
Protokół posiedzenia 
Zarządu SNPL nr 80 25 listopada 2021 r., godzina 19.00. 

Posiedzenie zdalne (ZOOM),  posiedzenie zdalne 

Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz (WS).  

Obecni: 

członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz (BD), dr hab. Alina Grynia (AG), dr Renata Karpicz 

(RK), dr Jan Kolenda (JK), dr Krystyna Moroz-Łapin (KMŁ), dr hab. Jarosław Wołkonowski; 

członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz, skarbnik – dr Justyna Łuczyńska. 

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.                      Referuje – WS 

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu nr 79 odbytego w dniu 23 września 2021 r. 

Referuje – KMŁ 

 

3. Informacja o VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL która odbyła się 

dniach 15-17 października: 

• Przebieg konferencji. 

• Sprawy finansowe konferencji. 

• Sprawy zebrania, redagowania recenzowania i druku materiałów Konferencji. 

Referują –WS, JW, AG, JK 

4. Zorganizowanie walnego zebrania SNPL.                        Referuje – WS 

5. Konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską dotyczącą Wileńszczyzny. 

    Referuje – BD 

6. Plany na przyszłość – propozycja tematu następnej konferencji SNPL.  

Referują –WS, JW, AG 

7. Opracowanie wniosków do Departamentu Mniejszości Narodowych 

Referują –WS, JW, AG 

8. Zatwierdzenie upoważnienia dla dr. Jana Kolenda reprezentować SNPL na Walnym Zebraniu Euro-

pejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

Referuje – WS 

9. Sprawy wniesione: 

Przebieg posiedzenia: 

D1. Zebranie zagaił prof. dr Wojciech Stankiewicz, który powitał obecnych i rozpoczął posiedzenie Zarządu 

SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

AD2. Protokół posiedzenia nr 79 zatwierdzono jednogłośnie. 

AD3. JW zreasumował ubiegłą konferencję, na której odbyło się 38 przemówień, po konferencji nadesłano 

19 artykułów. Część prelegentów prosiło o przedłużenie terminu. Możemy liczyć na około 30 artykułów. 

Połowa będzie wydana w wydawnictwie sejmowym RP, pozostała część w Roczniku SNPL. Konferencję JW 

ocenił pozytywnie, chociaż oczekiwał więcej lokalnych uczestników. W pierwszy dzień część zarejestrowa-

nych uczestników nie przybyła. Na drugi dzień nie trzeba było rejestrować się, więc mogło być więcej człon-

ków SNPL. Studenci nie skorzystali z możliwości podłączenia się, chociaż była taka możliwość. Uwzględ-

niając sytuację pandemiczną mniejsza aktywność jest zrozumiała. Trzeciego dnia odbyła się bardzo udana 

wycieczka. Wycieczek poświęconych tematyce Konstytucji Trzeciego Maja na Litwie jeszcze nie było orga-

nizowanych, więc uczestnicy mieli unikalną możliwość zwiedzić miejsca, związane z tą datą, Autobus nie był 

pełny, więc było bezpiecznie. JW podziękował za pomoc w organizacji i wsparcie wszystkim tym, którzy 

wspierali organizatorów. AG dodała, że również spodziewała się również większej aktywności od członków 

stowarzyszenia Skoro stowarzyszenie jest organizatorem, to praca kolegów powinna być bardziej doceniona.. 



Skarbnik dr Justyna Łuczyńska przedstawiła bilans finansowy. Wpływy wyniosły 5130 Eur, wydatki 

4127,42 Eur, a więc bilans jest dodatni. JW i JK jeszcze zgłosili dodatkowe wydatki, które Zarząd polecił 

skarbnikowi pokryć. Skarbnik SNPL również przedstawiła stan finansów stowarzyszenia: na koncie jest 2760 

Eur, w kasie – 2015 Eur, razem – 4775 Eur.  

WS opowiedział o pracach nad sprawozdaniem finansowym i merytorycznym, przygotowywanym za 

zebranie walne. Również poinformował o planowanym spotkaniu z wiceministrem spraw zagranicznych RP. 

JW zaproponował na tym spotkaniu przypomnieć kwestię pisowni polskich nazwisk i nazw miejscowości na 

Litwie. Następnie zaproponował podjąć sprawę akredytacji informatyki na Filii, która jest akredytowana tylko 

na 2 lata, chociaż poprzednie akredytacje była otrzymywana na 6 lat. Trzecią kwestią są badania naukowe, 

które nie są finansowane na Filii UwB w Wilnie. Czwarta – status języka polskiego w szkolnictwie średnim, 

kwestia państwowego egzaminu maturalnego z języka ojczystego jest ważna i polepszyłaby motywację 

uczniów, którzy teraz całą uwagę skupiają na egzamin z języka państwowego. 

Uzgodniono, że redaktorem sejmowego wydania będzie dr hab. Jarosław Wołkonowski. Recenzentów 

zapewni wydawnictwo sejmowe. Na redaktora naukowego postanowiono prosić prof. dr Henryka Malew-

skiego. Recenzować Rocznik zgodził się prof. dr hab. Zdzisław Winnicki.  

BD zobowiązała się przepisać wystąpienia prelegentów konferencji z nagrań. JW zaproponował SNPL 

przyłączyć się do apelu naukowców polskich w sprawie nauczania historii w szkołąch. Uzgodniono, że prezes 

rozpatrzy treść apelu i rozważy możliwość podpisania.  

AD4. WS opowiedział o doświadczeniach przeszłych zebrań walnych SNPL. Aby zapewnić kworum 

zawczasu były wysyłane sprawozdania merytoryczne, finansowe i komisji rewizyjnej. Kto nie uczestniczył 

kontaktowo, mógł przesłać swoje głosy elektronicznie. WS dodatkowo telefonicznie uzgadniał udział lub 

przesłanie głosów elektronicznie. W tym roku WS zaproponował planować dwa kontaktowe zebrania: pierw-

sze w grudniu, a drugie – na 6 stycznia, ponieważ sytuacja epidemiologiczna polepsza się i jest możliwość 

osobistych spotkania. Wszyscy obecni poparli propozycję. 

AD5. Omówiono kwestię organizacji konkursów. Przedyskutowano możliwych kandydatów i kwestię 

promocji konkursu. Postanowiono ogłosić konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magi-

sterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Rozważono wielkość nagród i po-

tencjalnych fundatorów. Postanowiono za pierwsze miejsce ufundować 300 Eur, za drugie – 200 Eur, za trze-

cie miejsce – 100 Eur. Jeżeli będzie kilka równoważnych prac, liczba drugich i trzecich miejsc może być 

zwiększona. Odnowiony regulamin konkursu zatwierdzono przez aklamację. 

Zatwierdzono komisję konkursową: dr Barbara Dwilewicz, dr Justyna Łuczyńska, dr hab. Jarosław Woł-

konowski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. dr Aleksander Waszkiewicz.  

AD6. Omówiono temat następnej konferencji. WS zaproponował temat dziedzictwa Wileńszczyzny: 

aspekty kulturowe, historyczne, polityczne, naukowe i gospodarcze. Postanowiono skontaktować się z oso-

bami, obeznanymi w temacie i zorganizować w najbliższe dni spotkanie przez Zoom w celu utworzenia ko-

mitetu organizacyjnego i programowego. AG zaproponowała rozważyć również inne formy działalności, na 

przykład seminaria, wyjazdy, spotkania integracyjne. Postanowiono jednak rozpocząć prace nad następną 

konferencją.  

AD7. Po opracowaniu tematyki konferencji lub innej formy wydarzenia postanowiono zgłosić wniosek 

o dofinansowanie do Departamentu Mniejszości Narodowych RL.  

AD8. Zatwierdzono upoważnienie dla dr. Jana Kolendy reprezentować SNPL na Walnym Zebraniu Eu-

ropejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. 

AD9. Sprawy wniesione: 

- Omówiono tematykę artykułów do Rocznika. Zdecydowano ograniczyć treść tylko do tematyki 3 maja, 

ponieważ takie są wymogi punktowanej monografii.  

 

Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz 

Sekretarz zebrania: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin. 


