Protokół nr 35
posiedzenia Zarządu SNPL
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc.
dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolendo, dr Mirosław Szejbak, dr
Irena Fedorowicz, dr Elżbieta Kuzborska (Skype).
Porządek dzienny posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL z dn. 21
kwietnia 2017 r.
Referują – BD, WS
4. Omówienie planowanej struktury „Rocznika SNPL” (2017), t. 17. Informacja o pozyskaniu
nowych recenzentów oraz o potrzebie zadbania o zamieszczenie sylwetek nowo wybranych
członków. Opracowanie wniosku na wsparcie finansowe druku „Rocznika SNPL“, t.17.
Referują – HM, EK
5. Omówienie sprawy Projektu Umowy Ramowej o Współpracy pomiędzy AKADEMIĄ
HUMANISTYCZNĄ im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA W PUŁTUSKU a STOWARZYSZENIEM NAUKOWCÓW POLAKÓW LITWY.
Referuje - HM
6. Omówienie kwestii związanej z organizowaniem V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Setna rocznica
rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie
(aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), która odbędzie się
wiosną 2018 r. (ustalenie daty, numeracji, składu komitetu organizacyjnego, tekstu zaproszenia itd.). Podjęcie decyzji w sprawie ubiegania się o dofinansowanie z Departamentu
ds. Mniejszości Narodowych przy rządzie RL oraz z Ambasady RP w Wilnie.
Referuje – HM
7. Omówienie sprawy opracowania wniosku o wsparcie finansowe na modernizację strony
internetowej SNPL.
Referują - KMŁ, EK

8. Omówienie sprawy opracowania wniosku o wsparcie finansowe projektu digitalizacji
„Roczników SNPL” i zamieszczenie ich na stronie internetowej.
Referują – MSz, EK
9.

Sprawy wniesione i informacje:

- informacja o udziale dr Krystyny Łapin-Moroz i mgr Ilony Lewandowskiej w spotkaniu w
Departamencie ds. Mniejszości Narodowych przy rządzie RL;
- informacja (otrzymana za pośrednictwem dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie pana Marcina Łapczyńskiego) z Narodowego Centrum Nauki w Krakowie nt. konkursu DAINA
na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs zostanie ogłoszony jesienią tego roku;
- sprawa udziału prof. W. Stankiewicza jako przedstawiciela SNPL w obchodach 100-lecia
SITPF oraz w walnym zebraniu EFPSNT w Paryżu w dn. 12-14 października br.;
- sprawa udziału w V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie, który odbędzie
się w Krakowie (16-21 października), przygotowania prezentacji plakatowej na temat
SNPL.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL z dn. 21 kwietnia
2017 r. zatwierdzono przez aklamację.
Ad 4. Prezes H. Malewski poinformował o stanie prac nad przygotowaniem „Rocznika
SNPL”, t. 17. Przedstawił listę nowych potencjalnych recenzentów „Rocznika SNPL”.
Są nimi: prof. J. Winnicki, prof. A. Waszkiewicz, dr J. Szymeczek, prof. Marek
Tomaszewski itd. Poproszono dr I. Fedorowicz o skontaktowanie się z nowo
wybranymi członkami i zobowiązanie ich o nadesłanie swoich biogramów (objętość –
ok. 1 000 znaków) i zdjęć. Nowi członkowie zwyczajni: dr Barbara Borowska; dr
Tomasz Snarski; dr Alina Zawadzka; dr Alicja Malewska; dr Małgorzata Stefanowicz;
dr Milena Ingielewicz; dr hab. A. Vashkevich. Nowi członkowie wspierający: mgr
Ilona Lewandowska; mgr Monika Bogdziewicz; mgr Sabina Jakutowicz. Decyzję
podjęto przez aklamację.
Henryk Malewski zaproponował rozszerzenie składu Rady Naukowej „Rocznika
SNPL“ o nowe osoby i uzasadnił tę propozycję. Podczas dyskusji większość członków

ją poparła. Wyniki głosowania w tej kwestii: 7 członków zarządu opowiedziało się za
poszerzeniem składu Rady Naukowej „Rocznika SNPL“, 1 osoba – przeciwko.
Ad. 5. Prezes SNPL poinformował o propozycji zawarcia Umowy Ramowej o Współpracy
pomiędzy AKADEMIĄ HUMANISTYCZNĄ im. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
W PUŁTUSKU a STOWARZYSZENIEM NAUKOWCÓW POLAKÓW LITWY i
poczynionych dotychczas krokach w tym kierunku. Członkowie zarządu pozytywnie
ocenili tę inicjatywę. Jednogłośnie podjęto decyzję o potrzebie podpisania Umowy o
współpracy z Akademią Hutniczą.
Ad. 6. Prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o stanie przygotowań do planowanej
na wiosnę 2018 r. konferencji SNPL i dyskusjach na ten temat. Wstępne propozycje
zostały wysłane do wszystkich członków zarządu. Po dyskusji zatwierdzono nazwę i
datę konferencji. Będzie to V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy Setna rocznica rozpadu imperiów.
Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe), odbędzie się w dn. 19–21
kwietnia 2018 r. Ustalono skład Komitetu organizacyjnego konferencji (prof. dr H.
Malewski, doc. dr K. Miksza, dr E. Kuzborska, doc. dr I. Fedorowicz, doc. dr K. Moroz-Łapin, dr J. Kolendo, prof. dr W. Stankiewicz), Rady Naukowej konferencji, podstawowe tematy etc. Postanowiono, że ankiety zgłoszeniowe i streszczenia referatów
(objętość – ok. 10 zdań) będą przyjmowane do 20 stycznia 2018 r. Ustalono wysokość wpisowego. Postanowiono ubiegać się o otrzymanie dofinansowania z Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy rządzie RL oraz z Ambasady RP w Wilnie.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 7–8. Kwestie opracowywania wniosków na wsparcie są pod kuratelą dr Elżbiety Kuzborskiej, która wspólnie z zainteresowanymi członkami zarządu i innymi członkami
SNPL ma je opracować we wrześniu. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 9. Sprawy wniesione i informacje:
– doc. dr Krystyna Moroz-Łapin i mgr Ilona Lewandowska reprezentowały Zarząd SNPL w
Departamencie ds. Mniejszości Narodowych i uczestniczyły na prezentacji publikacji
Tautinės mažumos Pietryčių Lietuvoje (autorzy: S. Klimanskas, L. Kojala, Š. Legatas),
która odbyła się w dn. 29 czerwca br. Zebrani zostali poinformowani o tej przebiegu
tej imprezy. Informacja na ten temat ukazała się na stronie internetowej SNPL oraz w
dzienniku „Kurier Wileński“;

– Prezes SNPL przypomniał członkom zarządu, że mamy pismo z Instytutu Polskiego w
Wilnie o projekcie naukowo-badawczym „Daina”. Postanowiono wyjaśnić, czy SNPL
jako organizacja społeczna może w nim brać udział. Warunki konkursu mają być
ogłoszone po 15 września br., a wnioski będą przyjmowane do 15 grudnia;
– w październiku br. ma odbyć się walne zebranie EFPSNT. Postanowiono wydelegować
prof. dra Wojciecha Stankiewicza do udziału w imprezach z okazji obchodów 100lecia SITPF i w walnym zebraniu EFPSNT w Paryżu (12-14 października 2017 r.)
oraz pokryć koszty podróży i noclegów. Postanowiono przygotować list gratulacyjny
oraz upominek;
– w Krakowie 16-21 października br. ma się odbyć V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie. Postanowiono wydelegować prezesa H. Malewskiego do reprezentowania na nim SNPL. Prof. H. Malewski wspomniał o celowości przygotowania prezentacji plakatowej na temat działalności Stowarzyszenia.
Przewodniczący:
prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz posiedzenia:
doc. dr Irena Fedorowicz

