Protokół nr 29
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 21 grudnia 2016 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Przewodniczący: prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski
Obecni: członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Bogusław Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, doc. dr Krystyna Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, członkini SNPL dr Irena Fedorowicz
Porządek dnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 16 listopada
2016 r.

4. Omówienie i dyskusja o uczczeniu 110 rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie.

5. Wydanie 16 tomu Rocznika SNPL i zamieszczenie jego treści na stronie internetowej
SNPL.

6. Sprawy bieżące:
a) Przygotowanie do zebrania świątecznego (6 stycznia 2017 r.).
b) Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa: Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne) – 6-8 kwietnia 2017 r.;
c) Realizacja międzynarodowego wniosku "Wiedza bez barier";
d) Informacja o postępach w przygotowaniu wniosku z panią dr A. Kuczyńską;
e) Wysyłanie kartek świątecznych z życzeniami od zarządu SNPL.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad. 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 16 listopada 2016 r. zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 4. Z okazji 110 rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie postanowiono zachęcić członków SNPL do opracowania i wygłoszenia na konferencji
SNPL (6–8 kwietnia 2017 r.) referatów nawiązujących do działalności TPN, a także do
zastanowienia się nad innymi sposobami uczczenia tej rocznicy (dalsze nagłaśnianie w
Roczniku SNPL i na stronie internetowej wybitnych działaczy TPN, poszukiwanie i
ustalenie losu ich potomków, składanie kwiatów w Dzień Zaduszny na grobach działaczy TPN etc.).
Przyjęto przez aklamację.
Ad. 5. Redaktor wykonawczy Rocznika SNPL dr Mirosław Szejbak przedstawił zakres
wykonanych prac nad przygotowaniem do druku 16 tomu „Rocznika Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy. Rok 2016”. Objętość tegorocznego tomu będzie wynosić
ponad 500 stron. Ponieważ część materiałów potrzebuje jeszcze redagowania, postanowiono prosić dr Kingę Geben o pomoc w redagowaniu poszczególnych artykułów. Henryk Malewski uzupełnił wystąpienie dra Mirosława Szejbaka i poinformował, że jest w
stałym kontakcie z menedżerem drukarni BMK. Jest uzgodnione, że na spotkanie świąteczne członków SNPL zostanie dostarczonych co najmniej 50 egzemplarzy Rocznika
SNPL 2016. Druk Rocznika SNPL 2016 będzie kosztował 1350 euro. 1000 euro wyasygnuje Wydział Konsularny Ambasady RP, a 350 euro wpłacimy z własnego konta.
Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami, postanowiono wydać 16 tom Rocznika SNPL w
nakładzie 170 egzemplarzy ze względu na załączenie tomu w teczce konferencyjnej dla
uczestników kwietniowej (2017) konferencji SNPL.
Postanowiono: pozytywnie ocenić przeprowadzoną pracę Kolegium Redakcyjnego i
Rady Naukowej Rocznika. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 6.
a) Prezes poinformował, że spotkanie świąteczne członków SNPL odbędzie się 6 stycznia 2017 r. w Domu Kultury Polskiej, w sali 005. Zaproszenia roześle
prof. W. Stankiewicz razem z życzeniami bożonarodzeniowymi. Oprócz członków
SNPL postanowiono zaprosić na spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Inżynierów Polskich na Litwie oraz przedstawicieli administracji Domu Kultury Polskiej.
b) Prof. dr H. Malewski poinformował zebranych o tym, że złożył wniosek do Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie LR o dofinansowanie synchronicz-

nego tłumaczenia wystąpień na konferencji Nauka a oświata mniejszości narodowych
w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro.
c) Prezes SNPL także poinformował, że projekt „Wiedza bez barier“ został zaakceptowany i otrzymał finansowanie. Od Stowarzyszenia odpowiedzialną osobą za jego
realizację będzie doc. dr Barbara Dwilewicz.
d) Prof. dr B. Grużewski poinformował o postępach w przygotowaniu wniosku z panią
dr Aleksandrą Kuczyńską z Instytutu Badań Wschodnich w Lublinie. Wniosek został opracowany i przedstawiony do Komitetu Badań Naukowych Polski. B. Grużewski powtórnie poinformował zebranych o inicjatywie litewskiej Rady Naukowej
oraz Polskiego Komitetu Badań Naukowych na wspieranie wspólnych badań placówek naukowych z Polski i Litwy (8 grudnia ta informacja od dr J. Rzegockiej była przesłana członkom zarządu). Postanowiono bezpośrednio powiadomić wszystkich członków SNPL oraz zamieścić tą informację na stronie internetowej SNPL.
Mówiono także o innych ewentualnych możliwościach uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych.
e) Wysłać kartki świąteczne z życzeniami od zarządu SNPL dla innych towarzystw i
organizacji polecono W. Stankiewiczowi.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz

