
Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 62 

z dn. 19 grudnia 2019 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302) 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Obecni członkowie zarządu SNPL: prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-

Łapin, dr Jan Kolenda, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Mirosław Szejbak. 

Członkowie SNPL: prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski; 

Inne osoby: Tadeusz Radjusz. 

Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.     

Referuje – HM 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 61.     

                                                                                                                                 Referuje – HM 

 

4. Organizacja świątecznego zebrania walnego 6 stycznia 2020 r. Ustalenie porządku dziennego i 

odpowiedzialnych za przygotowanie imprezy. Opracowanie listy osób, które zostaną 

uhonorowane odznakami SNPL z okazji 30-lecia działalności Stowarzyszenia.  

                                                                     Referują – HM, WS, JK i inni członkowie Zarządu 

 

5. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie wykonania umów 

za rok 2019.                                                     

                                                                                                                          Referują -HM, KM 

 

6. Podsumowanie wyników 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 

7. Wydanie „Rocznika SNPL“ 2019. 

                                                                                                                       Referują –MSz, HM 

 

8. Sprawy wniesione i informacje: 

- Informacja o pracach nad organizacją VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferen-

cji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt.Wojna polsko-bolszewicka i 

jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe) -

(HM) 
- “Flash Info” nr 20; 

- Konferencja z okazji 100. rocznicy utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie; 
- List TMWiZW do Marszałka Senatu RP w kwestii gimnazjum „Żejmiana”; 



- List prof. Bożeny Urbanek w sprawie apelu naukowców o niezamykanie czasopisma „Me-

dycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”; 

- Zaproszenie na Walne Zebranie PTNO (11 grudnia 2019). 

 

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.  

Ad 2. Porządek dzienny został uzupełniony o informacje prof. J. Wołkonowskiego i 

pana Tadeusza Radjusza. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenie SNPL nr 61 przeniesiono na inne 

posiedzenie. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 4. Organizacja świątecznego zebrania walnego 6 stycznia 2020 r. Omówiono 

organizację spotkania, listę zaproszonych gości, listę odznaczonych członków, 

przygotowanie legitymacji, ogólną liczbę uczestników, wysyłanie zaproszeń. 

Zatwierdzono program spotkania, odpowiedzialnych za jego organizację. Głosowano: 

„za“ – jednogłośnie. 

Ad 5. Profesor Henryk Malewski omówił stan rozliczeń finansowych za umowy na 

wsparcie wydania „Rocznika SNPL 2019” ze środków Fundacji „Wspólnota Polska” 

i refundację części wydatków związanych z organizowaniem VI konferencji SNPL 

(25-27 kwietnia 2019 r.). Wszystkie rozliczenia zostały zaakceptowane. 

Sprawozdanie do Departamentu ds. Mniejszości Narodowych zostało przesłane kilka 

tygodni po konferencji. Informację przyjęto do wiadomości.   

Ad 6. 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). Postanowienia Komisji Konkursowej (patrz protokół posiedzenia Komisji 

Konkursowej) przedstawił prof. Wojciech Stankiewicz, który przewodniczył jej 

obradom. Komisja oceniała dwa doktoraty i dwie książki. Wszystkie prace zostały 

ocenione pozytywnie, stwierdzono, że mają one znaczenie zarówno  dla 

Wileńszczyzny (Litwy), jak i dla SNPL. Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy 

SNPL i nagrody. Mając na uwadze ukierunkowanie konkursu na problematykę 

dotyczącą Wileńszczyzny (Litwy), postanowiono pierwszą nagrodę przyznać dr 

Reginie Łaszakiewicz (członek zwyczajny SNPL) za rozprawę doktorską „Poziom 

rozwoju społeczno-gospodarczego a innowacyjność regionalna (na przykładzie 



okręgów Litwy)“. Drugą nagrodę otrzymała mgr Ilona Lewandowska (członek 

wspierający SNPL) za książkę pt. Tak teraz postępują uczciwi ludzie… Polacy z 

Wileńszczyzny ratujący Żydów. Wyróżnienia zostały przyznane dr Alicji Malewskiej 

(członek zwyczajny SNPL) za książkę pt. Ekonomia polityczna ratingu kredytowego 

oraz dr. Łukaszowi Kaliszowi  za rozprawę doktorską pt. „Szkoły salezjańskie w 

Okręgu Szkolnym Wileńskim w okresie II Rzeczypospolitej”. Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

Ad. 7. Dr Mirosław Szejbak i prof. Malewski podsumowali prace nad wydaniem 

„Rocznika SNPL” za 2019 r., które zostały już sfinalizowane. Materiały przesłano do 

drukarni w Szczecinie, gdyż tam cena usług drukarskich jest znacznie niższa niż na 

Litwie. Zostało zamówionych 300 egzemplarzy „Rocznika SNPL” (t. 19). Zgodnie z 

umową część wydrukowanych tomów ma trafić do Wilna na przełomie roku.  

Dyskutowano o możliwościach wprowadzenia „Rocznika SNPL” na listę czasopism 

punktowanych MNiSW. Informację przyjęto do wiadomości.   

Ad. 8. Sprawy wniesione: 

 Pan Tadeusz Radjusz, działacz społeczny, bibliofil i wydawca, zaproponował 

dla SNPL współpracę przy wydawaniu reprintów rzadkich książek i w 

pierwszej kolejności dzieł pierwszego rektora Uniwersytetu Wileńskiego ks. 

Piotra Skargi. Członkowie Zarządu przychylnie ustosunkowali się do tej 

propozycji i uzgodnili, że dalsze kroki zostaną podjęte wtedy, gdy Pan Tadeusz 

Radjusz przedstawi bardziej szczegółowe propozycje. 

  Omówiono nowe wydanie „Flash Info” nr 20. 

 Prof. Malewski skrótowo przedstawił sprawy dotyczące organizacji VII 

Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla 

Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe), 

równocześnie podkreślił, że intensywne prace organizacyjne rozpoczną się po 

nowym roku. 

 Henryk Malewski poinformował o przebiegu konferencji z okazji 100. roczni-

cy utworzenia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (USB), w której 

uczestniczyli też inni członkowie Stowarzyszenia (doc. dr Irena Fedorowicz, 

doc. dr Mirosław Dawlewicz, prof. dr hab. Romuald Brazis, doc. dr Ryszard 

Gaidis). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wile%C5%84ski


 Postanowiono pozytywnie odpowiedzieć na prośbę prof. Bożeny Urbanek i 

poprzeć apel naukowców z Warszawy o niezamykanie czasopisma „Medycyna 

Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”. 

 Postanowiono wysłać do niektórych członków stowarzyszenia przypomnienie 

o konieczności uiszczenia składek członkowskich. 

  Prof. dr hab. Jarosław Wołkonowski naświetlił problemy Wileńskiej filii 

Uniwersytetu w Białymstoku. 

Przewodniczący posiedzenia Zarządu SNPL                                                               

prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz posiedzenia Zarządu SNPL                                                                            

doc. dr Krystyna Moroz-Łapin 

 


