
 

Protokół nr 17 

posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 9 grudnia 2015 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

 

Obecni: prof. dr Henryk  Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr 

Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, 

dr Katarzyna Miksza, dr Irena Mikłaszewicz. 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: dr Irena Mikłaszewicz 

 

Porządek dnia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

                                                                                        Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 25 

listopada 2015 r.  

                                                                                         Referuje – IM  

 

4. Wstępne sprawozdanie i odezwy o międzynarodowej konferencji naukowej 

SNPL Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości 

narodowych w Europie (27.11.2015.).  

Referuje – EK    

 

5. Informacja o finalizowaniu prac nad tomem 15 Rocznika SNPL.  

                                                                           Referują - HM, BD, KŁ, MSz                                                                                

 

6. Sprawozdanie z realizacji umowy na wydanie książki prof. Zdzisława 

Gębołysia Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 

1944 do 2014 r.  

Referuje - HM  

 

7. Wyznaczenie od Zarządu SNPL osoby odpowiedzialnej za kontakty i 

organizację współpracy z EFPSNT oraz organizacjami członkowskimi 

(kandydat – prof. Wojciech Stankiewicz; współpraca – dr Jan Kolenda). 

Referuje – HM, WS 

  



8. Opracowanie informacji do Kalendarium EFPSNT – na rok 2016. 

Referują – HM, WS, EK         

 

9. Informacja o finalizowaniu Konkursu SNPL na najlepszą pracę 

kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. Wnioski i wytyczne dotyczące 

organizowania  następnych konkursów.  

Referuje – BD, HM 

 

10.  Sprawy wniesione i informacje: 

 

- czasopismo „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków 

Litwy“ (ISSN 1822-3915) pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI 

Journals Master List 2014, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV 

(Index Copernicus Value) w wysokości 31.06 pkt. 

 

     - ustalenie listy zaproszonych (oprócz członków SNPL) na  zebranie 

świąteczne SNPL w dn. 6 stycznia 2016 r., opracowanie tekstu zaproszenia oraz 

jego wysłanie - BD, WS; 

 

- ustalenie listy osób i instytucji, do których musimy wysłać życzenia 

świąteczne – EK, IM; 

 

- przygotowanie dyplomów członków honorowych dla prof. E. 

Pacowskiego i E. Szpilewskiego – BD, WS; 

 

- przygotowanie dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych uczestników 

Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną - BD, WS; 

 

- opłata składki członkowskiej w EFPSNT – KM; 

 

- informacja o złożeniu wniosku o finansowanie projektu naukowego z 

Uniwersytetem Wrocławskim – BG; 

 

- informacja o liście prof. Tomasza Dołęgowskiego i projekcie studentów 

SGH „Grywalizacja polskich instytucji kultury i śladów Polski w Wilnie“; 

 

- informacja o listopadowej konferencji SNPL zostanie zamieszczona w 

grudniowym numerze Flash Info; 

                                                                                  

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 protokołu z listopadowego posiedzenia Zarządu 

przeniesiono na styczeń. 

Ad. 4. Prof. Henryk Malewski i dr Katarzyna Miksza krótko zreferowali odezwy 

gości konferencji: wszystkie były pozytywne, pozytywne też były opinie, które 

były zaprezentowane w polskich mediach. Konferencja została zauważona, o 

czym świadczyła obecność na niej polskich parlamentarzystów z Sejmu Litwy 

(J. Narkiewicza i J. Kwiatkowskiego), wysokich urzędników litewskich (m.in.  

Dyrektorki Departamentu ds. mniejszości narodowych przy Rządzie Litwy dr 

Vidy Montvidaitė) oraz przedstawicieli  placówki dyplomatycznej RP w Wilnie 

(w tym Konsula Generalnego Stanisława Cygnarowskiego), a także znaczącej 

grupy przedstawicieli organizacji pozarządowych i naukowców z Polski ( w tym 

i Prezesa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Janusza Skolimowskiego). W 

konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji społecznych, młodzież 

akademicka oraz naukowcy z Wilna. 

       Przed konferencją została wydana książka zbiorowa dotycząca praw 

językowych mniejszości narodowych pod red. dr Elżbiety Kuzborskiej. 

Ad. 5. Dr Mirosław Szejbak i doc. dr Krystyna Moroz-Łapin omówili przebieg 

prac nad materiałami do tomu 15 „Rocznika SNPL”, który powinien ukazać się 

w grudniu 2015 r. Referenci poinformowali, że w „Roczniku” będziemy mieli 

12 artykułów naukowych, kilka recenzji, teksty o członkach honorowych SNPL, 

a także dział „Kronika SNPL”. Przewidywalna objętość tomu – 350 stron. 

Henryk Malewski poinformował zebranych, że formalne działania muszą być 

ukończone do 15 grudnia, gdyż tylko w takim wypadku otrzymamy wsparcie 

finansowe na wydanie „Rocznika”.  Publikacja ukaże się jeszcze w tym roku. 

 

Ad. 6. Prof. Henryk Malewski poinformował członków Zarządu o ukazaniu się 

książki prof. Zdzisława Gębołysia Bibliografia druków w języku polskim 

wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r. Generalnie bardzo pozytywnie oceniając 

inicjatywę prof. Z. Gębołysia i publikację tej książki, równocześnie ubolewał 

on, że w publikacji jest mnóstwo błędów językowych, które umknęły autorowi 

podczas prac redakcyjnych i to znacząco obniża poziom tego wydania.  

Ad. 7. Mając na uwadze znaczenie współpracy z EFPSNT oraz jej 

organizacjami członkowskimi, uchwalono, że zarząd SNPL powinien mieć 

pełnomocnika do spraw kontaktów i współpracy z tymi organizacjami 



pozarządowymi. Prezes H. Malewski zaproponował kandydaturę prof. 

Wojciecha Stankiewicza, z którym wstępnie była omówiona możliwość objęcia 

tego kierunku działalności. Uchwałę podjęto przez aklamację.  

Ad. 8. Realizując poprzednią uchwałę, zobowiązano prof. W. Stankiewicza do 

opracowania informacji do Kalendarium EFPSNT na temat podstawowych 

przedsięwzięć SNPL, przewidzianych na rok 2016. 

Ad. 9. Henryk Malewski poinformował o przebiegu prac, które były wykonane 

w ramach realizowania Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną 

dotyczącą Wileńszczyzny. Została dokonana wstępna selekcja prac, następnie w 

drugiej połowie grudnia z kilkunastu prac licencjackich i magisterskich Komisja 

Konkursowa wybierze najlepsze prace i ustali zwycięzców. Ambasada RP 

zobowiązała się do zakupienia nagrody głównej - tabletu. Drugą i trzecią 

nagrody przygotują SNPL i USPV. Nagrody będą wręczone podczas 

świątecznego zebrania SNPL w dn. 6 stycznia 2016 r. Informacja została 

przyjęta przez aklamację. 

Ze względu na nieobecność przewodniczącej Komisji konkursowej doc. dr 

Barbary Dwilewicz, wnioski i wytyczne dotyczące organizowania kolejnych 

konkursów będą rozpatrywane na następnym posiedzeniu zarządu.  

 

Ad. 10. Sprawy wniesione i informacje: 

    - prezes SNPL H. Malewski poinformował, że czasopismo „Rocznik 

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy“ (ISSN 1822-3915) pozytywnie 

przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List 2014, której wynikiem jest 

przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 31.06 pkt. 

To jest znaczące osiągnięcie, gdyż jednym z celów zarządu SNPL obecnej 

kadencji było podniesienie poziomu merytorycznego i edytorskiego „Rocznika 

SNPL“. Następnym krokiem ma być przeniesienie „Rocznika“ do przestrzeni 

elektronicznej; 

- postanowiono zaprosić na świąteczne zebranie SNPL w dn. 6 stycznia 2016 

r. w  DKP, oprócz członków Stowarzyszenia,  przedstawicieli ambasady RP, 

dyrekcji DKP, mediów oraz polskich organizacji pozarządowych, z którymi 

współpracuje SNPL. Odpowiedzialnymi za organizację świątecznego zebrania i 

zaproszenie gości są Barbara Dwilewicz i Wojciech Stankiewicz; 

- zarząd zobowiązał Barbarę Dwilewicz i Wojciecha Stankiewicza do 

przygotowania dyplomów członków honorowych SNPL dla profesorów Ewalda 

Pacowskiego i Edwarda Szpilewskiego; 



- zarząd zobowiązał Barbarę Dwilewicz i Wojciecha Stankiewicza do 

przygotowania dyplomów dla zwycięzców i wyróżnionych uczestników 

Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną; 

- zarząd zobowiązał dr Katarzynę Miksza do dokonania przelewu składki 

członkowskiej SNPL w EFPSNT do końca br.; 

- prezes Henryk Malewski poinformował o innych sprawach bieżących.  

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: dr Irena Mikłaszewicz 

 

 

 

 

 


