
Protokół nr 22  

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 

z dn. 21 kwietnia 2016 r. (godz. 18.30) 

 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

 

Ze względu na brak kworum na przeprowadzenie zaplanowanego 

sprawozdawczego zebrania walnego zarząd SNPL przeprowadził swoje 

posiedzenie w rozszerzonym składzie  

Obecni:  

członkowie zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, 

prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. dr Bogusław Grużewski, dr Krystyna Moroz-Łapin, 

dr Mirosław Szejbak, skarbnik dr Katarzyna Miksza  

członkowie SNPL: dr Marian Grygorowicz, dr Aleksander Sokołowski, dr Leon Sokołowski, 

prof. dr hab. Romuald Brazis, dr Wiktoria Medelienė, dr Irena Fedorowicz, dr Anna 

Lipniewicz, dr Jan Kolendo. 

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL z dn. 16 marca 2016 r. 

4. Informacja o postępach w organizowaniu międzynarodowej konferencji 

naukowej Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem 

bezpieczeństwa narodowego? (28-30 kwietnia 2016 r.).  

5. Opracowanie bazy danych publikacji członków SNPL za rok 2015 i ostatnie 

5 lat. 

6. Opracowywanie wniosków na wsparcie projektów SNPL (wydanie Rocznika 

SNPL 2016; digitalizacja wcześniejszych Roczników; nagrody dla 

zwycięzców konkursów). 

7. Organizacja Konkursów w 2016 r.: 

- na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki 

(członka lub sympatyka SNPL); 

- na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) z zakresu  

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

8. Sprawy wniesione i informacje: 

- informacja z Departamentu ds. mniejszości narodowych (HM); 



- przygotowywanie materiałów do Rocznika 2016;                                                                             

- informacja o konferencji naukowej Kontakty Górnego Śląska i 

Wileńszczyzny; 

- III ŚZIP we Wrocławiu; 

- informacja o XX konferencji naukowej Nauka a jakość życia. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Prezes Henryk Malewski powitał zebranych członków SNPL, 

którzy przybyli na zebranie walne. W związku z brakiem kworum 

postanowiono, że powtórne roczne zebranie sprawozdawcze odbędzie się 29 

kwietnia br. o godz. 19.30 w Sali Koncertowej DKP, po obradach 

konferencyjnych. Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił podstawowe 

punkty sprawozdania z działalności zarządu SNPL za rok miniony, a skarbnik 

SNPL dr Katarzyna Miksza - stan finansów za rok. Zostały podane wpływy i 

wydatki, ze szczególnym uwzględnieniem listopadowej konferencji.  

Ad. 2. Prezes zagaił posiedzenie Zarządu SNPL, przedstawił porządek 

dzienny, który przyjęto przez aklamację. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL nr 20 z dn. 

17 lutego 2016 r. odłożono na następne posiedzenie. 

Ad. 4. Prof. dr Henryk Malewski poinformował o dotychczasaowych 

działaniach organizacyjnych i logistycznych w ramach przygotowań do 

międzynarodowej konferencji naukowej Mniejszości narodowe – szansą, 

wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?. Ze wstępnych 

zgłoszeń i komunikatów wynikało, że w konferencji weźmie udział blisko 70 

referentów. W ostatnim miesiącu, po monitach o potwierdzenie udziału w 

konferencji i napomnieniach o przesłanie streszczeń oraz wpłaceniu wpisowego, 

kilkanaście osób zrezygnowało. Ze współorganizatorami uzgodniono program 

konferencji, który przewiduje wygłoszenie ponad 50 referatów. Zaproszono 

gości honorowych. Zamówiono i dokonano wpłaty za gadżety konferencyjne. 

We czwartek (28 kwietnia) i w sobotę (30 kwietnia) przewidziane są 

posiedzenia plenarne w Sali Koncertowej DKP, a w piątek obrady będą się 



odbywały równolegle w sekcjach (Sala Koncertowa i sala 305). Dr Katarzyna 

Miksza przedstawili stan wpłat konferencyjnych. Jednym z zadań jeszcze nie do 

końca zrealizowanym jest rozpowszechnienie informacji o konferencji. 

Postanowiono: Zaproszenie mediów na kwietniową konferencję SNPL i 

nagłośnienie informacji o niej poręcza się dr Irenie Mikłaszewicz. Głosowano: 

„za” – jednogłośnie.  

Uzupełniając informację o organizacji konferencji H. Malewski powiedział, że 

30 kwietnia 2016 roku (sobota) uczestnicy konferencji  Mniejszości narodowe – 

szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego? są 

zaproszeni na sympozjum naukowe z okazji obchodów 1050. rocznicy Chrztu 

Polski pt. Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz 

Bramie oraz oratorium Jana Kantego Pawluśkiewicza i Leszka Aleksandra 

Moczulskiego Nieszpory Ludźmierskie z udziałem chóru, orkiestry i znanych 

solistów (Hanny Banaszak, Beaty Rybotyckiej, Jacka Wójcickiego, Zbigniewa 

Wodeckiego i in.) w kościele pw. Św. Ducha w Wilnie (godz. 18.00). 

 

Ad. 5. H. Malewski poinformował o jednym z punktów planu rocznego, z 

którego realizacją mamy problem. Chodzi o utworzenie bazy danych publikacji 

naszych członków. Takie informacje są niezbędne przy typowaniu osób 

mogących uczestniczyć w projektach naukowo-badawczych oraz pokazują 

potencjał naukowy SNPL. 

Postanowiono jednogłośnie: zlecenie dr hab. Henryce Ilgiewicz kompletowania 

bazy danych o nowych publikacjach członków stowarzyszenia. 

Ad. 6. Prof. Henryk Malewski zaproponował poręczyć koordynowanie 

prac nad opracowywaniem wniosków o dofinansowanie działalności 

stowarzyszenia i jej członków dr Elżbiecie Kuzborskiej. Głosowano: „za” – 

jednogłośnie. 

Ad. 7. Prof. H. Malewski poinformował zebranych o wynikach 

ubiegłorocznego Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub 

licencjacką) z zakresu szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz o 

celowości kontynuowania tego projektu. Stwierdził też, że w tym roku możemy 

śmiało organizować Konkurs na najlepszą pracę naukową, projektową lub 



popularyzatorską z zakresu szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny 

dla młodego adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL), gdyż mamy już 6 

potencjalnych kandydatów na uczestników tego konkursu. Prof. dr hab. R. 

Brazis, jako przedstawiciel USPV, zadeklarował również w tym roku 

uczestnictwo w fundowaniu nagród dla zwycięzców. 

Postanowiono: zobowiązać prof. H. Malewskiego i doc. dr Barbarę Dwilewicz 

do odnowienia niezbędnej dokumentacji w sprawie Konkursów i przedstawienia 

jej na majowym posiedzeniu zarządu. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad. 8.  

a) Henryk Malewski poinformował zebranych o kontaktach z 

Departamentem ds. mniejszości narodowych na temat 

szkolnictwa mniejszości polskiej na Litwie oraz zaproszeniu 

przedstawiciela SNPL do udziału w pracach komitetu 

doradczego w tej kwestii. Postanowiono: do komitetu 

doradczego Departamentu Mniejszości Narodowych 

oddelegować  dr. Krystynę Moroz-Łapin. Głosowano: „za” – 

jednogłośnie; 

b) Prezes H. Malewski zwrócił się do zebranych z apelem o 

publikowanie swoich prac w Roczniku. W tym roku będziemy 

mieli kilkanaście artykułów przygotowanych na podstawie 

referatów kwietniowej konferencji Mniejszości narodowe – 

szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem bezpieczeństwa 

narodowego?. Mamy obiecany artykuł o konstytucyjnych 

prawach mniejszości narodowych. Są prowadzone rozmowy z 

wybitnym naukowcem prof. Piotrem Łossowskim o 

przygotowaniu tekstu do Rocznika; 

c) Prezes przypomniał zebranym o możliwości udziału w konferencji 

naukowej Kontakty Górnego Śląska i Wileńszczyzny; 



d) H. Malewski poinformował zebranych o kontaktach 

korespondencyjnych na temat III ŚZIP we Wrocławiu; 

e) Prof. dr hab. Romulad Brazis przedstawił informację o konferencji 

Nauka a jakość życia, poinformował, że dla członków SNPL 

mamy zmniejszoną opłatę konferencyjną (do 30 euro). Prof. 

Brazis zaprosił członków Stowarzyszenia do aktywnego 

uczestnictwa w tej jubileuszowej konferencji USPV, której 

współorganizatorem, jak i w latach poprzednich, ma być SNPL. 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

 

Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin 


