Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 49
z dn. 21 listopada 2018 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305)
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski

Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Katarzyna
Miksza, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Mirosław Szejbak;
członkowie SNPL: Dr Marian Grygorowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Stanisław Majewski,

Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. Referuje – HM
3. Spotkanie z przedstawicielami Ambasady RP w Wilnie: p. Grzegorzem Poznańskim,
zastępcą Pani Ambasador RP w Wilnie i p. Marcinem Zieniewiczem, Radcą – Konsulem RP, Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie.
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 48 z dn. 17 października br.
Referuje – KMŁ
5. Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie do SNPL:
- dr Monika Pokorska-Iwaniuk
Referują – IF, WS
6. Wyniki i wstępna ocena prac nadesłanych na Konkurs na najlepszą pracę
kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. Ustalenie terminu posiedzenia Komisji
Konkursowej, na którym będą podsumowane wyniki Konkursu i ustaleni jego
zwycięzcy. Casus: p. Karina Čarneckaja brała udział w Konkursie DMN... Formularz zgoszenia.
Referuje - BD
7. Aktualizowanie strony internetowej SNPL – problemy i możliwości usprawnienia. (Co
można zrobić, aby więcej osób odwiedzało stronę internetową SNPL?)
Referują - KMŁ, MSz
8. Współpraca z mediami: sporadyczne kontakty czy regularna współpraca?
Referują - HM, WS, IF
9. Aktualny stan prac nad Rocznikiem SNPL 2018.
Referują – MSz, BD, IF, HM
10.Ustalenie terminu, miejsca, programu i odpowiedzialnych osób za zorganizowanie świątecznego spotkania członków i sympatyków SNPL. Ustalenie listy członków SNPL,
którzy w 2018 r. mieli jubileusze. (Wstępna rezerwacja sali 005 – 6 stycznia 2019 r. godz. 17.00).
Referują – WS, BD

11. Zatwierdzenie Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub
popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz
jego Komisji Konkursowej. Referuje – HM
12. Sprawy wniesione i informacje:
- walne zebranie EFPSNT w Heidelbergu i harmonogram działań SNPL w czasie prezydencji w
Federacji (WS, HM);
- publikacja „30-lecie SNPL” ….;
- akcja „Znicz” (JK, WS);
- udział w imprezach z okazji 100. Rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
- informacja o VI konferencji SNPL w 2019 r. Apel o aktywny udział członków SNPL (HM);
- opracowanie i wysłanie materiałów o działalności SNPL za okres bieżący do Info Flash (WS,
HM);
- list od Małgorzaty Przybysz-Zaremby (KMŁ);
- informacja o Konkursie DMN Litwy (HM);
- informacja o prezentacji książki dr Moniki Tomkiewicz „"Więzienie na Łukiszkach w Wilnie
1939-1953" (HM);
- informacja o książce Wojciecha Lisa (red. naukowa) Polacy na Litwie – przeszłość i
teraźniejszość, Toruń 2018. (HM);
- otwarcie (z krótkim koncertem) i pierwsza sesja VI interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Od
Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...“ w dn. 25.04.2019 r. w sali koncertowej kościoła pod
wezwaniem św. Katarzyny ?
- podziękowanie dla SNPL za udział w Uroczystościach Ponarskich (HM).

Przebieg posiedzenia:
AD1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu SNPL.
AD2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
AD3. Prof. dr hab. Henryk Majewski opowiedział o pracy Zarządu za ostatnie 4 lata przedstawicielom RP w Wilnie: p. Grzegorzem Poznańskim, zastępcą Pani Ambasador RP w Wilnie i p. Marcinem Zieniewiczem,
Radcą – Konsulem RP, Kierownikiem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Wilnie. Grzegorz Poznański podziękował za zaproszenie i przedstawił możliwości wsparcia działalności stowarzyszenia. Zaakcentował potrzebę współpracy z stowarzyszeniem w temacie konkursów dla młodzieży polskiej na Litwie. Marcin Zieniewicz przedstawił możliwości współpracy, na przykład, przeprowadzenia wspólnych wydarzeń w
nowym budynku Ambasady RP.
AD4. Zatwierdzono protokoły posiedzeń nr. 48.
AD5. Rozpatrzono wniosek o przyjęcie dr Moniki Pokorskiej-Iwaniuk.
?????????????
Z przyczyn obiektywnych inni kandydaci nie mogli uczestniczyć, więc przyjęcie nowych członków odłożono na następne posiedzenie zarządu, które odbędzie się 12 grudnia 2018 r.
AD6. Dr Barbara Dwilewicz poinformowała o nadesłanych pracach na Konkurs. Dr hab. Henryka Ilgiewicz zaproponowała ufundować nagrodę im. Mieczysława Meiłunasa dla uczestnika Rodaka z Wileńszczyzny,
przedstawiciela nauk ścisłych. Zaproponowała również, aby na świątecznym posiedzeniu dać możliwość
nagrodzonym przedstawić podstawowe tezy ich prac.
Postanowiono:

zobowiązać dr Barbarę Dwilewicz z prof. dr hab. J. Wołkonowskim zweryfikować zgodność tematyki nadesłanych prac z wymaganiami Regulaminu;



AD7.
AD8.
AD9.

AD10.
AD11.
AD12.

odnowić Regulamin Konkursu na następną edycję:
o odwołać ograniczenie możliwości uczestniczenia w innych konkursach,
o poszerzyć tematykę i objąć nie tylko Wileńszczyznę, ale i Litwę.
Dr Krystyna Moroz-Łapin przedstawiła propozycje uatrakcyjnienia strony internetowej.
Postanowiono zaktywizować współpracę z litewskimi mediami. Dalsza dyskusja odłożona do następnego
posiedzenia zarządu.
Dr Mirosław Szejbak przedstawił sytuację na temat recenzowania artykułów, część artykułów już się redaguje, szereg artykułów już czeka na makietowanie. W sumie prace idą w dobrym kierunku. Została naświetlone nowe regulacje na temat punktacji czasopisma. Index Copernicus odnowił i podniósł punktację Rocznika: 62,77.
Uzgodniono termin i program spotkania.
Regulamin Konkursu został zatwierdzony.
Sprawy wniesione:
- informacja o walnym zebraniu EFPSNT w Heidelbergu już jest przygotowana do publikacji.
- akcja „Znicz” odbyła się pomyślnie.
- Apel o aktywny udział członków SNPL.
- zobowiązać Ilonę Lewandowską opracować tekst o obchodach 100-lecia Niepodległości i udziale członków stowarzyszenia.
- omówiono przebieg konkursu DMN Litwy
- omówiono książkę Wojciecha Lisa.

