
Protokół nr 63                                                                                              

posiedzenia Zarządu SNPL  

z dn. 23 stycznia 2020 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305) 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Obecni członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Jan 

Kolenda, prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Katarzyna Miksza, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr 

Mirosław Szejbak. 

Członkowie SNPL: prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski; 

Inne osoby: dr hab. Gustaw Juzala, dr Kamil Pecela. 

 

Porządek dzienny 

 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządkudziennego.                                                                                                               

                                                                                                                                Referuje – HM 

 

 

2. Rozpatrzenie wniosków o przyjęciedo SNPL:  

- dr. Kamila Peceli; 

- dr. hab. Gustawa Juzali. 

                                                                                                                                   Referuje – IF 

 

3. Organizacja dyskusji członków Stowarzyszenia nad strategią i kierunkami działalności SNPL. 

Wysłanie listów do członków SNPL z apelem o proponowanie kandydatów do nowego Zarządu 

SNPL na kadencję 2020-2023. Opracowanie projektów podstawowych zadań i strategii 

działalności Zarządu SNPL na kadencję 2020 – 2023.    

                                                                           Referują – HM, WS i inni członkowie Zarządu 

4. Kwestia opracowania materiałów 30-lecie  SNPL . 

                                                                                                    Referują - HM, IF, BD, KMŁ, MSz 

5. Analiza i doskonalenie działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej „Rocznika 

SNPL“.  

                                                                                                     Referują - MSz, KMŁ, BD, HM 

6. Audyt opłat członkowskich, opracowanie listy dłużników, wysłanie ponagleń o uregulowanie 

zadłużenia. Weryfikacja listy członków SNPL. 

                                                                                                                         Referują – KM, WS 

 



7. Utworzenie Komisji Konkursowej trzeciej edycji Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną 

(magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

                                                                                                                          Referują – HM, BD 

 

8. Organizacja VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. Wojna 

polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspektyhistoryczne, geopolityczne, 

ekonomiczne i kulturowe). 

                                                                                                                                  Referuje - HM 

9. List dr. hab. JarosławaWołkonowskiego do Zarządu SNPL. 

                                                                                              Informacja – JarosławWołkonowski 

 

10. Sprawy wniesione i informacje:                                                                                          

- informacja o spotkaniu z panią dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych;  

- informacja o zaproszeniu na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia 

porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL, który był wysłany z tygodniowym 

wyprzedzeniem. Na prośbę dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego jego list 

postanowiono rozpatrzyć na zamkniętej części posiedzenia Zarządu. Decyzję podjęto 

w drodze aklamacji. 

Ad 2. Do Zarządu SNPL wpłynęły dwa wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia. 

Wniosek dr. Kamila Peceli, CV i lista publikacji były przesłane członkom Zarządu 

przed tygodniem. Kandydaturę dr. Kamila Peceli popierają doc. dr Irena Fedorowicz 

i doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. Dr K. Pecela, absolwent polonistyki Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, jest tłumaczem z języka litewskiego. Na swoim koncie ma 

przetłumaczonych kilka książek autorów litewskich. Jego rozprawa doktorska 

dotyczyła twórczości mieszkającego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym  

litewskiego publicysty Rapolasa Mackonisa. Wielokrotnie był na stażach na Litwie 

(prywatnie jest mężem członkini SNPL dr Małgorzaty Stefanowicz). Promuje kulturę 

litewską w Polsce. Uczestniczy w różnorodnych akcjach promujących dobre stosunki 

polsko-litewskie. Jest zainteresowany współpracą z naukowcami Polakami Litwy. 

Polecająca kandydata doc. dr Irena Fedorowicz z pozytywnej strony 

scharakteryzowała kandydata, podkreślając jego zainteresowania Litwą i 

mieszkającymi tu Polakami. Kandydat odpowiedział na pytania członków Zarządu. 



Postanowiono: przyjąć dr. Kamila Pecelę do Stowarzyszenia. Głosowano: „za” – 

jednogłośnie.  

Drugim kandydatem, który złożył wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia jest dr hab. 

Gustaw Juzala. Kandydaturę dr. hab. Gustawa Juzali popierają doc. dr Irena 

Fedorowicz i doc. dr  Barbara Dwilewicz. Kandydat jest urodzony w Argentynie, 

posiada obywatelstwa Argentyny i Polski, ukończył studia na Uniwersytecie 

Jagiellońskim, habilitację zrobił na Uniwersytecie Łódzkim. Na stałe mieszka na 

Litwie, pracuje na Uniwersytecie Wileńskim, gdzie prowadzi zajęcia m.in. dla 

studentów filologii hiszpańskiej. Jego zainteresowania naukowe to etnologia i 

entomuzykologia, w tym folklor polski na Litwie. Prowadzi polski zespół 

folklorystyczny „Łałymka” z Białej Waki w rejonie wileńskim. Kandydat 

opowiedział o sobie, działalności naukowej i społecznej oraz  odpowiedział na 

pytania członków Zarządu. Postanowiono: przyjąć dr. hab. Gustawa Juzalę do SNPL. 

Głosowano: „za” – jednogłośnie.  

Ad 3. Prof. Henryk Malewski poinformował członków Zarządu o konieczności 

przeprowadzenia określonych działań organizacyjnych przed walnym zebraniem 

sprawozdawczo-wyborczym SNPL. Uzgodniono, że za organizację walnego zebrania 

odpowiadają prof. H. Malewski i prof. W. Stankiewicz. Zobowiązano prezesa SNPL 

prof. H. Malewskiego do uzgodnienia z administracją DKP terminu przeprowadzenia 

zebrania, a także do opracowania apelu do wszystkich członków Stowarzyszenia w 

związku z planowanym walnym zebraniem sprawozdawczo-wyborczym. 

Zobowiązano doc. dr Katarzynę Mikszę do opracowania listy osób, które mają 

zaległości i w czas nie opłaciły składki członkowskiej. Głosowano: „za” – 

jednogłośnie. 

Ad 4. Dyskusję na temat opracowania materiałów 30-lecie  SNPL przełożona na 

następne posiedzenie zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 5. Dyskusję o doskonaleniu działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady 

Naukowej „Rocznika SNPL“ przełożono na następne posiedzenia Zarządu. 

Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 6. Temat audytu opłat członkowskich, przygotowania listy dłużników, wysłania 

ponagleń o uregulowanie zadłużenia został przełożony na następne posiedzenie 

Zarządu w związku z absencją skarbnika doc. dr Katarzyny Mikszy, która musiała 

wcześniej opuścić posiedzenie Zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 



Ad 7. Utworzenie Komisji Konkursowej trzeciej edycji Konkursu na najlepszą pracę 

kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej 

problematyki Wileńszczyzny zostało przełożone na następne posiedzenie Zarządu. 

Zobowiązano prof. dr. Henryka Malewskiego i doc. dr Barbarę Dwilewicz do 

przygotowania na następne posiedzenie listy potencjalnych kandydatów. Głosowano: 

„za” – jednogłośnie. 

Ad 8. Organizacja VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej 

pt. Wojna polsko bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, 

geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe). Prezes SNPL prof. Henryk Malewski 

przedstawił stan prac przygotowawczych dotyczących organizacji konferencji 

majowej SNPL. Informację przyjęto do wiadomości. 

Ad 9. Na zamkniętej części posiedzenia został ogłoszony list dr. hab. Jarosława 

Wołkonowskiego do Zarządu SNPL. Na poprzednim posiedzeniu dr. hab. Jarosław 

Wołkonowski wspominał o istniejących na Filii UwB problemach oraz o fakcie  

zwolnienia go z pracy w tej placówce. Przedstawił on swoje uwagi dotyczące 

zaistniałej sytuacji oraz poprosił o wystosowanie listu do wicepremiera i ministra ds. 

nauki i szkolnictwa wyższego RP dr. Jarosława Gowina. W procesie omawiania tej 

kwestii ustalono, że z punktu widzenia dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego na Filii 

UwB od kilku lat nawarstwiały się różnorodne problemy. Na jego uwagi na ten temat 

i nawet na pisemne notatki przełożeni nie reagowali. Po wyczerpaniu bezpośrednich 

możliwości w stosunkach z przełożonymi, mając na uwadze interes publiczny, dr. 

hab. Jarosław Wołkonowski swoje zastrzeżenia nagłośnił w mediach, za co został 

zwolniony w trybie administracyjnym. Po długiej dyskusji, uznając, że w interesie 

publicznym jest zwrócenie uwagi odpowiednich czynników w Polsce na zaistniałą 

sytuację w Filii UwB w Wilnie, postanowiono przyjąć następującą uchwałę: 

Działając zgodnie z punktem 1.1. Statutu SNPL, w którym się stwierdza, że „celem 

stowarzyszenia jest koordynacja działalności jego członków, reprezentowanie i 

obrona ich interesów oraz wspieranie realizacji tych interesów” oraz reagując na list 

członka Stowarzyszenia dr. hab. Jarosława Wołkonowskiego (Jaroslav Volkonovski), 

mając na uwadze obronę interesu publicznego, Zarząd SNPL postanowił zwrócić się 

do Szanownego Pana dr. Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra ds. nauki i 

szkolnictwa wyższego RP, z prośbą o zbadanie sytuacji w Filii Uniwersytetu w 

Białymstoku w Wilnie. Dr hab. Jarosław Wołkonowski (Jaroslav Volkonovski) w 

swoim liście wymienił szereg wątpliwych i budzących niepokój decyzji kierownictwa 

tej placówki. 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 



Ad 10. Sprawy wniesione i informacje: 

- Prezes SNPL powiadomił członków Zarządu, że dzisiaj (23 stycznia br.) w DKP 

odbyło się spotkanie przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych z 

dyrektorem Departamentu ds. Mniejszości Narodowych dr Vidą Montvydaitė, która 

poinformowała o najbliższych planach i współpracy z organizacjami mniejszości 

narodowych; 

- Prof. Henryk Malewski poinformował zebranych, że został zaproszony do Pałacu 

Prezydenckiego na spotkanie Prezydenta RL z przedstawicielami polskich 

organizacji pozarządowych w kwestiach dotyczących aktualnych spraw i problemów 

nurtujących polską mniejszość narodową. 

 

Przewodniczący posiedzenia Zarządu SNPL                                                               

prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz posiedzenia Zarządu SNPL                                                                            

doc. dr Irena Fedorowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


