
Protokół nr 30 

posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 18 stycznia 2017 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302) 

 
Przewodniczący: prezes SNPL, prof. dr Henryk Malewski 

Obecni: członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, 

doc. dr Krystyna Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, skarbnik dr Katarzyna Miksza, członkini 

SNPL dr Irena Fedorowicz 

 

Porządek dnia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 21 grudnia 2016 r.  

4. Rekrutacja nowych członków SNPL. 

5. Działalność statutowa członków SNPL. Podjęcie decyzji w sprawie członków SNPL aktyw-

nie nieuczestniczących w działalności Stowarzyszenia i niepłacących składek członkowskich. 

6. Rocznik SNPL 2016 (wersje papierowa i elektroniczna). Analiza i ocena działalności Kole-

gium Redakcyjnego oraz Rady Naukowej Rocznika SNPL. Wytyczne na nową kadencję. 

7. Proces organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: Nauka a 

oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, 

społeczno-polityczne, prawne i historyczne) – 6-8 kwietnia 2017 r.  

8. Ocena i analiza spotkania świątecznego członków i sympatyków SNPL (6 stycznia 2017 r.). 

9. Sprawy wniesione i informacje: 

a) Informacja o pracach nadesłanych na Konkurs SNPL 2016; 

b) Informacja o realizacji międzynarodowego wniosku "Wiedza bez barier"; 

c) Wstępne omówienie działań Zarządu przy organizacji walnego zebrania sprawozdawczo-

wyborczego SNPL w kwietniu 2017 r. (termin, miejsce, porządek dzienny etc.); 

d) Apel do członków SNPL o uzupełnienie listy publikacji za rok 2016. 

 

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 z dnia 21 grudnia 2016 r. za-

twierdzono jednogłośnie. 

Ad. 4. Jednym z celów SNPL jest konsolidacja potencjału naukowego Pola-

ków litewskich. Musimy dołożyć maksimum wysiłku, aby młode osoby ze 

stopniami naukowymi oraz osoby wybierające ścieżkę naukową, jako członko-

wie wspierający, znaleźli swoje miejsce w SNPL. Obowiązkiem każdego 

członka zarządu SNPL jest prowadzenie pracy na tym odcinku. Mamy w chwili 

obecnej kilku potencjalnych kandydatów, którzy zasilą nasze szeregi jeszcze w 

czasie tej kadencji. Postanowiono: działać aktywniej w tej kwestii i zobowiązać 

każdego członka zarządu do poszukiwania nowych kandydatów na członków 

Stowarzyszenia. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5. Na liście członków SNPL mamy osoby, które utraciły więź ze Sto-

warzyszeniem, nie płacą składek i nie uczestniczą w działalności statutowej 

Stowarzyszenia. Zarząd musi podjąć bolesną, ale ważną decyzję i skreślić oso-

by, które nie realizują podstawowych statutowych obowiązków członka SNPL. 

Postanowiono: zobowiązać dr Katarzynę Mikszę, pełniącą obowiązki skarbnika, 

przyszykować informację na następne posiedzenie Zarządu o dłużnikach, wy-

słać do nich listy z upomnieniem o obowiązkach statutowych członków SNPL, 

w tym płacenia składek członkowskich. Decyzja o skreśleniu członków SNPL 

nieuczestniczących w działalności Stowarzyszenia i niepłacących składek 

członkowskich ma być podjęta na następnym posiedzeniu zarządu SNPL w lu-

tym 2017 r. Decyzje dotyczące konkretnych osób będą podejmowane indywi-

dualnie, biorąc pod uwagę różne okoliczności. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad. 6. Analizę i ocenę działalności Kolegium Redakcyjnego oraz Rady Na-

ukowej Rocznika SNPL z powodu nieobecności redaktora wykonawczego 

dr Mirosława Szejbaka przeniesiono na następne posiedzenie. Głosowano: „za” 

– jednogłośnie. 

Ad. 7. Omawiając proces organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej 

Konferencji Naukowej: Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: 



wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i his-

toryczne), prezes SNPL poinformował, że od poprzedniego posiedzenia, na któ-

rym omawiano sprawy organizacyjne kwietniowej konferencji SNPL (2017), 

poczyniono szereg dalszych kroków. Zostały rozesłane zaproszenia na Między-

narodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową: Nauka a oświata mniej-

szości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro do instytucji naukowych 

oraz naukowców z Polski oraz niektórych polskich i polonijnych organizacji w 

Europie (PUNO, EFPSNT i in.). Prof. Henryk Malewski powiadomił zebranych 

o zaproszeniach wysłanych do Ambasady RP, Departamentu Mniejszości Naro-

dowych RL oraz niektórych litewskich naukowców (znających język polski). 

Jeżeli SNPL otrzyma wsparcie na tłumaczenie synchroniczne, to zaproszenia 

będą wysłane do wspólnot narodowych Litwy i podstawowych centrów akade-

mickich. Zostali poinformowani i zaproszeni na konferencję prezes „Macierzy 

Szkolnej” Józef Kwiatkowski, starosta frakcji AWPL-ZRCH pani Rita Tamašu-

nienė, prezes ZPL Michał Mackiewicz. Jest planowane wysłanie zaproszeń do 

MEN-u i niektórych innych ośrodków. Z prezesem „Macierzy Szkolnej” Józe-

fem Kwiatkowskim uzgodniono, że przygotuje referat na temat obecnego stanu 

oświaty polskiej na Litwie oraz omówiono możliwość uczestnictwa określonej 

liczby nauczycieli ze szkół polskich na konferencji.   Prof. dr Wojciech Stan-

kiewicz poinformował, że zaproszenia rozesłano do członków SNPL. Następnie 

Prezes i dr Irena Fedorowicz poinformowali, że są już zgłoszenia formalne i 

nieformalne kilkunastu naukowców z Polski. Henryk Malewski zwrócił uwagę 

na konieczność aktywnego udziału członków SNPL w tej konferencji, tym bar-

dziej, że jej tematyka pasuje wielu naszym naukowcom. Zdecydowano pokryć z 

konta SNPL część opłaty konferencyjnej za każdego członka Stowarzyszenia. 

Informację przyjęto przez aklamację. 

Ad. 8. W czasie dyskusji na temat spotkania świątecznego SNPL w dn. 6 

stycznia 2017 r. podkreślono, że spotkanie, zarówno pod względem meryto-



rycznym, jak też organizacyjnym było imprezą udaną i pozytywnie ocenioną 

przez członków i sympatyków SNPL. Informację przyjęto przez aklamację. 

Ad. 9.  

a) Prezes Henryk Malewski podał do wiadomości zebranych, że na Kon-

kurs prac naukowych SNPL 2016 nadesłano sześć prac doktorskich, 

dwie monografie oraz jedną pracę magisterską. Konkurs się odbył, teraz 

jest czas na analizę nadesłanych prac, ich ocenę i wytypowanie zwy-

cięzców. Prace Komisji Konkursowej są zaplanowane na luty-kwiecień. 

Podsumowanie konkursu i wręczanie nagród odbędzie się w czasie ze-

brania walnego SNPL 21 kwietnia 2017 r. Z Wydziałem Konsularnym 

Ambasady RP w Wilnie uzgodniono, że I nagrodę (laptopa) ufunduje 

Ambasada RP, ewentualnie, Ambasador RP w Wilnie też przygotuje 

własną imienną nagrodę. Nagrody pocieszenia ufundują SNPL i USPV. 

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dodatkowo nagrody książko-

we i dyplomy uznania SNPL. Informację przyjęto przez aklamację. 

b) Doc. dr. Barbara Dwilewicz opowiedziała o tym, że od grudnia 2016 r. 

przystąpiono do realizacji międzynarodowego projektu naukowo-

badawczego „Wiedza bez barier", którego uczestnikiem jest SNPL 

wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Polska) 

oraz z organizacjami społecznymi z Czech i Łotwy. B. Dwilewicz za-

znaczyła, że na pierwszym etapie współpraca nie układa się jeszcze 

bezproblemowo, głównie z powodu braku informacji. Postanowiono 

zintensyfikować kontakty z innymi uczestnikami projektu, gdyż jego 

realizacja leży też w naszym interesie. Informację przyjęto przez akla-

mację. 

c) Postanowiono walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL zwołać w 

dniu 21 kwietnia 2017 roku, o godz. 18.00 w Domu Kultury Polskiej, w 

sali 005. Prezes zaznaczył, że musimy zawczasu sporządzić sprawozdania 

oraz inną niezbędną dokumentację, która ma być rozesłana pocztą elek-



troniczną do członków, którzy z poważnych przyczyn będą nieobecni na 

zebraniu. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

d) Polecono prof. dr. W. Stankiewiczowi rozesłać apel do członków SNPL o 

uzupełnienie listy publikacji za rok 2016. Głosowano: „za” – jednogło-

śnie. 

 

Przewodniczący: Prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: Dr. hab. Henryka Ilgiewicz 


