
Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 84 

30 września kwietnia 2022 r., godzina 20.00. Posiedzenie zdalne (ZOOM) 

Obecni:  

członkowie zarządu SNPL: prof. dr Wojciech Stankiewicz (WS), dr hab. Alina Grynia (AG), dr Bar-

bara Dwilewicz (BD), dr Krystyna Moroz-Łapin (KMŁ), dr Mirosław Szejbak (MSz), dr Renata Kar-

picz (RK), dr Jan Kolendo (JK), dr hab. Jarosław Wołkonowski (JW), skarbnik dr Justyna Łuczyńska 

(JŁ). 

członkowie SNPL: prof. dr Henryk Malewski 

Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

Referuje – WS 

2. Finalne sprawy organizacji IX Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Nau-

kowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. „Poznanie i upowszechnianie 

historycznego i kulturowego dziedzictwa Wileńszczyzny drogą do zachowania tożsamo-

ści narodowej”              Referuje – WS, MSz 

3. Sprawy wniesione i informacje: 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodniczący prof. dr Wojciech Stankiewicz powitał zebranych i zagaił zebranie walne 

SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad. 2. Dr Mirosław Szejbak przedstawił program ramowy konferencji i szeroko omówił tematykę 

sesji. WS poinformował, że jest jeszcze dodatkowy referat, który postanowiono umieścić podczas 

pierwszej sesji. Nastąpiły zmiany w programie kulturalnym, ponieważ początkowo planowany do 

prezentacji film jeszcze nie został ukończony. Omówiono kwestie finansowe uroczystych kolacji, 

ponieważ zmieniły się możliwości sponsorowania.  

W programie ramowym zostały do ustalenia moderatorzy sesji. Dr Dwilewicz zgłosiła się do sesji 

językowej.  

WS zauważył, że czas nagli, więc trzeba rozpocząć tłumaczenie programu na język litewski. 

Również poinformował, że pertraktuje z Ambasadą RP o przynajmniej częściowym opłaceniu prze-

rwy kawowej i uroczystej kolacji. Departament Mniejszości Narodowych RL wydzielił 1500 Eur na 

tłumaczy i sprzęt do tłumaczenia. Część pieniędzy można przeznaczyć na bardziej potrzebne wydatki. 

Dalej omówił zestaw uczestnika, który będzie ukompletowany, korzystając z oferty VilniusGO. Po-

stanowiono przyszykować 50 zestawów.  

Ciągle nie jest pewne finansowanie przerwy kawowej i uroczystej kolacji. Gdyby nie było wspar-

cia, omówiono możliwość koszty przerwy kawowej pokryć z kasy SNPL. Rozważono możliwość 

częściowego pokrycia kosztów kolacji również z kasy Stowarzyszenia. JW zaproponował restaurację 

Sakwa, w której można uzyskać niewygórowane ceny. 

Omówiono program wycieczki oraz cenę i dania kolacji w Jaszunach. JK zaproponował dodać do 

programu Ponary. MSz odpowiedział, że taka możliwość była rozważana z Józefem Szostakowskim 

i jednak zrezygnowano, bo wycieczka bardzo się wydłuży. WS poprosił skarbnika, żeby sprawdzić 

stan konta i przelewy opłat konferencyjnych. Dla uczestników konferencji opłata wynosi 130 Eur 

przed 1 października, 150 Eur – po 1 października, doktorantom – 100 Eur, uczestnikom, biorącym 

udział zdalnie z artykułem – 50 Eur, członkom stowarzyszenia – 40 Eur.  



AG zaproponowała ustalić termin, do którego uczestnicy mają wpłacić. Uczestników jest 31, re-

feratów – 30. Uwzględniając osoby dodatkowe kolacje, obiady i przerwy kawowe postanowiono za-

mawiać na 35 osób. AG zobowiązała się do organizacji posiłków.  

JŁ wyśle informacje o terminie przelania opłaty. Ustalono, że wpłaty w gotówce nie będą przyj-

mowane, ponieważ nie będzie możliwości wystawienia rachunku. 

JK zobowiązał się załatwić autokar na wycieczkę. Wycieczka kosztuje 40 Eur. Także wydrukuje 

identyfikatory.  

WS  

  Sprawy wniesione: 

• WS poinformował, że należy wpłacić składkę do EFPSNT – 30 Eur.  

• Zebranie walne EFPSNT w tym roku odbędzie się w Paryżu. Reprezentować stowarzyszenie 

zobowiązał się Prezes SNPL. Postanowiono pokryć koszty hotelu i bilet lotniczy z kasy sto-

warzyszenia. 

 

 

Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz. 

Protokołowała dr Krystyna Moroz-Łapin 

  

 


