Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 36
z dn. 20 września 2017 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz,
dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Katarzyna Miksza, dr Jan Kolendo, dr Irena Fedorowicz,
dr Mirosław Szejbak, dr Elżbieta Kuzborska (Skype)
członek wspierający: Ilona Lewandowska




Otwarcie posiedzenia.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Referuje – HM
Zatwierdzenie protokołów walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SNPL
odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 r. oraz posiedzenia zarządu z dnia 23 sierpnia br.
Referuje – BD i IF
Organizacja Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką)
w zakresie szeroko rozumianej problematyki Wileńszczyzny. Opracowanie zasad i
ustalenie nagród w Konkursie.
Referuje – HM
Omówienie koncepcji opracowania pt. 30-lecie SNPL (na 2019 r.) – wrzesień 2017 r.
Referuje – IF
Przeprowadzenie weryfikacji listy członków SNPL i podjęcie decyzji w stosunku do
osób, które utraciły więź ze Stowarzyszeniem – wrzesień 2017 r. Referuje – KM
Promocja SNPL na portalach społecznościowych oraz aktualizacja informacji o SNPL w
języku polskim, angielskim i litewskim na stronach Wikipedii (Angażowanie do współpracy
w tej dziedzinie nowych członków, takich jak Ilona Lewandowska). Referują – MSz, EK, KMŁ
Składanie wniosków na wsparcie projektów SNPL.
Referują – EK, HM i wszyscy członkowie zarządu
Postępy w pracy nad Rocznikiem SNPL 2017.
Referuje - MSz









Sprawy wniesione:
-

-

Informacja o spotkaniu „Wieczór Prezesów 4” - aktywizacja współpracy SNPL, Filii
UwB i USPV – sierpień-wrzesień 2017 r. (HM);
Aktualizacja strony internetowej Stowarzyszenia (KMŁ);
Konsultacje (13.09.2017) z przedstawicielami Fundacji "Pomoc Polakom na
Wschodzie" w DKP w Wilnie (KM, IF);
Informacja o spotkaniu z delegacją Posłów Komisji Łączności z Polakami za
Granicą Sejmu RP, na czele z Panią Przewodniczącą Poseł Anną SchmidtRodziewicz (HM);
Informacja o postępach w pracach nad Umową o współpracy z AH w Pułtusku (HM).

Przebieg posiedzenia:

AD1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL.
AD2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
AD3. Protokół walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego został zatwierdzony przez
aklamację.
AD4. Prezes zaproponował ustalić termin przysyłania prac następnego konkursu na najlepszą
pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) do końca września 2018 roku.
Ustalono, że trzeba ustalić minimalną liczbę nadesłanych prac – 5, aby konkurs mógł
się odbyć. Zgłaszać można prace obronione w latach 2016–2018.
AD5. Prof. Henryk Malewski zaproponował uczcić 30-lecie SNPL wydaniem książki o
historii i działalności Stowarzyszenia. Dr Katarzyna Miksza zaproponowała
wykorzystać możliwości finansowania Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie.
Publikacja obejmowałaby historię, kronikę konferencji, wspomnienia założycieli
AD6. Zarząd zobowiązał dr K. Mikszę zweryfikować listę członków do następnego
posiedzenia Zarządu, które się odbędzie we wtorek 24 października 2017 roku.
AD7. Zobowiązać prof. Stankiewicza zorganizować sesję zdjęciową, aby zamieścić je jako
wizytówka SNPL. Krystyna Łapin przygotuje logo stowarzyszenia bez nazwy dla
konta Facebook. Ilona Lewandowska jest zobowiązana do szykowania materiałów do
publikowania informacji o działalności Stowarzyszenia w sieciach
społecznościowych.
AD8. Dr Elżbieta Kuzborska przekazała informację, że wnioski o wsparcie są
przygotowywane.
AD9. Dr Mirosław Szejbak przedstawił sytuację Rocznika. Autorzy przysłali artykuły,
ogólna ilość stron rękopisów wynosi około 465 stron. Ustalono zostawić recenzentów
językowych: dr Barbara Dwilewicz, dr Irena Fedorowicz, dr Kinga Geben. Dr Szejbak
zaproponował ustalić wspólne zasady stylu językowego, które w przyszłości mogą być
również wskazówkami dla autorów. Ustalono kolejność redakcji językowej: pierwszą
redakcję wykonują Dr Irena Fedorowicz i Dr Kinga Geben, drugą redakcję – dr
Barbara Dwilewicz. Redakcja angielska – osoba z Europejskiej Fundacji Praw
Człowieka.
Sprawy wniesione:–
 Prof. H. Malewski przedstawił informację o „Wieczorze Prezesów”. Na spotkaniu
omówili działalność obecną stowarzyszenia, kwestię uczestnictwa w konferencji
organizowanej przez prof. Brazisa.
 Dr Miksza przedstawiła informacje o konsultacjach z przedstawicielami Fundacji
"Pomoc Polakom na Wschodzie" w DKP w Wilnie. Postanowiono zwrócić się do
Fundacji Polakom na Wschodzie o finansowanie prac Rocznika.
 Prof. Malewski podał informację o spotkaniu z delegacją Posłów Komisji Łączności z
Polakami za Granicą Sejmu RP, na czele z Panią Przewodniczącą Poseł Anną
Schmidt-Rodziewicz. Prezes przekazał Pani Przewodniczącej ostatnie Roczniki.
 Prace nad przyszłoroczną konferencją są w toku, już są dwa zgłoszenia.
 Prof. Malewski jest upoważniony podpisać umowę o współpracy z AH w Pułtusku.
 Prof. Malewski zgłosił propozycję konferencję 2019 roku: Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej. Członkowie Zarządu zaaprobowali temat.
Sekretarz posiedzenia: Dr Krystyna Moroz-Łapin.

