Protokół z posiedzenia Zarządu SNPL nr 16
z dnia 25 listopada 2015 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)
Obecni: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Bogusław Grużewski, dr hab.
Henryka Ilgiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech
Stankiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Mikłaszewicz.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz
Porządek dnia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL z dn. 14

października 2015 r.
Referuje – EK
4. Aktualna informacja o międzynarodowej konferencji naukowej
SNPL Pomiędzy integracją a wyłączeniem: prawa językowe
mniejszości narodowych w Europie (27.11.2015.).
Referuje – EK
5. Informacja o finalizowaniu prac nad tekstami tomu 15
„Rocznika SNPL”.
Referują - HM, BD, KŁ, MSz
6. Opracowanie koncepcji tematycznej „Rocznika SNPL“ na
2016 r.
Referują - MSz, HM i inni członkowie zarządu
7. Opracowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz
podsumowanie wykonania umów za rok 2015.
Referują - HM, EK i inni członkowie SNPL
8. Ustalenie miejsca i terminu zebrania świątecznego SNPL .
Referują - BD, WS.

9. Ustalenie terminu prezentacji tomu 15 „Rocznika SNPL”,
książki prof. Zdzisława Gębołysia Bibliografia druków w języku
polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r., monografii dr
hab. Henryki Ilgiewicz Biblioteka Państwowa im. Eustachego i
Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912-1939) oraz towarzystwa ją
popierające, monografii zbiorowej pod redakcją dr Elżbiety
Kuzborskiej oraz innych znaczących publikacji.
Referuje – HM
10. Aktywizacja kontaktów na linii Zarząd – członkowie SNPL
poprzez stronę internetową i bezpośrednie kontakty mailowe i
telefoniczne.
Referują - WS i inni członkowie zarządu
11. Sprawy wniesione i informacje:
- udział przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji święta
Niepodległości Polski w dn. 11 listopada i Dnia Zadusznego na Rossie –
składanie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wybitnych naukowców i
inżynierów (WS, HM).
- informacja o banerze SNPL (WS);
- informacja o zebraniu walnym EFPSNT (HM);
- informacja o wyborach do Rady Wspólnot Narodowych Litwy
(25.11.2015.);
- informacja BG o październikowych warsztatach naukowych na
Uniwersytecie Wrocławskim i poczynionych ustaleniach dotyczących
wspólnego projektu badawczego;
- list Małgorzaty Stefanowicz o poparcie listem intencyjnym projektu
„Wzmocnienie środowiska inteligencji polskiej w Kownie“, opracowanego
przez grupę osób z UJ (informacja była przesłana 12 listopada 2015 r.).
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił
posiedzenie Zarządu SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z październikowego posiedzenia Zarządu
przeniesiono na styczeń.

Ad. 4. Z powodu usprawiedliwionej nieobecności przewodniczącej komitetu
organizacyjnego konferencji naukowej SNPL Pomiędzy integracją a
wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie
(27.11.2015.) dr Elżbiety Kuzborskiej informację o stanie przygotowań do
konferencji przedstawił prof. Henryk Malewski. Został przedstawiony program
konferencji, omówiono podstawowe kwestie organizacyjne. Zarząd pozytywnie
ocenił wykonaną pracę.
Ad. 5. Doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin i prof.
Henryk Malewski krótko zreferowali przebieg prac nad wydaniem „Rocznika
SNPL” za 2015 r. Prace przebiegają w miarę sprawnie, chociaż mamy pewne
poślizgi. Naszym obowiązkiem jest wydanie „Rocznika” jeszcze w tym roku.
Zarząd życzył Radzie Naukowej i Kolegium Redakcyjnemu zrealizowania tego
ważnego zadania.
Ad. 6. Zebrani członkowie Zarządu SNPL uzgodnili, że kolejny tom „Rocznika”
powienien zawierać jak najwięcej artykułów autorstwa członków
Stowarzyszenia, podstawą tomu zaś mają być materiały planowanej przez SNPL
na kwiecień 2016 roku międzynarodowej konferencji naukowej.
Ad. 7. Prezes poinformował zebranych, że w najbliższym czasie będziemy
musieli opracować sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz podsumować
wykonanie umów za rok 2015. Jutro (26 listopada 2015 r.) w Wydziale
Konsularnym Ambasady RP składamy sprawozdanie i podsumujemy wykonanie
umowy dotyczącej wydania książki prof. Zdzisława Gębołysia Bibliografia
druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r. Książka
ukazała się drukiem. Szczególnej staranności będzie wymagało opracowanie
merytorycznego i finansowego sprawozdania do Fundacji Pomoc Polakom na
Wschodzie, która partycypuje w organizacji konferencji SNPL Pomiędzy
integracją a wyłączeniem: prawa językowe mniejszości narodowych w Europie.
Odpowiedzialnymi za sprawozdanie są dr Elżbieta Kuzborska i dr Katarzyna
Miksza.
Ad. 8-9. Uchwalono, że zebranie świątecznego SNPL odbędzie się w Domu
Kultury Polskiej w dn. 6 stycznia 2016 roku o godz. 18 (sala 305). Podczas
zebrania zostaną zaprezentowane: tom 15 „Rocznika SNPL”, książka prof.
Zdzisława Gębołysia Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie
od 1944 do 2014 r., monografia dr hab. Henryki Ilgiewicz Biblioteka
Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912-1939) oraz
towarzystwa ją popierające, monografia zbiorowa pod red. dr Elżbiety
Kuzborskiej oraz inne znaczące publikacje. Uchwalono organizować takie
prezentacje na zakończenie roku kalendarzowego na zebraniu świątecznym
SNPL Podczas zebrania zostaną nagrodzeni zwycięzcy Konkursu SNPL na
najlepszą pracę kwalifikacyjną dotyczącą Wileńszczyzny. Zarząd zobowiązał
przewodniczącą Komisji Konkursowej doc. dr Barbarę Dwilewicz do

przeprowadzenia do końca grudnia posiedzenia Komisji i wyboru spośród
wyselekcjonowanych prac zwycięzców oraz zaproszenia ich na świąteczne
zebranie SNPL. Na zebraniu zostaną też wręczone dyplomy członkom
honorowym SNPL.
Ad. 10. Omówiono kwestię aktywizacji kontaktów na linii Zarząd – członkowie
SNPL poprzez stronę internetową i bezpośrednie kontakty mailowe i
telefoniczne. Uchwalono, że sprawy dotyczące kontaktów i komunikacji z
członkami Stowarzyszenia muszą być priorytetowe dla Zarządu.
Odpowiedzialnymi za te kontakty są przede wszystkim prof. dr Wojciech
Stankiewicz oraz dr Elżbieta Kuzborska.
Ad. 11. Sprawy wniesione i informacje:
- prof. Wojciech Stankiewicz poinformował o akcji „Znicz”. W Dniu
Zadusznym przedstawiciele SNPL na Rossie zapalili znicze na grobach
wybitnych naukowców i inżynierów;
- prezes H. Malewski poinformował, że z okazji Święta Narodowego Polski w
imieniu Zarządu SNPL wspólnie z Henryką Ilgiewicz została złożona wiązanka
kwiatów na Rossie;
- prezes SNPL prof. Henryk Malewski poinformował zebranych i złożył
gratulacje prof. dr. Bogusławowi Grużewskiemu z okazji odznaczenia go
Złotym
Krzyżem
Zasługi;
prof.
Wojciech
Stankiewicz
zaprezentował
baner
SNPL;
- prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o uchwałach zebrania
walnego EFPSNT (informacja była przesłana do członków zarządu i jest
zamieszczona
na
stronie
internetowej
SNPL);
- prezes Henryk Malewski poinformował o wyborach do Rady Wspólnot
Narodowych Litwy, które odbyły się dzisiaj. Do Rady zostali wybrani
przedstawiciele,
których
popierał
SNPL;
- prof. Bogusław Grużewski opowiedział o październikowych warsztatach
naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim i poczynionych ustaleniach
dotyczących wspólnego projektu badawczego. Ustalono, że projekt ten należy
kontynuować;
- prof. Henryk Malewski poinformował o liście Małgorzaty Stefanowicz z
prośbą poparcia przez SNPL projektu „Wzmocnienie środowiska inteligencji
polskiej w Kownie“, opracowanego przez grupę osób z UJ (informacja była
przesłana 12 listopada 2015 r.).
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz

