Protokół nr 14
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 16 września 2015 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
Przewodniczący – prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz – dr Katarzyna Miksza
Obecni:
Członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr
hab. Henryka Ilgiewicz, dr Mirosław Szejbak, dr Irena Mikłaszewicz, doc. dr Krystyna
Moroz-Łapin, dr Elżbieta Kuzborska (online)
Skarbnik – dr Katarzyna Miksza
Porządek posiedzenia:

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

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL z dn. 25 sierpnia 2015 r.

Referuje – KM

4. Realizacja wniosku o nadaniu tytułu członka honorowego SNPL prof. dr. hab.
Ewaldowi Pacowskiemu. Zamieszczenie informacji na stronie SNPL, w Roczniku
SNPL 2015.
Referują – HM, IM

5. Realizacja wniosku o nadaniu tytułu członka honorowego SNPL prof. dr. hab.
Edwardowi Szpilewskiemu. Zamieszczenie informacji na stronie SNPL, w Roczniku
SNPL 2015.
Referują – HM, IM

6. Prace nad Rocznikiem 2015 (zbieranie materiałów, wymagania dotyczące publikacji,
redakcja językowa, jakość streszczeń artykułów etc.). Propozycje zmian struktury
Rocznika. Wybór recenzentów.
Referują – HM, MSz, BD

7. Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT (Londyn, 17-18
października) – ustosunkowanie się do propozycji zmian w działalności EFPSNT i
podjęcie stosownych uchwał.
Referuje – HM

8. Przygotowanie i publikacja materiałów o SNPL w Flash Info EFPSNT – na bieżąco.
Referują – HM, IM, EK

9. Działalność naukowo-badawcza SNPL (projekty naukowo-badawcze, zgłoszone
wnioski, nawiązane kontakty naukowe etc.) – przeniesione z poprzedniego posiedzenia
zarządu.
Referuje – BG

10. Konferencja naukowa SNPL „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy

zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” na przełomie kwietnia-maja 2016 r.
Utworzenie komitetu organizacyjnego, znalezienie współorganizatora (?), partnerów,
opracowanie wniosku o wsparcie finansowe, patronat, miejsce i termin etc.
Referuje – HM

11. Opracowanie i zatwierdzenie koncepcji zmian struktury i formy strony internetowej
SNPL. Aktualizacja informacji zamieszczanej na stronie internetowej SNPL.
Referują - KMŁ, MSz

12. Opracowanie i rozmieszczenie informacji o SNPL w języku angielskim i litewskim na
stronach Wikipedii.
Referują - KMŁ, MSz, HM

13. Sprawy wniesione:
e-archiwizacja Roczników SNPL (KMŁ, MSz);
- informacja o opracowaniu wniosków do Ambasady RP w Wilnie na wsparcie: a)
wydania Rocznika 2015 (EK, HM); b) odnowienia strony internetowej i digitalizacji
Roczników (EK, KMŁ, MSz); c) Konkursów SNPL (EK, BD, HM); d) organizacji
konferencji SNPL w 2016 r. (HM, EK);
- aktualizacja list publikacji członków SNPL za rok 2014 (EK, prof. Z. Gębołyś,
KMŁ);
- informacja o realizacji projektu opracowania baneru SNPL (WS);
- informacja o konkursie na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską
w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki
(HM);
- informacja o konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (BD);
- wycieczka z cyklu „Poznaj Wileńszczyznę” – wnioski i wytyczne na rok następny
(BD, WS, dr Józef Szostakowski);
- Wykłady w Akademii trzeciego wieku (prośba Prezesa Akademii pana Jerzego
Grygorowicza).

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Prezes prof. Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół sierpniowego posiedzenia zarządu zatwierdzono jednogłośnie.
Ad 4 i 5. Prezes SNPL poinformował zebranych o tym, że kontaktował się z
prof. dr hab. E. Pacowskim i prof. dr. hab. E. Szpilewskim, ich bliskimi i
osobami, które dobrze znały tych zasłużonych dla Litwy naukowców. Prezes
przedstawił formalne wnioski i opracowane kwestionariusze z niezbędnymi
informacjami o kandydatach na członków honorowych SNPL. Irena

Mikłaszewicz przedstawiła podstawowe osiągnięcia profesorów i ich udział w
działalności SNPL.
Uczestnicy posiedzenia jednogłośnie poparli wnioski i zobowiązali Henryka
Malewskiego i Irenę Mikłaszewicz do przygotowania dyplomów honorowych,
które zostaną wręczone podczas świątecznego zebrania SNPL. W czasie
dyskusji zaproponowano zamieścić notatki biograficzne o prof. dr hab. E.
Pacowskim i prof. dr. hab. E. Szpilewskim na stronie internetowej oraz w
Roczniku SNPL.
Ad 6. Przedstawiciele Kolegium Redakcyjnego poinformowali zarząd, że prace
nad Rocznikiem 2015 chociaż z dużymi oporami, ale posuwają się do przodu.
Kolegium Redakcyjne spotykało się w wąskim gronie, oceniło istniejące
problemy i podjęło szereg działań, aby usprawnić pracę nad wydawaniem
Rocznika. Został złożony wniosek o wsparcie wydania tej publikacji. Ustalono,
że oprócz angielskiego streszczenia i słów kluczowych, będziemy mieli też
streszczenia i słowa kluczowe w języku litewskim. Uzgodniono, że
recenzentami będą dr hab. A. Bobryk i dr hab. J. Koredczuk. Została zmieniona
struktura Rocznika. Uchwalono zmiany w zasadach pracy z materiałami
nadesłanymi do Rocznika.
Zarząd przyjął do wiadomości informację o pracach nad Rocznikiem SNPL
2015.
Ad 7. Prezes poinformował zebranych o działaniach, które zostały
przeprowadzone w sprawie udziału przedstawicieli SNPL w Walnym Zebraniu
delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT (Londyn, 17-18
października 2015). Niestety, ale nikt z zarządu nie ma możliwości wyjazdu.
Na przesłane propozycje zmian w funkcjonowaniu EFPSNT nikt nie przedstawił
żadnych uwag. Henryk Malewski zaproponował poprzeć proponowane zmiany,
w tym - delegować kilku członków SNPL (prof. dra Wojciecha Stankiewicza,
prof. dra hab. Romualda Brazisa i dra Jana Kolendę) do nowych organów
Federacji. W związku z tym, że nikt z zarządu nie może jechać na Walne
Zebranie, prezes zaproponował upoważnić Sekretarza Generalnego EFPSNT
Janusza Ptaka do reprezentowania SNPL.
Postanowiono: Upoważnić Sekretarza Generalnego EFPSNT Janusza Ptaka do
reprezentowania SNPL na Walnym Zebraniu. Zobowiązać prezesa H.
Malewskiego do przygotowania pełnomocnictwa oraz wytycznych dotyczących
głosowania dla Janusza Ptaka. Głosowano: „za“ – jednogłośnie.
Ad 8. Prof. H. Malewski poinformował zebranych o publikacji materiałów o
SNPL w Flash Info EFPSNT. Od momentu przyjęcia SNPL do EFPSNT w
Flash Info, regularnie pojawiają się teksty o naszym Stowarzyszeniu.
Problemem jest mała aktywność naszych członków zarządu, gdyż większość
tekstów jest opracowana przez prezesa. Musimy zaktywizować również inne
osoby, w tym niekoniecznie należące do zarządu.

Postanowiono: zaktywizować współpracę z Flash Info EFPSNT i zobowiązać dr
Irenę Mikłaszewicz i dr Elżbietę Kuzborską do włączenia się w tę działalność.
Głosowano: „za“ – jednogłośnie.
Ad 9. Działalność naukowo-badawcza SNPL (projekty naukowo-badawcze,
zgłoszone wnioski, nawiązane kontakty naukowe etc.). Ten punkt porządku
dziennego nie był rozpatrywany ze względu na nieobecność prof. dra
Bogusława Grużewskiego, który w zarządzie jest odpowiedzialny za organizację
działalności projektowej.
Ad 10. Prezes SNPL poinformował o już przeprowadzonych pracach i
zaproponował zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej
„Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem
bezpieczeństwa narodowego?” 28-30 kwietnia 2016 r. w DKP.
Współorganizatorami konferencji mają być: Instytut Bezpieczeństwa
Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku, Filia UwB w Wilnie oraz szereg
partnerów. Do komitetu organizacyjnego konferencji ze strony SNPL zostali
zaproponowani: prof. H. Malewski, dr K. Miksza, dr E. Kuzborska, prof. W.
Stankiewicz oraz dr I. Fedorowicz. Postanowiono zwrócić się do Fundacji
Pomoc Polakom na Wschodzie o wsparcie konferencji. Poręczono prof. H.
Malewskiemu opracowanie koncepcji i tematyki konferencji. Zarząd
pozytywnie ocenił działania organizacyjne oraz poparł jednogłośnie
zaproponowane kolejne kroki. Głosowano: „za“ – jednogłośnie.
Ad 11. Istniejąca już od wielu lat strona internetowa SNPL wymaga odnowienia
i rozszerzenia. Była ona tworzona właściwie za poziomie amatorskim. W czasie
dyskusji postanowiono zwrócić się do Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie o
finansowe wsparcie odnowienia strony internetowej. Zobowiązano dr Krystynę
Moroz-Łapin oraz dr Elżbietę Kuzborską o przygotowanie wniosku.
Zobowiązano dr Krystynę Moroz-Łapin do regularnej aktualizacji informacji
zamieszczanej na stronie internetowej SNPL. Głosowano: „za“ – jednogłośnie.
Ad 12. Opracowanie i rozmieszczenie informacji o SNPL w języku angielskim i
litewskim na stronach SNPL i Wikipedii.
Postanowiono, że odpowiedzialnymi za te prace będą dr Mirosław Szejbak, dr
Krystyna Moroz-Łapin i dr Irena Mikłaszewicz. Głosowano: „za“ –
jednogłośnie.
Ad 13. Sprawy wniesione:
- e-archiwizacja Roczników SNPL. Dr Mirosław Szejbak poinformował, że
mamy zamieszczony na naszej stronie internetowej tom 13/14 Rocznika
SNPL. W tym roku, przygotowując do publikacji tom 15, jego materiały
zamieścimy też na stronie. W czasie dyskusji postanowiono także zwrócić
się z wnioskiem o dofinansowanie procesu digitalizacji wszystkich
wcześniej wydanych Roczników;
- postanowiono opracować wnioski do Ambasady RP w Wilnie oraz
Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie na wsparcie: a) wydania

Rocznika 2015 (EK, HM); b) odnowienia strony internetowej i
digitalizacji Roczników (EK, KMŁ, MSz); c) Konkursów SNPL (EK,
BD, HM); d) organizacji konferencji SNPL w 2016 r. (HM, EK);
- prof. Wojciech Stankiewicz przedstawił informację dotyczącą realizacji
projektu opracowania baneru SNPL. Baner ma być gotowy na
listopadową konferencję;
- prof. Wojciech Stankiewicz poinformował o wycieczce z cyklu „Poznaj
Wileńszczyznę”. Wycieczka była interesująca, gdyż dr Józef
Szostakowski z dużym zaangażowaniem opowiadał o historii
zwiedzanych podwileńskich miejscowości. Postanowiono informację oraz
zdjęcia z wycieczki zamieścić na stronie internetowej SNPL;
- Henryk Malewski powiadomił zebranych o prośbie Prezesa Akademii
Trzeciego Wieku pana Jerzego Grygorowicza zorganizowania w
bieżącym roku akademickim kilku wykładów dla jej słuchaczy.
Postanowiono wesprzeć działalność Akademii Trzeciego Wieku oraz
zaproponować kilka wykładów (prof. H. Malewski, prof. B. Grużewski,
dr K. Miksza).
Przewodniczący prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr K. Miksza

