Protokół
walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dn. 25 września 2020 r. (godz. 18.00)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)

Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak,
doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Jan Kolenda,
skarbnik doc. dr Katarzyna Miksza.
członkowie SNPL: prof. dr hab. Romuald Brazis, prof. dr Ryszard
Burda, doc. dr Mirosław Dawlewicz, dr Ryszard Gaidis, prof. dr Bogusław Grużewski, dr Marian Grygorowicz, dr hab. Alina Grynia, dr Stanisław Hejbowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Renata Karpicz, dr Justyna
Łuczyńska, dr Stanisław Majewski, dr Irena Medelienė, dr Irena Mikłaszewicz, dr Henryk Mordas, dr Alina Pacowska, dr Greta Rudziańska,
dr Józef Szostakowski, dr hab. Jarosław Wołkonowski, prof. dr Aleksander Waszkiewicz.
Członkowie wspierający: mgr Marzena Mackojć-Sinkevičienė, mgr Jan
Kondratowicz.
Gość walnego zebrania – poseł Parlamentu Europejskiego Waldemar
Tomaszewski.

Porządek dzienny:
1. Początek i zatwierdzenie porządku dziennego zebrania.
2. Wybory przewodniczącego i sekretarza walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL.
3. Wybory Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie Zarządu SNPL z działalności za rok miniony (maj
2019 r. – wrzesień 2020 r.) oraz za kadencję (2017–2020).
5. Sprawozdanie skarbnika SNPL dr Katarzyny Mikszy.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SNPL.
7. Dyskusja.
Rocznik SNPL, Wilno, Litwa, 2020, T. 20, s. 411–415

411

Kronika SNPL

8. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu SNPL, skarbnika SNPL oraz
Komisji Rewizyjnej.
9. Wybory Prezesa SNPL, Zarządu SNPL i Komisji Rewizyjnej.
10. Informacje oraz sprawy wniesione.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący prof. dr Henryk Malewski przywitał serdecznie
wszystkich członków SNPL oraz gości i zagaił walne zebranie SNPL.
Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 2. Prezes SNPL zaproponował na przewodniczącego walnego zebrania dr. Mirosława Szejbaka, na sekretarza – dr Krystynę Moroz-Łapin.
Wymienione kandydatury przez uczestników walnego zebrania zostały
przyjęte przez aklamację.
Ad 3. Przewodniczący zebrania zaproponował skład Komisji Skrutacyjnej: prof. dr hab. Romuald Brazis, dr hab. Alina Grynia i mgr Jan Kondratowicz. Wymienione kandydatury przez uczestników walnego zebrania zostały przyjęte przez aklamację.
Ad 4. Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił sprawozdania
działalności Zarządu za okres: maj 2019 r. – wrzesień 2020 r. oraz za
kadencję (2017–2020). Sprawozdanie Zarządu za ten okres oraz za kadencję są załączone w Aneksach I i II.
Ad 5. Dr Katarzyna Miksza przedstawiła sytuację finansową Stowarzyszenia za rok (2019/2020) oraz za kadencję (2017–2020). W swoim
sprawozdaniu podkreśliła, że bilans konta Stowarzyszenia jest dodatni.
Poruszyła również kwestię zwrotu wpłat wpisowego dla uczestników
konferencji, odwołanej z powodu pandemii. Prezes uściślił informację
dotyczącą porządku uregulowania zwrotu bieżących wpłat. Sprawozdania skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej za rok 2019/20 i za kadencję
(2017–2020) były zawczasu przesłane do wszystkich członków SNPL.
Ad 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prof. dr Ryszard Burda
oświadczył, że komisja ta nie znalazła żadnych naruszeń, wszystkie operacje finansowe i działania są zgodne ze Statutem Stowarzyszenia. Ocenił
pozytywnie sprawozdanie finansowe i zaproponował udzielić absolutorium Skarbnikowi SNPL.
Ad 7. Przewodniczący zebrania zaprosił uczestników do dyskusji i
oceny pracy Zarządu. Dyskusję zagaiła dr hab. Henryka Ilgiewicz, która
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opowiedziała o swoim wkładzie do działalności naukowej Stowarzyszenia: wydała książkę (monografię) oraz uczestniczyła w konferencji Początki sowietologii: Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej w
Wilnie (1930–1939), idee – ludzie – dziedzictwo (z okazji 90-lecia powołania) (26–27 lutego 2020 r.), którą organizowały Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie przy współpracy z Ambasadą RP w Wilnie, Biblioteką Litewskiej Akademii im. Wróblewskich
i innymi placówkami. H. Ilgiewicz poruszyła również problem finansowania publikacji książkowych i zaproponowała utworzenia funduszu wydawniczego, który by wspierał wydawanie drukiem prac członków Stowarzyszenia. Działalność Zarządu oceniła pozytywnie.
Prof. dr hab. Romuald Brazis podziękował Prezesowi i Zarządowi za
działalność, zaproponował ocenić ją pozytywnie. Uzupełnił również referat Prezesa o informacje dotyczące własnej działalności naukowej.
Opowiedział również o kontaktach z Papieżem Janem Pawłem II i o błogosławieństwie Ojca Świętego udzielonym Stowarzyszeniu. Przedstawił
też wydany w tym roku zeszyt zbiorowy zawierający artykuły naukowe.
Prof. R. Brazis zaproponował udzielenie absolutorium władzom statutowym SNPL za ostatni rok oraz za kadencję działalności Zarządu. Obecni
na zebraniu poparli propozycję prof. R. Brazisa.
Obecny na zebraniu poseł PE Waldemar Tomaszewski przywitał
uczestników zebrania i podziękował członkom Stowarzyszenia za ich
działalność. Zaakcentował, że cel wspierania i utrzymania polskości na
Wileńszczyźnie jest wspólną sprawą zarówno polityków, jak i naukowców. Prezes Henryk Malewski zaproponował zorganizowanie wspólnego
spotkania kierownictwa AWPL z Zarządem SNPL. Propozycja została
przyjęta.
Dr Irena Mikłaszewicz pozytywnie oceniła pracę Stowarzyszenia,
działalność na rzecz poszerzenia kontaktów międzynarodowych oraz jakość pracy nad „Rocznikiem SNPL”.
Dr hab. Jarosław Wołkonowski poruszył temat mniejszości polskiej
na Litwie, a zwłaszcza skupił uwagę na zbyt niskim wskaźniku wykształcenia wyższego wśród Polaków litewskich. Zaproponował on założenie
wspólnie z uczelniami polskimi konsorcjum do spraw badań naukowych,
gdyż większa jednostka ma większą siłę przebicia. Dr hab. J. Wołkonowski poruszył też problem nostryfikacji tytułów naukowych oraz sprawę
wciągnięcia „Rocznika SNPL” na listę pism naukowych, które dają punktację na uczelniach. Działalność Stowarzyszenia ocenił pozytywnie.
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Redaktor naczelny „Rocznika SNPL” dr Mirosław Szejbak zaproponował utworzenie filii Stowarzyszenia w Polsce, aby mieć podstawę
prawną do wciągnięcia naszego pisma na listę punktowaną, opracowaną
przez Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.
Prof. R. Brazis zaproponował nawiązanie kontaktu z Macierzą Szkolną, ponieważ ma ona dobre kontakty z MEN RP. Zaproponował również
wszystkim, którzy nie pracują w instytucjach naukowych, aby podali do
rejestracji w Zarządzie SNPL tematy swoich badań naukowych, z krótką
adnotacją (termin wykonania pracy, planowana forma ogłoszenia jej wyników itd.).
Dr Stanisław Majewski pozytywnie ocenił działalność Zarządu Stowarzyszenia. Przypomniał o swojej działalności w latach minionych. Zaproponował podjęcie badań na temat stanu liczebności mniejszości polskiej na Litwie oraz zaapelował o częstsze organizowanie spotkań i dyskusji.
Ad 8. W głosowaniu nad absolutorium Zarządowi SNPL za rok i za
kadencję wszyscy członkowie zwyczajni SNPL (obecni w sali i głosujący
korespondencyjnie) byli jednogłośni – 43 osoby zagłosowały „za”, głosów wstrzymujących się lub „przeciw” nie było.
W głosowaniu nad absolutorium skarbnika SNPL i Komisji Rewizyjnej za okres: maj 2020 r. – wrzesień 2020 r. i za kadencję obecni w sali
i głosujący korespondencyjnie również byli jednogłośni – 43 osoby zagłosowały „za”, głosów wstrzymujących się lub „przeciw” nie było.
Ad 9. Zarząd SNPL przed walnym zebraniem wysłał kwestionariusz
z prośbą o ocenę pracy Zarządu oraz o ustosunkowanie się do propozycji
Zarządu w sprawie wyboru nowych władz statutowych Stowarzyszenia
i zaproponowanie swoich kandydatów. W kwestionariuszu była proponowana przez Zarząd kandydatura na Prezesa: prof. dr Wojciech Stankiewicz. Prezes poinformował, że innych kandydatów członkowie SNPL nie
wysunęli.
Komisja Skrutacyjna rozdała 24 biuletyny obecnym na zebraniu członkom Stowarzyszenia.
Wyniki głosowania: podczas zebrania głosowały 24 osoby, elektronicznie głosowało 19 osób (ogółem 43 biuletyny).
Prof. dr Wojciech Stankiewicz został wybrany jednogłośnie na nowego Prezesa. Na członków Zarządu zostali wybrani: doc. dr Barbara
Dwilewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Renata Karpicz, dr Jan Kolenda, doc.
dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, prof. dr Aleksander
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Waszkiewicz, dr hab. Jarosław Wołkonowski. Do Komisji Rewizyjnej
zostali wybrani prof. dr Ryszard Burda, dr Stanisław Hejbowicz oraz
dr Wiktoria Medelienė.
Wyniki tajnego głosowania, przedstawione przez Komisję Skrutacyjną zostały zatwierdzone jednogłośnie.
Ad 10. Prof. dr Bogusław Grużewski zaproponował wysyłanie wszystkim członkom SNPL zaproszeń na zdalne posiedzenia Zarządu oraz przypomnienia o tym, aby uaktualnić listę swoich publikacji. Prezes podziękował za propozycję i zaproponował zorganizowanie posiedzenia hybrydowego.
Przewodniczący zebrania dr Mirosław Szejbak
Protokołowała dr Krystyna Moroz-Łapin
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