Protokół nr 34
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 21 czerwca 2017 r.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz,
dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolendo, dr Irena Fedorowicz, dr
Elżbieta Kuzborska (Skype).
Kandydaci na członków SNPL: dr Alina Zawadzka, mgr Ilona Lewandowska, dr Tomasz
Snarski (Skype) i dr Barbara Borowska (Skype).
Porządek dzienny posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 33 z dn. 10 maja 2017 r.
Referuje - KMŁ
4. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL z dn. 21
kwietnia 2017 r.
Referują – BD, WS
5. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do SNPL:
- na członka zwyczajnego:
1. dr Barbara Borowska;
2. dr Tomasz Snarski;
3. dr Alina Zawadzka;
- na członka wspierającego:
1. mgr Ilona Lewandowska.
Referują – IF, HM, EK
6. Omówienie i przygotowanie strategii oraz podstawowych kierunków działalności Zarządu
SNPL na nową kadencję (2017 – 2020);
Referują – HM, IF
7. Opracowanie i zatwierdzenie harmonogramu posiedzeń zarządu SNPL (maj 2017 kwiecień 2018).
Referują – IF, HM
8. Wstępne prace nad „Rocznikiem SNPL”, t. 17. Deklaracje osób pragnących zamieścić
swoje publikacje w tym tomie (za 2017 r.).

Referuje – HM, MSz
9.

Sprawy wniesione i informacje:
- informacja o przedstawieniu sprawozdań dla Departamentu ds. Mniejszości
Narodowych przy rządzie RL za wsparcie finansowe konferencji SNPL o oświacie
(6-8 kwietnia b.r.) (HM);
- sprawa udziału w prezentacji publikacji Tautinės mažumos Pietryčių Lietuvoje
(autorzy: S. Klimanskas, L. Kojala, Š. Legatas) w DMN (29 czerwca br., godz. 13.30).
– ktoś z Zarządu, BG, JW czy Alina Grynia?
- aktywizacja współpracy i wymiany informacji pomiędzy Zarządem a członkami
SNPL (wysyłanie porządku dziennego posiedzeń i zapraszanie do udziału w nich);
- informacja o spotkaniu z prof. Wacławem Narębskim (HM) oraz prof. Wacławem
Dziewulskim (dr Józef Szostakowski);
- informacja – Alicja Malewska obroniła doktorat i ma być przeniesiona z listy
członków wspierających na listę członków zwyczajnych;
- informacja o wręczeniu nagrody dr M. Stefanowicz;
- Sprawa „Rocznika SNPL”, t. 17 (2017):
a) Rada Naukowa: prof. J. Winnicki, prof. A. Waszkiewicz, dr J. Szymeczek, prof.
Marek Tomaszewski itd;
b) artykuły (mamy – 9 artykułów oraz deklaracje jeszcze 15);
c) dopracowanie wymagań dla autorów publikacji w „Roczniku SNPL” (MSz, KMŁ,
BD, HM);
- informacja o tekstach wysłanych do Info Flash (HM);
- numeracja konferencji SNPL;
- projekt Wiedza bez barier… – ze środków projektu ma być zakupiony laptop;
- w 2019 r. na nas (SNPL i STIPL) spadnie obowiązek organizowania walnego
zebrania EFPSNT i konferencji. Musimy te sprawy uzgodnić ze STIPL. W 2018 r.
będziemy musieli jechać do Niemiec i uczestniczyć w przekazaniu przewodnictwa
Federacji przez ZFPITN;
- 12 października 2017 r. odbędą się obchody 100-lecia SITPF i walne zebranie
EFPSNT;
- informacja o „czerwcowej” majówce (BD, WS).

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu nr 33 po redakcji językowej był przesłany
do członków Zarządu SNPL. Protokół zatwierdzono przez aklamację.

Ad 4. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
SNPL przeniesiono na następne posiedzenie z powodu nieobecności doc. dr
Barbary Dwilewicz, która go pisała.
Ad 5. Prezes poinformował zebranych, że mamy wnioski czterech osób o
przyjęcie do SNPL.
1. Pierwszym kandydatem jest dr Tomasz Snarski z Uniwersytetu
Gdańskiego. Prezes przedstawił kandydata jako uczestnika konferencji
organizowanych przez SNPL oraz osobę, która aktywnie się udziela w
sprawach dotyczących obrony praw Polaków na Wileńszczyźnie. Zarząd
wcześniej otrzymał niezbędne dokumenty (wniosek, CV, listę publikacji)
kandydata. Dr T. Snarski przedstawił swoją drogę życiową i osiągnięcia
naukowe, a także wskazał na związki naukowe i emocjonalne z
Wileńszczyzną. Kandydat podkreślił, że chętnie uczestniczy w
konferencjach i publikuje swoje artykuły w „Roczniku SNPL”. Dr E.
Kuzborska poprosiła dra T. Snarskiego o uzasadnienie chęci wstąpienia do
SNPL. Prof. Malewski zapytał o szczegółowe zainteresowania naukowe.
Odpowiadając na to pytanie, dr T. Snarski wymienił m.in. prawo karne
oraz różne aspekty związane z wielokulturowością. W dziedzinie edukacji
wielokulturowej szuka on współpracy z członkami SNPL. Jego
kandydaturę polecają i wspierają dr E. Kuzborska i dr K. Miksza. Zarząd
SNPL poparł kandydaturę dra T. Snarskiego na członka zwyczajnego
SNPL. Głosowano: „za” - jednogłośnie.
2. Drugą kandydatką na członka zwyczajnego jest dr Barbara Borowska z
KUL-u. Zarząd wcześniej otrzymał niezbędne dokumenty (wniosek, CV,
listę publikacji). Prezes przedstawił biogram kandydatki. Dr B. Borowska
podłączyła się przez Skype. Prof. Malewski przywitał kandydatkę i
poprosił o uzasadnienie chęci wstąpienia do SNPL. Dr B. Borowska
powiedziała, że jest emocjonalnie związana z Wilnem, dlatego bardzo
pragnie nawiązać ścisłą współpracę z naszą placówką. Kandydatka
podkreśliła, że od szeregu lat współpracuje z naukowcami z Uniwersytetu
Wileńskiego i LUE. Widzi potrzebę wspierania polskiego szkolnictwa na
Litwie. Dr B. Borowska pragnie nawiązać jeszcze ściślejszą współpracę w
tej dziedzinie, przygotowując wspólnie wnioski na otrzymanie grantów z
zakresu szkolnictwa, edukacji, nauczania języka polskiego itp. Kolejną
płaszczyzną potencjalnej współpracy jest organizowanie konferencji
międzynarodowych, udział w projektach itp. Kandydatka posiada szerokie
kontakty w Polsce i we Francji. Interesowała się ona doświadczeniem

członków SNPL w dziedzinie realizowania grantu Erasmus+. Dr K.
Miksza podała informacje na temat aktualnego grantu. Dr Barbarę
Borowską polecają dr Irena Fedorowicz oraz prof. Henryk Malewski. Dr
Fedorowicz dodała, że kandydatka jest przed habilitacją. Wiedząc, że
planowane jest poszerzenie składu Rady Naukowej „Rocznika SNPL”, dr
B. Borowska zobowiązała się do znalezienia odpowiednich kandydatów
do tej Rady spośród znajomych naukowców z Francji. Zarząd SNPL
poparł kandydaturę dr B. Borowskiej na członka zwyczajnego SNPL.
Głosowano: „za” - jednogłośnie.
3. Prof. Malewski przedstawił następną kandydatkę na członka zwyczajnego
SNPL, dr Alinę Zawadzką, pochodzącą z Wileńszczyzny (z Kowalczuk).
Jest absolwentką KUL-u, tam też obroniła doktorat. Jej zainteresowania to:
historia powojenna, historia Kościoła katolickiego na Litwie, archiwistyka,
harcerstwo (jest instruktorką HPL). Ma na swoim koncie książkę wydaną
na podstawie pracy doktorskiej. Mieszka w Białymstoku, współpracuje z
tamtejszym IPN. Uczestniczyła w projektach badawczych na temat
Holokaustu na Litwie. Prezes zapytał kandydatkę o plany habilitacyjne. Dr
A. Zawadzka odpowiedziała, że w na podstawie badań prowadzonych we
współpracy z IPN planuje rozpocząć pracę nad habilitacją. Kandydatka
opowiedziała o swojej pracy społecznej w harcerstwie. Pragnie wstąpić do
SNPL z uwagi na więź z rodzinną Wileńszczyzną, a także z myślą o
aktywnej działalności na rzecz tego regionu, udziale w konferencjach
organizowanych przez SNPL. Dr K. Miksza zapytała kandydatkę o
zainteresowania naukowe. Dr A. Zawadzka stwierdziła, że archiwalia z lat
1944–1990 dotyczące Wileńszczyzny nie są dostatecznie opracowane,
wymagają bardziej szczegółowych badań. Prof. Malewski powiedział, że
w 2019 r. przypada 30. rocznica powstania SNPL, z tej okazji jest
planowane wydanie publikacji. Dr A. Zawadzka jako specjalista od
archiwistyki zgodziła się pomóc w opracowaniu tej pozycji. Popierają
wniosek kandydatki dr Irena Fedorowicz oraz dr Katarzyna Miksza.
Członkowie Zarząd poparli kandydaturę dr A. Zawadzkiej na członka
zwyczajnego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
4. Prezes Henryk Malewski przedstawiał mgr Ilonę Lewandowską,
absolwentkę historii Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w
Warszawie, a obecnie doktorantkę na tej uczelni. Przygotowywana przez
nią praca doktorska (przewód doktorski jest już otwarty) dotyczy dziejów
wileńskiego cmentarza Tuskulanum, na których są pochowane ofiary

terroru sowieckiego, w tym również żołnierze Armii Krajowej.
Kandydatka nie pochodzi z Litwy, ale jest emocjonalnie związana z
Wilnem i Wileńszczyzną, jest zainteresowana historią najnowszą Litwy,
nauczyła się języka litewskiego. Mgr I. Lewandowska pracuje jako
nauczycielka w kilku szkołach na Wileńszczyźnie, jest też dziennikarką
„Kuriera Wileńskiego”. Wydaje książki historyczne, jedna z nich została
wyróżniona nagrodą. Uczestniczyła w projekcie dotyczącym poszukiwania
osób ukrywających Żydów w czasie II wojny światowej. Motywem
wstąpienia do SNPL jest poczucie, że środowisko naukowców polskich na
Litwie jest mało widoczne, jego działalność nie jest dostatecznie
naświetlana w mediach. I. Lewandowska, jako naukowiec i dziennikarka,
ma nadzieję, że potencjał SNPL będzie lepiej wykorzystany. Kandydatkę
na członka wspierającego SNPL popierają prof. Henryk Malewski i dr
Irena Fedorowicz. Głosowano: „za” - jednogłośnie.
Ad 6. Prof. Malewski przedstawił podstawowe założenia działalności SNPL na
kadencję (2017 – 2020). Postanowiono na następnym posiedzeniu Zarządu
omówić strategię i podstawowe kierunki działalności Stowarzyszenia.
Zobowiązano prof. Henryka Malewskiego do przygotowania projektu działań
SNPL na tę kadencję. Głosowano: „za” - jednogłośnie.
Ad 7. Dr Irena Fedorowicz przedstawiła harmonogram posiedzeń Zarządu
SNPL, opracowany wspólnie z prof. Henrykiem Malewskim na podstawie planu
rocznego pracy Zarządu SNPL. Zatwierdzenie harmonogramu zaplanowano na
następne posiedzenie, gdyż nie wszyscy członkowie zarządu z nim się
zapoznali. Głosowano: „za” - jednogłośnie.
Ad 8. Prof. H. Malewski przedstawił stan wstępnych prac nad przygotowaniem
tomu 17. „Rocznika SNPL”. Mamy już 9 artykułów naukowych, a także
deklaracje przesłania jeszcze kilkunastu publikacji. Planowane są tradycyjne
rozdziały „Rocznika” (artykuły naukowe, recenzje, kronika SNPL etc.).
Przewidujemy wysyłanie artykułów naukowych do oceny recenzentów już
latem. Postanowiono rozszerzyć skład Rady Naukowej „Rocznika SNPL”, są
już nowi kandydaci: prof. J. Winnicki, prof. A. Waszkiewicz, dr J. Szymeczek,
prof. M. Tomaszewski. Postanowiono dopracować wymagania dla autorów
publikacji w „Roczniku”. Zarząd poparł działania Kolegium Redakcyjnego
pisma.
Ad 9. Sprawy wniesione i informacje:
- Prezes Henryk Malewski poinformował, że zgodnie z umową do Departamentu ds.
Mniejszości Narodowych zostały przekazane merytoryczne i finansowe sprawozdania za

wsparcie kwietniowej konferencji SNPL poświęconej sprawom oświaty. Żadnych uwag i
zastrzeżeń ze strony DMN nie było;
- Henryk Malewski poinformował zebranych, że z Departamentu ds. Mniejszości
Narodowych otrzymał zaproszenie do udziału w prezentacji publikacji Tautinės mažumos
Pietryčių Lietuvoje (autorzy: S. Klimanskas, L. Kojala, Š. Legatas), która odbędzie się w
siedzibie DMN 29 czerwca br. o godz. 13.30. Informacja była przesłana do Zarządu oraz
dodatkowo do osób, które zawodowo zajmują się tą problematyką. Kilka z nich odpisało, że
ze względu na inne obowiązki, uczestniczyć w tej imprezie nie mogą. Biorąc pod uwagę
znaczenie wspomnianych badań dla Wileńszczyzny, Zarząd postanowił prosić dr Krystynę
Moroz-Łapin oraz mgr Ilonę Lewandowską o wzięcie udziału w tej prezentacji.
- Prezes Henryk Malewski zaproponował, w celu ściślejszej współpracy Zarządu z członkami
SNPL, wysyłanie do wszystkich członków porządku dziennego zbliżającego się posiedzenia
Zarządu z klauzulą o możliwości uczestniczenia w jego obradach;
- Prezes SNPL poinformował o spotkaniach z prof. Wacławem Narębskim z Krakowa
(Henryk Malewski) oraz prof. Wacławem Dziewulskim z Gdańska (dr Józef Szostakowski),
których losy są powiązane z Wileńszczyzną i informacje o których mają być w rubryce
„Rocznika SNPL” pt. „Naukowcy z Wileńszczyzny”;
- Prezes SNPL poinformował zebranych o tym, że Alicja Malewska ma być przeniesiona na
listę członków zwyczajnych, ponieważ obroniła pracę doktorską i ten fakt został
zatwierdzony przez Radę Wydziału UJ;
- Prof. H. Malewski powiadomił członków Zarządu SNPL, że będąc w Krakowie, wręczył
nagrodę (tablet) dr M. Stefanowicz za zajęcie II miejsca w Konkursie SNPL na najlepszą
pracę naukową;
- Prezes poinformował, że do Info Flash zostały wysłane informacje o walnym zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym SNPL, kwietniowej konferencji SNPL oraz o wynikach
Konkursu SNPL na najlepszą pracę naukową;
- Prof. H. Malewski zwrócił uwagę członków Zarządu na to, że obecnie SNPL co roku
organizuje konferencję naukową. Biorąc pod uwagę fakt, że nasze konferencje mają ciągłość
tematyczną (dotyczą spraw mniejszości narodowych z uwzględnieniem różnych aspektów),
celowe jest nadawanie każdej kolejnej konferencji numeru porządkowego, aby tę ciągłość
zaakcentować. Poproszono prof. W. Stankiewicza o zebranie informacji o wszystkich
dotychczasowych konferencjach SNPL;
- Prezes poinformował, że ze środków projektu Wiedza bez barier… ma być zakupiony
laptop. Dr Katarzyna Miksza, która uczestniczy w tym projekcie, uściśliła, że część środków
niewykorzystanych w realizacji jednych zadań projektu, może być przeniesiona na realizację
innych potrzeb;
- Prof. Henryk Malewski przypomniał, że w 2019 r. SNPL oraz STIPL będą musiały
zorganizować walne zebranie EFPSNT. Postanowiono zorganizować spotkanie z
przedstawicielami STIPL w celu omówienia tej i innych kwestii;
- Postanowiono wziąć udział w imprezach z okazji 100-lecia SITPF i walnym zebraniu
EFPSNT w Paryżu (październik 2017 r.) oraz pokryć koszty podróży dla 1 osoby

reprezentującej SNPL. Postanowiono wydelegować prof. dra Wojciecha Stankiewicza, który
jest osobą odpowiedzialną za współpracę z EFPSNT.
- Henryk Malewski poinformował członków zarządu SNPL, że „czerwcowa” majówka udała
się wspaniale, za co podziękowano prof. Wojciechowi Stankiewiczowi oraz dr. Józefowi
Szostakowskiemu. Prof. W. Stankiewicz udostępnił zdjęcia w wycieczki.

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

