Protokół nr 19
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dnia 20 stycznia 2016 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Obecni członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Bogusław Grużewski,
prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Krystyna Łapin, dr Katarzyna
Miksza, dr Elżbieta Kuzborska (poprzez Skype)
Inne osoby uczestniczące w posiedzeniu:
1. Kandydaci na członków zwyczajnych SNPL: prof. dr hab. Andrzej Baranow, dr Anna
Lipniewicz;
2. Kandydat na członka wspierającego SNPL: mgr Tomasz Bożerocki;
3. Członek SNPL doc. dr Halina Turkiewicz;
4.

Zwyciężczyni Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny
mgr Maria Suska.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz: dr Krystyna Moroz-Łapin

Porządek dnia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Wręczenie dyplomu i nagrody rzeczowej (tabletu ufundowanego przez Wydział
Konsularny Ambasady RP w Wilnie) mgr Marii Suskiej, zwyciężczyni
Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny.
Referuje – HM
4. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń zarządu SNPL, które odbyły się w
dniach: 25 listopada 2015 r., 9 grudnia 2015 r. oraz 4 stycznia 2016 r.
Referuje – IM
5. Przyjęcie nowych członków:
a) na członka zwyczajnego – prof. dra hab. Andrzeja Baranowa;
b) na członka zwyczajnego – dr Annę Lipniewicz;

c) na członka wspierającego – mgr. Tomasza Bożerockiego.
Referują: BD, BG, HM
6. Wstępne ustalenia terminu,
sprawozdawczego SNPL.

miejsca

i

porządku

dziennego

zebrania

Referuje – HM
7. Aktywizacja współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.
Referują - HM, EK, BG, WS
8. Opracowanie informacji do Kalendarium EFPSNT – na rok 2016.
Referują – WS, EK
9. Informacja o przygotowywaniu Konkursów na rok 2016. Wykorzystanie
doświadczenia z konkursów z roku 2015.
Referuje – BD, HM
10. Sprawy wniesione i informacje:
- informacja o postępach w organizowaniu konferencji kwietniowej SNPL;
- odnowienie strony internetowej SNPL;
- informacja o Roczniku PTNO;
- apel o przekazywanie 2% od podatku na konto SNPL.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski przedstawił zebranym mgr Marię
Suską, zwyciężczynię Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą
Wileńszczyzny. Prezes przypomniał zebranym, że ze względów osobistych pani
Maria Suska nie była obecna na zebraniu świątecznym, na którym ogłoszono
wyniki Konkursu, a następnie wręczył jej dyplom i nagrodę rzeczową (tablet
ufundowany przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Wilnie).
Ad 4. Prezes poinformował zebranych, że członkowie zarządu mieli okazję
zapoznać się z protokołami z posiedzeń zarządu SNPL, które odbyły się w dniach:

25 listopada 2015 r., 9 grudnia 2015 r. oraz 4 stycznia 2016 r. Uwag nie było.
Protokoły zatwierdzono.
Ad 5. Prezes SNPL poinformował, że otrzymaliśmy wnioski od trzech osób o
przyjęcie do Stowarzyszenia.
Prof. Henryk Malewski przedstawił i scharakteryzował współpracę SNPL z prof.
dr. hab. Andrzejem Baranowem z Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego.
Wnioskującymi o przyjęcie prof. A. Baranowa były doc. dr Halina Turkiewicz i
doc.

dr

Barbara

Dwilewicz,

które

wyłącznie

z

pozytywnej

strony

scharakteryzowały pretendenta. Prof. A. Baranow opowiedział o tematyce swoich
badań naukowych, odpowiedział na pytania obecnych, po czym został jednogłośnie
przyjęty na członka zwyczajnego.
Prof. Bogusław Grużewski przedstawił kandydatkę na członka zwyczajnego dr
Annę Lipniewicz. Dr Annę Lipniewicz polecają prof. B. Grużewski i prof. H.
Malewski.

Kandydatka opowiedziała o sobie oraz o tematyce swoich badań,

odpowiedziała na pytania obecnych, po czym została jednogłośnie przyjęta na
członka zwyczajnego.
Prof. Henryk Malewski przedstawił kandydata na członka wspierającego mgr.
Tomasza Bożerockiego, nauczyciela historii w Gimnazjum im. Juliusza
Słowackiego w Bezdanach w rejonie wileńskim i doktoranta na Wydziale
Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego. Jako polecający wystąpili prof. H.
Malewski oraz doc. dr B. Dwilewicz. Kandydat opowiedział o tematyce swoich
badań doktoranckich, odpowiedział na pytania obecnych, po czym został
jednogłośnie przyjęty na członka wspierającego.
Ad 6. Po dyskusji wstępnie uchwalono, że walne zebranie sprawozdawcze ma się
odbyć w DKP w dn. 8 kwietnia 2016 r. Głównym tematem zebrania ma być
sprawozdanie zarządu i skarbnika za okres kwiecień 2015 r. - kwiecień 2016 r. oraz
zarys działalności Stowarzyszenia na ostatni rok kadencji obecnego zarządu.
Decyzję przyjęto przez aklamację.

Ad 7. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski podkreślił, że współpraca z
podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest jedną z podstawowych form
działalności Stowarzyszenia, która jest wpisana do Statutu SNPL. Zaznaczył
również, że punkt porządku dziennego dotyczący aktywizacji współpracy z
podmiotami krajowymi i zagranicznymi jest zapisany w naszym harmonogramie
działań na rok bieżący. Mamy bardzo dobre kontakty z Wydziałem Konsularnym
Ambasady RP w Wilnie (Konsul Generalny Stanisław Cygnarowski), dzięki której
zrealizowaliśmy szereg projektów. Współpracujemy z Fundacją Pomoc Polakom
na Wschodzie (Prezes Janusz Skolimowski). Ta współpraca umożliwiła
zorganizowanie w listopadzie 2015 r bardzo ważnej konferencji o prawach
językowych mniejszości narodowych. SNPL prowadzi też aktywną współpracę z
EFPSNT,

o czym świadczą pojawiające się stale informacje na ten temat w

kwartalniku EFPSNT Info Flash. Działalność taka jest prowadzona również z
Polskim Towarzystwem Myśli Politycznej (prezes PTMP jest członkiem SNPL
oraz Rady naukowej Rocznika), PUNO (Rektor PUNO prof. Halina Taborska jest
w Radzie Naukowej Rocznika SNPL, prof. R. Brazis był oddelegowany na
jubileusz PUNO do Londynu, pracownicy tej placówki planują wziąć udział w
konferencji kwietniowej itd.), Towarzystwem Naukowym Płockim (członkowie
Towarzystwa zgłosili uczestnictwo w konferencji kwietniowej SNPL. Możliwa jest
współpraca we wspólnych projektach etc.), Uniwersytetem Wrocławskim (trwają
prace wstępne nad projektem wspólnych badań naukowych – prof. Zbigniew
Kurcz), SGH (zainicjowana współpraca z prof. J. Dołęgowskim z SGH - projekt o
grywalizacji), Uczelnią z Dąbrowy Górniczej (przygotowany projekt badawczy nie
dostał finansowania, ale jest na liście rezerwowej) oraz szeregiem innych. W
wymiarze krajowym prowadzimy aktywną współpracę z USPV, Filią UwB, DKP i
innymi. Intensyfikacji wymaga współpraca ze STIPL i EFHR. Istnieje potrzeba
nawiązania bardziej ścisłych kontaktów z Macierzą Szkolną, posiadającą dane o

szkolnictwie polskim na Wileńszczyźnie (prof. B. Grużewski), Stowarzyszeniem
Prawników Polskich na Litwie i innymi.
Uchwalono: uznanie tego kierunku działalności za priorytetowy i zobowiązanie
członków zarządu do aktywnej współpracy z przedstawicielami innych organizacji
na Litwie i za granicą.
Ad 8. Prof. Wojciech Stankiewicz jest pełnomocnym przedstawicielem SNPL w
EFPSNT. Zobowiązano go do opracowania informacji do Kalendarium EFPSNT
na rok 2016. Zarząd przegłosował jednogłośnie.
Ad 9. Doc. dr Barbara Dwilewicz podsumowała pracę zarządu i Komisji
Konkursową na najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. Zasady
Konkursu warto doskonalić, w tym również dążyć do podziału prac na bakalarskie
(licencjackie) oraz magisterskie. Postanowiono zaprosić Filię UwBw Wilnie i
Universitas Studiorum Polona Vilnensis jako partnerów konkursu. Komisje warto
odnowić i uzupełnić o doc. dr Halinę Turkiewicz, prof. dra hab. Andrzeja
Baranowa. W czasie dyskusji uzgodniono, że w konkursie na najlepszą pracę
kwalifikacyjną będą przyjmowane prace za lata 2015–2016, a w Konkursie na
najlepszą pracę naukową młodych naukowców - z lat 2014–2016.
Uchwalono: zobowiązać prof. dra Henryka Malewskiego i doc. dr Barbarę
Dwilewicz do odnowienia w przeciągu dwóch miesięcy warunków konkursów oraz
opracowania propozycji dotyczących składu Komisji konkursowych.
Ad 10. Sprawy wniesione:
- Prof. Henryk Malewski i dr Katarzyna Miksza poinformowali o stanie prac nad
organizowaniem konferencji kwietniowej. W konferencji może uczestniczyć około
50 naukowców. Wchodzimy w etap intensywnych prac organizacyjnych, na którym
będziemy potrzebowali wsparcia innych członków zarządu. Prezes SNPL zwrócił
się do członków Zarządu z prośbą o aktywny udział w konferencji;

- Postanowiono odnowić informacje na stronie internetowej, biogramy,
przygotować wytyczne. Zadanie to powierzono prof. Henrykowi Malewskiemu i dr
Krystynie Moroz-Łapin;
- Prezes SNPL poinformował o LVII tomie Rocznika PTNO i zwrócił uwagę na
konieczność nawiązania bardziej ścisłej współpracy z jego Redakcją.
- Postanowiono przygotowanie i rozpowszechnienie informacji o możliwości
przekazazania 2% od podatku na rzecz SNPL.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin

