, 17-18 października). Z tego powodu
Prezes SNPL (za zgodą zarządu) upoważnił Sekretarza Generalnego EFPSNT
Janusza Ptaka do reprezentowania SNPL i głosowania zgodnie z przesłanymi
wytycznymi. Prezes SNPL przypomniał, że musimy wnieść opłatę członkowską
SNPL za 2015 rok. Postanowiono: poręczyć skarbnikowi SNPL dr Katarzynie
Miksza wpłacić 50 euro na konto EFPSNT. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 11. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski poinformował o dalszych
czynnościach, które zostały przeprowadzone w ramach przygotowań do
międzynarodowej konferencji naukowej SNPL „Mniejszości narodowe –
szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”.
Konferencja odbędzie się 28-30 kwietnia 2016 r. w DKP w Wilnie. Zarząd
pozytywnie ocenił działania komitetu organizacyjnego. Głosowano: „za” –
jednogłośnie.
Ad 12. Sprawy wniesione i informacje:
- prezes SNPL opowiedział o spotkaniu przedstawicieli polskich organizacji
pozarządowych z dyrektorem Departamentu ds. mniejszości narodowych Vidą
Montvidaitė w DKP;
- prof. dr Wojciech Stankiewicz złożył relację z zasadami i trudnościami
związanymi z rejestracją nowego składu Zarządu SNPL w Registrų centras.
Sprawa była ważna nie tylko dlatego, że na liście nie było większości obecnych
członków zarządu SNPL, ale też z powodu konieczności uporządkowania
dokumentów Stowarzyszenia;
- prezes SNPL powiadomił zebranych, że zostały opracowane i skierowane do
Ambasady RP w Wilnie wnioski na wsparcie: a) wydania Rocznika 2015; b)
digitalizacji Roczników; c) Konkursu SNPL; d) organizacji konferencji SNPL w
2016 r.; e) przeprowadzenia cyklu wykładów z najnowszej historii Polaków na
Wileńszczyźnie;

- prof. dr Wojciech Stankiewicz zaprezentował baner SNPL, który będzie
wykorzystany na listopadowej konferencji SNPL o prawach językowych
mniejszości narodowych.
Przewodniczący prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr K. Miksza

