Protokół posiedzenia
Zarządu SNPL nr 61
z dn. 21 listopada 2019 r. (godz. 18.30) Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005)
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Obecni członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Jan Kolenda, prof. dr Wojciech
Stankiewicz, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Mirosław Szejbak, prof. dr Henryk Malewski;
Obecni członkowie SNPL: dr Irena Mikłaszewicz; Kandydat na członka SNPL dr Regina
Łaszakiewicz.

Porządek dzienny
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 60.
Referują – HM, IF

4. Wniosek o przyjęcie do SNPL dr Reginy Łaszakiewicz.
Referuje – HM

5. Finałowe prace nad materiałami tomu 19 „Rocznika SNPL”.
Referują – MSz, BD, HM

6. Aktualizacja Regulaminu oraz utworzenie Komisji Konkursowej trzeciej edycji Konkursu na
najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko
pojmowanejp roblematyki Wileńszczyzny.
Referują - HM, BD

7. Praca Komisji Konkursowej drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę naukową
(monografię lub pracę doktorską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny (Litwy) dla młodego naukowca (członka lub sympatyka SNPL).
Referują – HM i inni członkowie Komisji Konkursowej

8. Organizacja spotkania świątecznego członków i sympatyków SNPL 06.01.2020: program,
miejsce etc.
Referują - HM, WS

9. Organizacja VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty
historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe)
Referuje – HM

10. Sprawy wniesione i informacje:
- Zaproszenie do udziału w opracowaniu zbiorowej publikacji pod red. prof. Wojciecha Lisa
(zagadnienia z zakresu: nauki i sztuki, języka polskiego, religii katolickiej, roli szkoły
i kościoła w zachowaniu tożsamości narodowej);
- Propozycje o odznaczeniu członków SNPL z okazji 30-lecia Stowarzyszenia (członkowie
Zarządu SNPL).

Przebieg posiedzenia:
Ad 1-2. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia
porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez
aklamację.
Ad 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 60. Protokół
zatwierdzono przez aklamację.
Ad 4. Prezes SNPL Henryk Malewski poinformował o otrzymanym wniosku o
przyjęcie do SNPL dr Reginy Łaszakiewicz, której kandydaturę popierają prof. dr
hab. Jarosław Wołkonowski i doc. dr Irena Mikłaszewicz. Dokumenty dr Reginy
Łaszakiewicz (wniosek, CV, bibliografia) do członków Zarządu zostały przesłane
wcześniej. Popierająca Reginę Łaszakiewicz doc. dr Irena Mikłaszewicz przedstawiła
jej działalność na wileńskiej Filii UwB. Obecna na posiedzeniu dr Regina
Łaszakiewicz, pracująca na Wydziale Ekonomiczno-Informatycznym Uniwersytetu
w Białymstoku od roku 2008, opowiedziała o sobie, studiach, pracy zawodowej.
Opinie polecających były bardzo dobre. Odpowiedziała też na pytania członków
Zarządu SNPL. Postanowiono – przyjąć dr Reginę Łaszakiewicz w poczet członków
zwyczajnych SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 5.O finalizowaniu prac nad materiałami tomu 19 „Rocznika SNPL” opowiedział
dr Mirosław Szejbak, który podkreślił, że jesteśmy na ostatnim etapie prac, ale jak
zawsze jest jeszcze sporo drobnych zadań do wykonania. Wszystkie artykuły, które
przeszły recenzowanie, są już zredagowane i w większości zostały zaakceptowane
przez autorów. Jest jeszcze kilka krótszych tekstów, które wymagają redagowania.
Równocześnie odbywa się makietowanie całości. Zostało uzgodnione z drukarnią, że
pierwsza część nakładu ma być w Wilnie na 6 stycznia 2020 r. Informacja została
przyjęta do wiadomości.
Ad 6. Aktualizacja Regulaminu oraz utworzenie Komisji Konkursowej trzeciej edycji
Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w

dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Prof. Henryk
Malewski przedstawił uaktualnioną wersję Regulaminu trzeciej edycji Konkursu na
najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny, który został do członków Zarządu
wysłany wcześniej. Uwag i propozycji co do zmian Regulaminu nie było. Henryk
Malewski zaproponował ogłosić konkurs w dn. 6 stycznia 2020 r., podczas
świątecznego spotkania członków i sympatyków SNPL, a Komisję Konkursową
zatwierdzić na styczniowym posiedzeniu Zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 7. Prof. H. Malewski poinformował, że na Konkurs na najlepszą pracę naukową
(monografię lub pracę doktorską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny (Litwy) dla młodego naukowca (członka lub sympatyka SNPL)
zgłoszono cztery prace. Ustaliliśmy, że SNPL na nagrody przeznacza 300 euro. Z
prof. R. Brazisem zostało uzgodnione, że USPV także przeznaczy 300 euro na
nagrody w tym Konkursie. Komisja Konkursowa będzie musiała nie tylko ustalić
zwycięzców Konkursu, ale też odpowiednio rozdysponować 600 euro na nagrody.
Postanowiono: zobowiązać Komisję Konkursową do wyłonienia zwycięzców
Konkursu oraz rozdysponowanie sumy przeznaczonej na nagrody. Głosowano: „za”
– jednogłośnie.
Ad 8. Organizacja spotkania świątecznego członków i sympatyków SNPL (6 stycznia
2020 r.). Postanowiono: zobowiązać prof. H. Malewskiego wspólnie z prof. W.
Stankiewiczem i innymi członkami Zarządu do opracowania programu spotkania
świątecznego SNPL. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 9. Organizacja VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej
implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe).
Prof. HenrykMalewski poinformował o przebiegu organizacji planowanej na maj
2020 r. VII konferencji SNPL. Prace są wykonywane zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Mamy już kilkanaście wstępnych zgłoszeń. Intensywne działania
rozpoczniemy po Nowym Roku. Informacjazostała przyjęta do wiadomości.
Ad 10. Sprawy wniesione i informacje:
- Prezes SNPL Henryk Malewski przedstawił listę członków SNPL, kandydatów
do odznaczenia Krzyżami Stowarzyszenia Scientiae fidelis. Zarząd poparł listę
kandydatów;

- Henryk Malewski poinformował o inicjatywie prof. Wojciecha Lisa o
opracowaniu kolejnej monografii zbiorowej o Wileńszczyźnie (list był
przesłany do wszystkich członków Zarządu).
Przewodniczący posiedzenia Zarządu SNPL
Prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz posiedzenia Zarządu SNPL
Dr Jan Kolenda

