
Protokół posiedzenia Zarządu 

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

nr 39 z dn. 20 grudnia 2017 r. (godz. 18.30) 

 
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302) 

 

Obecni: prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Jan Kolendo, dr Mirosław 

Szejbak, prof. dr Wojciech Stankiewicz 

 

Przewodniczący: prof. dr H. Malewski 

Sekretarz: doc. dr I. Fedorowicz 

 

Porządek posiedzenia 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2.  Przyjęcie porządku dziennego 

                                                                                                                         Referuje - HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu nr 38 z dn. 24 listopada 2017 r.  

 

                                                                                                               Referuje - KMŁ 

 

4. Prace redakcyjne z materiałami do „Rocznika SNPL”, t. 17. 

 

                                                                                                 Referują – MS, BD, KMŁ, IF 

  

5. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podsumowanie 

wykonania umów za 2017 r.  

                                                                                            Referują – HM, KM, BD, EK i in. 

 

6. Sprawy wniesione: 

- Informacja o udziale członków SNPL w uroczystościach 99. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości oraz 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego – grudzień 2017 r. (WS, 

HM): 

- Konferencja STIPL (WS);  

- Dyskusja o uzupełnieniu nazwy Rocznika SNPL o tytuł historyczny Ateneum 
Wileńskie, nawiązujący do wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie; 

- Przygotowanie do świątecznego zebrania walnego (WS, BD);  

- Kwestia ustalenia wysokości składek członkowskich. 

 

                                  Przebieg posiedzenia  

 
 

Ad 1. Prezes H. Malewski powitał zebranych członków Zarządu i zagaił posiedzenie.  

 

Ad 2. Porządek dzienny posiedzenia został przyjęty przez aklamację.  

 



Ad 3.  Z powodu nieobecności doc. dr Krystyny Moroz-Łapin zatwierdzenie protokołu 

posiedzenia Zarządu nr 38 z dn. 24 listopada 2017 r. zostało przeniesione na później. Decyzję 

podjęto przez aklamację. 

Ad 4. Redaktor dr M. Szejbak poinformował o stanie prac nad redagowaniem tekstów do 

„Rocznika SNPL“, t. 17. Ponieważ tegoroczny tom będzie miał rekordową objętość (ponad 

600 stron), prace jeszcze nie zostały zakończone. Ale redaktorzy językowi pracują bez 

wytchnienia, więc jest duża szansa na to, że makieta zostanie wysłana do drukarni do końca 

roku i egzemplarze „Rocznika“ będą dostępne podczas walnego świątecznego zebrania w dn. 

6 stycznia 2018 r.  

Prezes H. Malewski poinformował o tym, że Konsulat RP w Wilnie przeznaczył 

dofinansowanie w wysokości 1 tys. euro na wydanie t. 17 „Rocznika“. Według wstępnych 

danych Zarząd będzie musiał dołożyć z konta SNPL jeszcze ponad 600 euro. Przewidywany 

nakład – 170 egz. Informacja została przyjęta do wiadomości. 

Ad 5. Prezes H. Malewski poinformował, że doc. dr Katarzyna Miksza jest w trakcie 

przygotowywania sprawozdania finansowego dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ 

za  wsparcie finansowe naszej interdyscyplinarnej konferencji naukowej (6-8 kwietnia 2017). 

Departament ds. mniejszości narodowych przy Rządzie RL w tym roku przeznaczył 2600 

euro na naszą konferencję oświatową. Sprawozdanie finansowe za wsparcie finansowe tej 

konferencji zostało przyjęte przez Departament ds. mniejszości narodowych przy Rządzie RL 

już wcześniej i bez żadnych uwag. Postanowiono, że Zarząd powróci do zatwierdzenia 

finansowych sprawozdań na swoim styczniowym posiedzeniu. Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

Ad 6. Prof. Wojciech Stankiewicz poinformował, że wspólnie z kilkoma przedstawicielami 

Zarządu (dr J. Kolendo, dr K. Moroz-Łapin) wziął udział w składaniu wieńców  na wileńskiej 

Rossie z okazji obchodów 99. rocznicy niepodległości Polski. Na płycie Mauzoleum Matki i 

serca Syna został złożony wieniec od Stowarzyszenia. Z kolei prof. dr Henryk Malewski 

podzielił się wrażeniami z przebiegu konferencji „O Józefie Piłsudskim bez emocji“, która 

odbyła się w wileńskim Ratuszu z okazji 150. rocznicy urodzin Marszałka. Konferencja była 

bardzo ciekawa, przebiegała na wysokim poziomie. Wziął w niej udział doc. dr Andrzej 

Pukszto, który prowadził jedną sesję, a także szereg innych członków Stowarzyszenia. 

Prof. Wojciech Stankiewicz podzielił się wrażeniami z konferencji STIPL. Informacja została 

przyjęta do wiadomości. 

Prof. dr Henryk Malewski zainicjował dyskusję w sprawie ewentualnego poszerzenia nazwy 

„Rocznika SNPL“ o tytuł historyczny „Ateneum Wileńskie“, który by nawiązywał do 



wydawnictwa Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Doc. dr Irena Fedorowicz 

powiedziała, że pismo o takim tytule ukazywało się w Wilnie w końcu lat 90. XX w., jego 

redaktorami byli prof. Jan Ciechanowicz i Henryk Sosnowski, jako wydawca figurowała 

Fundacja Kultury Polskiej na Litwie im. Józefa Montwiłła. Wzmianka o tym pismie 

naukowo-literackim jest dostępna w Internecie oraz w Wileńskiej encyklopedii 1939-2005 

(oprac. M. Jackiewicz, Warszawa 2007, s. 24). Jakie są obecnie losy „Ateneum Wileńskiego“, 

nie wiadomo. Ale żeby nie spowodować zamieszania, postanowiono wycofać się z pomysłu 

zmiany nazwy, tym bardziej, że „Rocznik SNPL“ ma już renomę. Decyzję podjęto przez 

aklamację 

Poręczono prof. Wojciechowi Stankiewiczowi wspólnie doc. dr Barbarą Dwilewicz  

dopracować szczegóły organizacyjne świątecznego zebrania w Domu Kultury Polskiej w dn. 

6 stycznia 2018 r. Decyzję podjęto przez aklamację. 

W sprawie wysokości składek członkowskich postanowiono zmian nie wprowadzać, czyli 

pozostać przy kwotach ustalonych wcześniej: 10 euro – dla członków zwyczajnych, 5 euro – 

członków wspierających i 1 euro – dla członków emerytowanych. Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

Z listy członków zwyczajnych postanowiono skreślić Witolda Filistowicza, który utracił 

kontakt ze Stowarzyszeniem (od wielu lat nie płaci składek członkowskich i nie uczestniczy 

w żadnych imprezach SNPL). Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

 

 

              Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: doc. dr Irena Fedorowicz.  

   

 

 

 

 

 

  


