
 

Protokół  posiedzenia Zarządu SNPL nr 26 

z dnia 21 września 2016 r.  

 

Obecni: B. Dwilewicz, B. Grużewski, K. Moroz-Łapin, H. Malewski, 

W. Stankiewicz, M. Szejbak. 
Porządek dnia  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia Zarządu.                                                                                         

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 24 sierpnia 

2016 r.  

4. Działalność statutowa każdego członka Zarządu SNPL i odpowiedzialność personalna za 

wykonywanie uchwał oraz decyzji zebrań walnych i posiedzeń Zarządu (plany 

działalności SNPL, harmonogramy posiedzeń, podjęte decyzje zawarte w protokołach 

posiedzeń Zarządu). 

Propozycja dyskusji: każdy członek Zarządu przygotowuje sprawozdanie ze swojej 

działalności na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze SNPL. 

5. Prace nad Rocznikiem 2016.  

6. Delegowanie przedstawiciela Zarządu SNPL na Walne Zebranie Delegatów 

Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT – Wiedeń, 14 października 2016 r.  

7. Koncepcja (projekt) zmian struktury i formy strony internetowej SNPL. 

8. Sprawozdanie prof. dra Bogusława Grużewskiego z dwuletnich działań nad 

przygotowaniem wspólnie z przedstawicielami Uniwersytetu Wrocławskiego (prof. 

Zbigniew Kurcz) międzynarodowego interdyscyplinarnego projektu naukowo-

badawczego dotyczącego mniejszości narodowych. Kontynuacja czy rezygnacja i 

poszukiwanie innych możliwości? 

9. Sprawozdanie z organizacji „wrześniowej majówki“ oraz wstępne propozycje dotyczące  

organizacji świątecznego zebrania walnego SNPL na przełomie 2016/2017 roku. Co 

Zarząd może zaoferować członkom SNPL w dziedzinie kulturalno-oświatowej? 

10.  Perspektywy organizacji konferencji naukowych SNPL w latach  2017 - 2018. 

Konferencja SNPL 2017: określenie problematyki, ustalenie terminu, wstępnego zarys 

prac organizacyjnych, potencjalnych kandydatów do komitetu organizacyjnego.  

11.  Ogłoszenie konkursu na najlepszą pracę naukową. 

12.  Sprawy wniesione: 

a) informacja o konkursie na najlepszą pracę o mniejszościach narodowych 

zorganizowaną przez Departament Mniejszości Narodowych przy RM RL; 

b) wstępna propozycja (inicjatywa dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych 

przy RM RL dr Vidy Montvydaitė) spotkania i omówienia możliwości 

organizowania wspólnych przedsięwzięć SNPL i DMN.  

 
Załącznik 

W 2017 roku obchodzimy: 110 rocznicę założenia TPN w Wilnie; 150 rocznicę urodzin Jó-

zefa Piłsudskiego; 160 rocznicę urodzin Josepha Conrada - Korzeniowskiego; 100 rocznicę 

śmierci Ludwika Zamenhofa; 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki i inne.  

W 2018 roku będziemy obchodzić 100 rocznicę rozpadu imperiów i odzyskania niepodległo-

ści przez szereg krajów europejskich, w tym Polskę i Litwę. W związku z tą datą w 2018 r. 

SNPL może podjąć się zorganizowania dużej międzynarodowej konferencji interdyscyplinar-



nej pt. „100-lecie rozpadu imperiów i procesu tworzenie się nowych państw w Europie a 

sprawa mniejszości narodowych". 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Posiedzenie Zarządu otworzył i przywitał zebranych prezes SNPL 

H. Malewski. 

Ad 2. Prezes przedstawił porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. 

Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 24 sierpnia 2016 r. 

zatwierdzono przez aklamację. 

Ad 4. Członkowie Zarządu po krótkiej dyskusji uznali tę propozycję za słuszną. 

Ad 5. Prezes przedstawił ogólną sytuację dotyczącą prac nad wydaniem Rocz-

nika SNPL 2016. Następnie głos zabierali M. Szejbak, B. Dwilewicz i 

K. Moroz-Łapin. Okazało się, że część autorów zrezygnowała z publikowania 

swoich artykułów w Roczniku ze względu na brak czasu i wcześniejsze zobo-

wiązania. Niektórzy zamiast artykułów zdecydowali się na zamieszczenie re-

cenzji np. Winnicki przysłał recenzję rozprawy doktorskiej P. Sobika o Akcji 

Wyborczej Polaków na Litwie. Brakuje również tekstu o R. Brazisie, który mo-

głaby napisać jego córka. W Roczniku będą również zamieszczone sprawozda-

nia skarbnika i komisji rewizyjnej, sprawozdania prezesa SNPL oraz protokół 

walnego zebrania oraz listę członków SNPL. Przypomniano również o biogra-

mach osób, które w tym roku wstąpiły do SNPL (K. Geben, T. Bożorocki). Po-

ruszano również problemy związane z recenzowaniem artykułów. Polecono H. 

Ilgiewicz, która będzie uczestniczyć w konferencji na Uniwersytecie Śląskim, o 

skontaktowanie się z prof. J. Januszewską-Jurkiewicz w celu wytypowania re-

cenzentów, którzy podejmą się recenzowania artykułów z zakresu filologii pol-

skiej i kulturoznawstwa.  

Ad 6. Postanowiono delegować na Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszeń 

Członkowskich EFPSNT, które odbędzie się w Wiedniu, 14 października 2016 

roku. 

Ad 7. Sprawy związane z koncepcją (projektem) zmian struktury i formy strony 

internetowej SNPL zostały przeniesione na następny Zarząd. 

Ad 8. B. Grużewski zaznaczył, że interdyscyplinarny projekt naukowo-

badawczy przygotowywany przez SNPL wspólnie z przedstawicielami Uniwer-

sytetu Wrocławskiego (prof. Zbigniew Kurcz) miał dotyczyć mniejszości naro-

dowych. Jednakze w trakcie jego przygotowania strona polska postanowiła do 

udziału w projekcie zaprosić przedstawicieli samorządów (6-7 osób). Departa-

ment Mniejszości Narodowych przy RM RL miał się tym zająć i zapewnić ich 

udział. Okazało się (tak twierdzi Kurcz), że samorządy rejonu wileńskiego i so-

lecznickiego nie chcą brać żadnej odpowiedzialności finansowej. W związku z 

tym prace nad projektem zostały wstrzymane. Otrzymaliśmy propozycję od 

dr A. Kuczyńskiej o wspólnym szykowaniu projektu. Zobowiązano B. Grużew-

skiego do nawiązania kontaktu z dr A. Kuczyńską (Lublin), która zajmuje się 

opracowaniem tego projektu. B. Dwilewicz polecono nawiązanie kontaktu z 



B. Naniewicz w sprawie projektu „Wiedza bez barier“, przygotowanego przez 

Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej, w którym SNPL występuje jako 

partner. W trakcie dyskusji rozważano możliwości opracowania projektu z in-

nymi placówkami naukowo-dydaktycznymi, np. z Główną Szkołą Handlową w 

Warszawie.  

Ad 9. „Wrześniowa majówka“ nie doszła do skutku, wobec tego zaplanowano 

zorganizowanie wyjazdu 16 października, trasę pozostawiono tę samą (Jaszuny 

– Republika Pawłowska – Turgiele – Taboryszki). Postanowiono wspólnie z Fi-

lią UwB w Wilnie wziąć udział w porządkowaniu cmentarzy, data zostanie usta-

lona podczas III Wieczoru Prezesów. Świąteczne walne zebranie SNPL zapla-

nowano zwołać 6 stycznia 2017 roku w Domu Kultury Polskiej. 

Ad 10. H. Malewski poinformował, że dyrektor Departamentu Mniejszości 

Narodowych przy RM RL dr Vida Montvydaitė jest zainteresowana 

międzynarodową konferencją, którą SNPL planuje zorganizować w 2018 roku z 

okazji 100 rocznicy odzyskania przez Litwę i Polskę niepodległości. 

Departament Mniejszości Narodowych przy RM RL mógłby partycypować w 

finansowaniu jej organizacji. Niemało czasu poświęcono również konferencji, 

która ma się odbyć w 2017 roku, rozważane kwestie dotyczyły określenia 

problematyki, ustalenia terminu, wstępnego zarysu prac organizacyjnych, 

potencjalnych kandydatów do komitetu organizacyjnego. Postanowiono w ciągu 

2 tygodni zgłaszać swoje propozycje odnośnie do powyższej konferencji. 

Ad 11. H. Malewski powiadomił zebranych o konkursie na najlepszą pracę 

naukową. Termin zgłaszania prac: 21 września – 31 grudnia 2016 roku. W 

konkursie biorą udział prace napisane w latach 2014–2016 oraz prace, które 

były przesłane na konkurs w 2015 r. 

Ad 12. Prezes poinformował, że na konkurs na najlepszą pracę o mniejszościach 

narodowych, zorganizowaną przez Departament Mniejszości Narodowych przy 

RM RL, zgłoszono 15 prac licencjackich, 4 prace magisterskie i 2 doktorskie. 

Dwie prace nie odpowiadały tematowi konkursu. W komisji oceniającej z SNPL 

brały udział dwie osoby: H. Malewski i J. Wołkonowski. Na zakończenie H. 

Malewski zasygnalizował o możliwości organizowania wspólnych 

przedsięwzięć SNPL z Departamentem Mniejszości Narodowych przy RM RL, 

taka inicjatywa wyszła od dyrektor dr Vidy Montvydaitė. 

   

Przewodniczący zebrania – prof. dr H. Malewski 

Protokolant – dr B. Dwilewicz 

 

 


