Protokół nr 28
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 16 listopada 2016 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)
Przewodniczący: prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski
Obecni: członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz,
dr Elżbieta Kuzborska (skype), doc. dr Krystyna Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr
Mirosław Szejbak, skarbnik dr Katarzyna Miksza, członkini SNPL dr Irena Fedorowicz
Porządek dnia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL z dnia 26 października 2016 roku.
4. Prace nad Rocznikiem SNPL 2016. Informacja o spotkaniu Kolegium Redakcyjnego Rocznika SNPL
(04.11.2016.).
5. Działalność statutowa Zarządu SNPL i przygotowanie sprawozdań finansowych za bieżący rok kalendarzowy
(na grudzień 2016 r.).
6. Konferencja SNPL 2017.
7. Opracowanie koncepcji tematycznej Rocznika SNPL 2017.
8. Zebranie świąteczne SNPL (6 stycznia 2017 r.): ustalenie miejsca, programu merytorycznego, programu artystycznego, promocja Rocznika SNPL 2016, powiadomienie członków Stowarzyszenia, zaproszenie przedstawicieli mediów, dyplomy członków honorowych, opracowanie listy zaproszonych gości i ich powiadomienie, etc.
9. Sprawy wniesione:
- informacja o udziale członków SNPL w akcji „Znicz” i uroczystościach Święta Niepodległości RP;
- informacja o okrągłym stole w DMN (przy udziale portalu „Propagandos ministerija”) na temat konkursu ogłoszonego przez DMN na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dotyczącą mniejszości narodowych.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia przyjęto przez aklamację.
Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL z dnia 26 października
2016 r. odroczono do następnego posiedzenia z powodu nieobecności protokolantki dr Ireny
Mikłaszewicz.
Ad. 4. Redaktor wykonawczy dr Mirosław Szejbak poinformował o prowadzonej pracy
nad przygotowaniem do druku 16 tomu „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy. Rok 2016”. Oddano do makietowania sześć artykułów. Cztery artykuły są jeszcze recenzowane. Do kroniki SNPL brakuje sprawozdań z zebrania walnego, listy członków oraz

biogramów przyjętych w ostatnich latach członków SNPL: Andrzeja Baranowa, Kingi Geben,
Anny Lipniewicz, Zbigniewa Oziewicza, Leona Ustinowicza oraz Jerzego Zaranki. M. Szejbak zwrócił uwagę, że na stronie internetowej SNPL brakuje także biogramów Lucjany Binkiewicz, Ryszarda Burdy, Adama Jakubowskiego, Jana Kolendy, Jolanty RuniewiczJasińskiej. Zobowiązano prof. W. Stankiewicza i dr hab. H. Ilgiewicz nawiązać z nimi kontakt
i prosić wymienione osoby o sporządzenie oraz przysłanie krótkich życiorysów z wykazem
najważniejszych osiągnięć naukowych do Rocznika SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 5. Skarbnik K. Miksza poinformowała zebranych o tym, że sprawa rozliczeń finansowych za konferencję „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” jest w trakcie załatwiania. Zobowiązano dr K. Mikszę oraz
dr E. Kuzborską jak najszybciej zakończyć rozliczenia z Fundacją „Pomoc Polakom na
Wschodzie”. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 6. Prezes poinformował o przeprowadzonej wstępnej pracy związanej z organizacją
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy „Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro
(aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne)”. Konferencja ma się odbyć
6–8 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Opracowano tekst zaproszenia i
rozesłano dla ponad 50 osób. Upoważniono Prezesa do opracowania wniosku do Departamentu Mniejszości Narodowych LR o dofinansowanie konferencji. Postanowiono także rozpatrzeć możliwości częściowego pokrycia opłaty konferencyjnej dla członków SNPL ze środków stowarzyszenia. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 7. Zaakceptowano propozycję H. Malewskiego, że Rocznik SNPL 2017 w pierwszej
kolejności będzie poświęcony sprawom oświaty, ale też członkowie SNPL będą mogli proponować inne artykuły (ważne, aby spełniały wymagania formalne i merytoryczne). Informację
przyjęto.
Ad. 8. Zlecono B. Dwilewicz umówienie się z administracją Domu Kultury Polskiej w
Wilnie w sprawie sali na przeprowadzenie zebrania świątecznego członków SNPL wieczorem
6 stycznia 2017 r. oraz z administracją restauracji „Pan Tadeusz” na przyszykowanie kawy,
herbaty i przekąsek na sumę ok. 150 euro. W. Stankiewiczowi powierzono powiadomienie
członków SNPL o zebraniu świątecznym oraz zadbanie o wykonanie dyplomów dla członków
honorowych prof. dra hab. Romualda Brazisa i prof. dra hab. Marcelego Kosmana.
E. Kuzborska podjęła się opracowania i wręczenia zaproszenia dla Ambasadora oraz Konsula
Generalnego RP. Głosowano: „za” – jednogłośnie.

Ad. 9. Prof. Wojciech Stankiewicz i prof. Henryk Malewski poinformowali członków zarządu o udziale członków SNPL w akcji „Znicz” i Święcie Niepodległości RP oraz o okrągłym stole w Departamencie Mniejszości Narodowych na temat konkursu ogłoszonego przez
DMN Litwy na najlepszą pracę magisterską lub licencjacką dotyczącą mniejszości narodowych. Nagranie z tej imprezy było dostępne pod przesłanym adresem internetowym. Informacje przyjęto do wiadomości.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz

