Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 82
12 kwietnia 2022 r., godzina 19.00. Posiedzenie zdalne (ZOOM)
Obecni:
członkowie zarządu SNPL: prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Barbara
Dwilewicz, dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, dr Renata Karpicz, dr Jan Kolendo, dr
hab. Jarosław Wołkonowski, skarbnik dr Justyna Łuczyńska.
członkowie SNPL: prof. dr Henryk Malewski, dr Tomasz Bożerocki
kandydatka na członka zwyczajnego: dr Barbara Jundo-Kaliszewska
Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
2.

Referuje – WS
Wniosek o przyjęcie do SNPL Dr Barbarę Jundo-Kaliszewską (Doktor nauk
humanistycznych z zakresu historii, adiunkta w Katedrze Teorii i Myśli Politycznej na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.)
Referuje – WS
Referuje – MSz

3.

Sprawy wydania Roczniku SNPL tomu 21A i 21B

4.

Sprawy wydania materiałów konferencji w monografii w Wydawnictwie Sejmowym
RP

Referuje – JW

5.

Organizacja IX Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. "Poznanie i upowszechnianie
historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania
tożsamości narodowej"
Referuje – WS, MSz, JW

6.

Sprawy wniesione i informacje:

O spotkaniu w Ambasadzie RP w Wilnie poświęcone wymianie informacji
dotychczasowego lub możliwego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. (Referuje – RK)
O spotkaniu na sesji strategicznej zorganizowanej przez Departament Mniejszości
Narodowych pt. "(De)eskalacja stosunków etnicznych w mediach". (Referuje – WS)
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący Wojciech Stankiewicz powitał zebranych i zagaił zebranie walne SNPL.
Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad. 2. Prezes prof. dr Wojciech Stankiewicz poprosił Dr Barbarę Jundo-Kaliszewską o
przedstawienie motywacji wstąpienia do SNPL. Dr Barbara Jundo-Kaliszewska krótko przedstawiła
swój biogram, opowiedziała o działalności naukowej, publicystycznej i społecznej. Kandydatka
pochodzi z Ejszyszek, ukończyła studia, obroniła doktorat z zakresu nauk humanistycznych z zakresu
historii. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii i Myśli Politycznej na Wydziale Studiów

Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Współpracuje również z TVP
Wilno. Dr Mirosław Szejbak zapytał o doświadczeniu pracy w wydawnictwie. Dr Jundo-Kaliszewska
udokładniła specyfikę tej współpracy, a dr Szejbak zaprosił do współpracy przy wydawaniu Rocznika
SNPL. Po krótkiej dyskusji członkowie zarządu jednogłośnie poparli wniosek kandydatki. Prezes
pozdrowił nowego członka SNPL dr Barbarę Jundo-Kaliszewską i życzył owocnej współpracy.
AD3. Dr Szejbak opowiedział o stanie wydawnictwa Rocznika SNPL. Tom A jest ukończony, tom
B jest na ukończeniu. Dr Jundo-Kaliszewska pogratulowała, że jeden tom jest wydawany w
renomowanym Wydawnictwie Sejmowym RP. Prezes
AD4. JW opowiedział o monografii w Wydawnictwie Sejmowym RP, w którym brakuje jednego
artykułu z Ukrainy. Autorka dr Starczenko mieszka w Kijowie w trudnej sytuacji, ale artykuł obiecuje
dosłać. Inne artykuły są już uporządkowane.
AD5. Prezes przedstawił, że głównym organizatorem IX Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. "Poznanie i upowszechnianie
historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamości
narodowej" zgodził się być dr Szejbak. Dr hab. Wołkonowski pokazał projekt zaproszenia na
konferencję, w którym zaproponował aktualne rocznice, pasujące na wątki tematyczne. Również
omówił możliwe daty, ramy programu obejmującego Panel dyskusyjny w Ambasadzie RP i dalsze
obrady Domu Kultury Polskiej. Opłaty konferencyjne zaproponował zostawić takie same, jak i na
poprzedniej konferencji. Zabrał głos dr Szejbak, który omówił zakres prac.
Dr Dwilewicz poinformowała, że 13–14 września jest zaplanowana inna konferencja, w której
uczestniczą również członkowie SNPL. Dr hab. Alina Grynia również zwróciła uwagę, że i filia UwB
również organizuje konferencję we wrześniu, co należy uwzględnić.
Omówiono propozycje tematyczne. Panel dyskusyjny mógłby obejmować zagadnienia tożsamości
narodowej. Dr hab. Grynia zaproponowała wziąć jako podstawę projekt konferencji, wysłany do
Departamentu. Omówić bloki tematyczne i ustalić kuratorów. Proponowane bloki tematyczne:
•

sztuka ludowa (palmy, tradycje, potrawy, obchody, Kaziuki Wileńskie),

•

historia gospodarcza (manufaktury, rzemieślnicy, banki, domy handlowe),

•

intelektualiści z Wileńszczyzny (naukowcy, artyści, malarze, teatry, JW proponuje
włączyć dorobek Józefa Mackiewicza),

•

Wileńszczyzna w dziejach historii,

•

wielokulturowość Wileńszczyzny,

•

życie kulturalne Wilna i Wileńszczyzny

•

media a tożsamość narodowa.

Dr Kolendo zaproponował również blok geopolityka Wileńszczyzny. Postanowiono tę tematykę
dołączyć do bloku historycznego. Ustalono, że po świętach należy zebrać się na posiedzenie komitetu
organizacyjnego konferencji i omówić dalsze szczegóły.
Do spotkania postanowiono założyć osobną skrzynkę pocztową.
Sprawy wniesione:
•

Dr Karpicz opowiedziała o spotkaniu w Ambasadzie RP w Wilnie, w którym omawiano
możliwe wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Uczestnicy spotkania deklarowali swoje
możliwości. Członkowie SNPL indywidulanie wspierają uciekinierów. Jako członek

Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z konta SNPL
500 Eur przeznaczono na szpital dziecięcy w Krakowie, w którym leczą się dzieci z Ukrainy.
•

Prof. dr Wojciech Stankiewicz zrelacjonował dyskusję na sesji strategicznej zorganizowanej
przez Departament Mniejszości Narodowych pt. "(De)eskalacja stosunków etnicznych w
mediach". Prezes również brał głos w dyskusji i ocenił krytycznie zestaw programów
telewizyjnych sieci kablowych. Telewizje kablowe proponowały 30 kanałów rosyjskich i od
niedawna dwa kanały polskie, które się dublują w 80%. W dyskusji również poruszył temat
oświaty, aby uczniowie szkół litewskich więcej wiedzieli o dorobku przedstawicieli
mniejszości narodowych.

Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz.
Protokołowała dr Krystyna Moroz-Łapin

