
Protokół nr 21 

 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy  

z dnia 16 marca 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, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Krystyna Łapin, 

doc. dr Irena Mikłaszewicz.  

 
Porządek dzienny  

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

                                                                                                                Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 17 lutego 2016 r.  

                                                                                                                   Referuje – HI 

 

4. Informacja o postępach w  organizacji międzynarodowej konferencji naukowej 

„Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa 

narodowego?”  (28-30 kwietnia 2016 r.).  

                                                                                                            Referują – HM, KM, WS   

 

5. Organizacja sprawozdawczego zebrania walnego (8 kwietnia 2016 r. – DKP, sala 005). 

Opracowanie sprawozdań: działalności zarządu (HM); skarbnika o stanie finansów SNPL 

(KM); komisji rewizyjnej o zgodności przychodów i wydatków SNPL (prof. R. Burda). 

Wstępna weryfikacja sprawozdań. 

Opracowanie biuletynów do głosowania korespondencyjnego (WS). 

                                                            Referują -  HM, WS, BD i inni członkowie zarządu 

 

6. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2015 i ostatnie 5 lat.  

                                                                                                                      Referuje – HM 

 

7. Opracowywanie wniosków na wsparcie projektów SNPL (wydanie Rocznika SNPL 2016; 

digitalizacja wcześniej wydanych Roczników; nagrody dla zwycięzców konkursów…).   

                                                                                                   Referują – HM, MSz i inni 

 

 

8. Organizatorzy Konkursów. Modyfikowanie i aktualizacja Regulaminów, organizacja i 

ogłoszenie Konkursów: 

- na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko 

pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka lub 

sympatyka SNPL) ; 



- na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko 

pojmowanej problematyki Wileńszczyzny.                                

                                                                                                             Referują – HM, BD 

 

9. Sprawy wniesione i informacje: 

- informacja z Departamentu mniejszości narodowych (HM); 

-  zbieranie materiałów do Rocznika SNPL 2016  (mam obiecany na czerwiec artykuł o 

konstytucyjnych prawach mniejszości z UZ i możliwe, że z UWr; możliwy jest tekst prof. 

P. Łossowskiego); 

- III ŚZIP we Wrocławiu; 

- informacja o: Konferencja „śląsko-wileńska” [kontakty Górnego Śląska i 

Wileńszczyzny] organizator: Polska Akademia Umiejetnosci – Stacja Naukowa w 

Katowicach termin: 2 połowa września 2016 r.  

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił 

posiedzenie Zarządu SNPL. 

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń zarządu SNPL odbytych w dniach 

4 i 19 stycznia oraz 17 lutego 2016 r. Protokoły zatwierdzono jednogłośnie. 

Ad 4. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski złożył relację z przygotowań do 

międzynarodowej konferencji naukowej „Mniejszości narodowe – szansą, 

wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?”  (28-30 kwietnia 

2016 r.). W konferencji może uczestniczyć około 80 osób, w tym mniej więcej 

50-60 osób z referatami. Mamy opracowany wstępny program konferencji, 

który przewiduje przeprowadzenie obrad w ramach sesji plenarnych i posiedzeń 

w równoległych sekcjach tematycznych. Program jest uzgodniony z 

współorganizatorami konferencji: Filią UwB (prof. J. Wołkonowski) i IBN APS 

(prof. A. Urbanek).  Na konferencję zostali zaproszeni goście, w tym 

wicemarszałek Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz, dyrektor 

Departamentu mniejszości narodowych przy Rządzie RL dr Vida Montvidaitė i 

inni. Zaproszenie zostało skierowane do Ambasady RP. Zaproszeni zostali 

przedstawiciele mediów. Oczekujemy też studentów Filii UwB w Wilnie. Ze 

względu na brak wsparcia finansowego nie jest przewidziane synchroniczne 

tłumaczenie wystąpień, co znacznie ograniczyło udział osób nie znających 

języka polskiego. Udział w obradach zadeklarowali dyrektor Instytutu historii 

Litwy dr R. Miknys oraz prof. A. Nikžentaitis. Konferencja odbędzie się w 

DKP. Sprawy obsługi technicznej konferencji uzgodniono z kierownictwem 

Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Został zamówiony tradycyjny zestaw 

uczestnika (torba, notes, długopis, smycz z identyfikatorem), który będzie 



uzupełniony Rocznikiem SNPL 2015 oraz materiałami informacyjnymi 

promującymi Wilno i Litwę (zawarto umowę z biurem promocji samorządu m. 

Wilna). Zarząd pozytywnie ocenił dokonaną pracę organizując konferencję 

naukową „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem 

bezpieczeństwa narodowego?”  (28-30 kwietnia 2016 r.). 

Ad 5. Prof. Henryk Malewski poinformował zarząd o organizacji 

sprawozdawczego zebrania walnego. Zebranie odbędzie się 8 kwietnia 2016 r. w 

DKP, w sali 005 (sprawy lokalowe są uzgodnione z kierownictwem DKP). 

Prezes przedstawił projekt sprawozdania zarządu za miniony rok, w którym 

podkreśla się, że praktycznie wszystkie przewidziane w planie na rok imprezy 

zostały zrealizowane. Do następnego posiedzenia zarządu sprawozdanie musi 

przyszykować skarbnik SNPL dr Katarzyna Miksza oraz Komisja Rewizyjna. 

Omówiono porządek dzienny zebrania.                                               

Postanowiono: zobowiązać skarbnika SNPL dr Katarzynę Miksza przyszykować 

w ciągu miesiąca sprawozdanie z działalności finansowej SNPL i przedstawić 

wszystkie niezbędne dokumenty Komisji Rewizyjnej; zobowiązano prof. dra 

poinformować wszystkich członków SNPL o zebraniu, a także przyszykować 

niezbędne dokumenty do głosowania  internetowego dla osób, które nie będą 

mogły bezpośrednio uczestniczyć w zebraniu. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 6. Prezes SNPL zaznaczył, że potrzebujemy opracować bazę danych 

publikacji członków SNPL za rok 2015 i ostatnie 5 lat. To jest pożyteczne nie 

tylko ze względu na prezentację osiągnięć wszystkich członków 

Stowarzyszenia, ale może być korzystne i przy poszukiwaniu partnerów do 

projektów naukowo-badawczych. Prezes zaproponował poręczyć realizację tego 

zadania dr hab. Henryce Ilgiewicz. Postanowiono: poręczyć dr hab. Henryce 

Ilgiewicz opracować bazę danych publikacji członków SNPL za rok 2015 i 

ostatnie 5 lat.  Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 7.  Prezes SNPL zaproponował poręczyć dr Elżbiecie Kuzborskiej 

koordynować i pomagać członkom SNPL w opracowywaniu wniosków na 

wsparcie projektów SNPL (wydanie Rocznika SNPL 2016; digitalizacja 

wcześniej wydanych Roczników; nagrody dla zwycięzców konkursów…).  

Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 8. Ze względu na nieobecność doc. dr Barbary Dwilewicz ten punkt 

porządku dziennego został przełożony na następne posiedzenie. Głosowano: 

„za” – jednogłośnie. 

Ad 9. Sprawy wniesione i informacje: 

- informacja z Departamentu mniejszości narodowych – prezes SNPL 

poinformował, że do Komisji akademickiej zostali powołani prof. dr Henryk 

Malewski i prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski, a wcześniej do komisji ds. 



szkolnictwa była powołana doc. dr Krystyna Moroz-Łapin; Departament ogłosił 

konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną o mniejszościach narodowych Litwy; 

- w tym roku rozpoczynamy wcześniejszą pracę z formowaniem teczki 

materiałów do Rocznika SNPL 2016. Biorąc pod uwagę, że część referatów 

kwietniowej konferencji będzie opracowana jako artykuły naukowe i 

zamieszczona w Roczniku SNPL lub w kolektywnej monografii wydanej 

wspólnie z IBN APS, możemy stwierdzić, że nie będziemy mieli problemów z 

jego kompletowanie. Prezes SNPL poinformował, że prowadził rozmowy i miał 

zapewnienie kilku naukowców o chęci zamieszczenia swoich publikacji w 

Roczniku SNPL: 

-  prezes SNPL poinformował o III  ŚZIP we Wrocławiu i możliwościach 

uczestniczenia w jego obradach; 

-  prof. Henryk Malewski poinformował o: konferencji „śląsko-wileńskiej” 

[Kontakty Górnego Śląska i Wileńszczyzny] której organizatorem jest: Polska 

Akademia Umiejetności – Stacja Naukowa w Katowicach termin: 2 połowa 

września 2016. Otrzymaliśmy zaproszenie od prof. dr hab. Joanny 

Januszewskiej-Jurkiewicz z prośbą uczestniczenia w obradach tej konferencji. 

Organizatorzy zapewniają warunki ulgowe dla przedstawicieli naszego 

Stowarzyszenia.  

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin 

 

 

 

                                                                               

 

    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  


