Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 25
z dn. 24 sierpnia 2016 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)
Przewodniczący – prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz – dr Krystyna Moroz-Łapin
Obecni:
Członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Mirosław Szejbak, dr hab.
Henryka Ilgiewicz, 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 protokołów posiedzeń Zarządu SNPL z 18 maja i 22 czerwca 2016 r.
Referują – KMŁ i IM
4. Prace nad Rocznikiem 2016 i rozszerzenie Kolegium Redakcyjnego Rocznika SNPL.
Referują - HM, MSz, KMŁ, BD

5. Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT - Wiedeń, 14-15
października 2016 r.

6.

7.

8.
9.

Referują – HM, WS
Prezentacja sylwetek kandydatów na członków honorowych SNPL i głosowanie nad
przyjęciem w poczet członków honorowych SNPL:
a) prof. dra hab. Romualda Brazisa – referuje WS;
b) prof. dra hab. Marcelego Kosmana – referuje IH.
Opracowanie wniosków do Ambasady RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na
wsparcie projektów SNPL: a) druk Rocznika 2016 (HM, EK); b) odnowienia strony
internetowej i digitalizacji Roczników (KMŁ, MSz, EK); c) Konkursów SNPL (HM,
BD, EK); d) organizacji konferencji SNPL w 2017 r. (HM, EK) i inne.
Referuje – HM, EK i inni członkowie zarządu
Organizacja Konkursów.
Referują – HM, BD
Sprawy wniesione i informacje:
- XX międzynarodowa konferencja naukowa USPV we współpracy z SNPL (24-27
czerwca 2016 r.) – wnioski i wytyczne (HM, HI);
- organizacja majówki „wrześniowej” (IM, BD);
- aktualizacja biogramów członków SNPL (BD, WS, EK);
- aktualizacja list publikacji członków SNPL (HI).

Przebieg posiedzenia:

Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Dr Krystyna Moroz-Łapin przedstawiła protokół z posiedzenia Zarządu
SNPL z dn. 18 maja 2016 r. Protokól z dn. 22 czerwca przedstawił prof. H.
Malewski. Zostały one zatwierdzone jednogłośnie.
Ad 4. Prof. Henryk Malewski i dr Mirosław Szejbak przedstawili stan prac nad
przygotowaniem do druku Rocznika. Przysłano 16 artykułów, obiecane trzy
artykuły nadejdą niebawem. Omawiano problem działu Recenzji. Formularz dla
recenzentów opracuje dr Barbara Dwilewicz, redaktorem streszczeń litewskich
zgodziła się zostać Monika Bogdziewicz, streszczeń angielskich – Agata
Błaszczak (PUNO, Londyn). Do redakcji Rocznika została wprowadzona dr
Irena Fedorowicz.
Członkowie zarządu jednogłośnie poparli zmiany w Kolegium Redakcyjnym
Rocznika SNPL.
Ad 5. Postanowiono jednogłośnie, że decyzja w sprawie wydelegowania
członka zarządu SNPL na

Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń

Członkowskich EFPSNT w Wiedniu, w dn. 14-15 października 2016 r.
zostanie podjęta na kolejnym zarządzie.
Ad 6. Prof. dr W. Stankiewicz opowiedział o prof. Romualdzie Brazisie,
pierwszym Prezesie i jednym z inicjatorów założenia SNPL, o jego
osiągnięciach naukowych i działalności społecznej. Dr hab. Henryka Ilgiewicz
opowiedziała o

prof.

Marcelim Kosmanie,

jego

fascynacji

Litwą

i

zaangażowaniu w działalność na rzecz poprawy stosunków polsko-litewskich, a
także wspieraniu przez niego inicjatyw SNPL. Odbyła się dyskusja i głosowanie
nad przyjęciem w poczet członków honorowych SNPL prof. dra hab. Romualda
Brazisa i prof. dra hab. Marcelego Kosmana. Kandydatury poparto jednogłośnie.
Ad 7. Z dr Elżbietą Kuzborską omówiono kwestię złożenia wniosków do
Ambasady RP i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na wsparcie projektów

SNPL. Zdecydowano przygotować proponowane projekty na druk Rocznika
2016, odnowienia strony internetowej i digitalizacji Roczników, Konkursów
SNPL, organizacji konferencji SNPL w 2017 r. Zobowiązano dr E. Kuzborską
do pomagania członkom SNPL w przygotowywaniu takich projektów.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 8. Postanowiono w roku bieżącym zrezygnować z ogłaszania konkursu na
najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką), gdyż Departament
ds. Mniejszości Narodowych zorganizował konkurs na najlepszą pracę
dotyczącą

mniejszości

narodowych.

W

bieżącym

roku

postanowiono

przeprowadzić konkurs na najlepszą pracę naukową. Na dzień dzisiejszy mamy
5 kandydatów do udziału w tym konkursie. Konkurs należy ogłosić we
wrześniu, materiały zbierać do grudnia. Podsumowanie konkursu należy
przeprowadzić do zebrania walnego w 2017 r. Zobowiązano prezesa H.
Malewskiego do aktualizacji Regulaminu Konkursu oraz przygotowania listy
kandydatów do Komisji Konkursowej na wrześniowe posiedzenie zarządu.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy wniesione:
 SNPL na konferencji „Nauka a jakość życia” reprezentowali: R. Brazis,
H. Malewski, H. Ilgiewicz, S. Majewski oraz E. Wasilewski. Henryka
Ilgiewicz opowiedziała o tematach posiedzeń i dyskusjach, a także krótko
uogólniła tezy niektórych prelegentów. H. Malewski przypomniał o
działalności organizacyjnej SNPL na etapie przygotowywania konferencji
oraz propagowania jej celów i tematyki. Postanowiono uaktywnić
współpracę ze środowiskiem skupionym wokół tej konferencji.
 Termin „majówki“ postanowiono ustalić po uzgodnieniu z dr. Józefem
Szostakowskim i poinformować o tym na kolejnym posiedzeniu.
 Postanowiono przypomnieć członkom Stowarzyszenia o konieczności
aktualizacji biogramów i list publikacji na stronie internetowej SNPL.

Zobowiązano prof. Wojciecha Stankiewicza do przypomnienia o tym
wszystkim zainteresowanym drogą mailową.

Sekretarz posiedzenia Zarządu SNPL

dr Krystyna Moroz-Łapin

