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Protokół posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 38 

z dn. 24 listopada 2017 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

 
Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

Referuje – HM 

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu nr 37 odbytego w dn. 24 października 2017 r.  

Referuje – IF 

4. Prace redakcyjne z materiałami do „Rocznika SNPL”, t. 17. 

Referują - MS, BD, KMŁ, IF 

5. Ustalenie formatu, miejsca i terminu zebrania walnego (świątecznego) członków i sympa-

tyków SNPL na przełomie 2017/2018 r.  

Referują - WS, BD, HM 

6. Kwestie dotyczące organizowania V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji 

Naukowej SNPL Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mnie-

jszości narodowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kul-

turowe). 

Referuje – HM, IF, KM 

7. Sprawy wniesione: 

- Uroczyste posiedzenie Zarządu SNPL poświęcone 150. rocznicy urodzin Józefa 

Piłsudskiego – grudzień 2017 r.; 

- Uczczenie rocznic odzyskania niepodległości Litwy i Polski; 

- Przystąpienie do prac organizacyjnych Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1-2. Przewodniczący SNPL prof. Henryk Malewski przywitał zebranych, 

zagaił posiedzenie Zarządu SNPL i zaproponował przyjąć pod obrady porządek 

dzienny, który był przesłany do członków Zarządu 7 listopada 2017 r. Porządek 

dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 37 zatwierdzono przez aklamację. 

Ad 4.  Przedstawiciele Kolegium Redakcyjnego zaznaczyli, że prace redakcyjne z 

materiałami do „Rocznika SNPL”, t. 2017 posuwają się do przodu, ale jeszcze 

czeka nas dużo pracy, gdyż mamy znaczące opóźnienia z redagowaniem tekstów w 

języku polskim. Wśród przyczyn trzeba wskazać nie tylko zwiększoną objętość 

tomu, ale też poślizg w przesyłaniu tekstów do redagowania. Aby zdążyć z wyda-

niem „Rocznika SNPL” na przełomie roku szczególnie intensywnie musi popra-

cować doc. dr Barbara Dwilewicz, która jako ostatnia pracuje z tekstami. Postano-

wiono: usprawnić prace redakcyjne i makietowanie „Rocznika”, aby można go by-

ło wydać w końcu roku i wręczyć członkom Stowarzyszenia i gościom podczas 
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świątecznego zebrania SNPL, w dn. 6 stycznia 2018 r. Decyzję podjęto przez 

aklamację.  

Ad 5. Prof. dr Wojciech Stankiewicz i prof. dr Henryk Malewski poinformowali 

członków i sympatyków SNPL o przygotowaniach do świątecznego zebrania wal-

nego. Spotkanie ma się odbyć tradycyjnie w dn. 6 stycznia w DKP. Podczas ofi-

cjalnej części zostanie przedstawiony zarys strategicznych kierunków działalności 

Zarządu na kadencję. Będzie też zatwierdzona Umowa o współpracy SNPL z Aka-

demią Humanistyczną w Pułtusku. W czasie świątecznego zebrania tym członkom 

SNPL, którzy w 2017 r. mieli jubileusze, zostaną złożone gratulacje i wręczone 

wiązanki kwiatów. W czasie nieformalnej części przewidziane jest wysłuchanie 

kolęd i wzajemne złożenie życzeń świątecznych. Informację przyjęto do wiadomo-

ści. 

Ad 6. Prezes SNPL prof. Henryk Malewski poinformował o przygotowaniach do 

V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL Setna 

rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości naro-

dowych w Europie (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kul-

turowe). Informację przyjęto do wiadomości. 

Ad 7. Sprawy wniesione i informacje: 

- Prezes SNPL przypomniał, że w grudniu obchodzimy Jubileusz 150. rocznicy 

urodzin Józefa Piłsudskiego. Powiadomił on zebranych, że Instytut Historii Litwy 

wspólnie z polskimi placówkami w dn. 5-6 grudnia organizuje w Ratuszu Wileńs-

kim konferencję naukową poświęconą tej rocznicy. Prezes zachęcił członków 

SNPL do udziału w konferencji; 

- Prof. H. Malewski przypomniał o imprezach z okazji świąt narodowych Polski i 

Litwy oraz zachęcił do aktywnego udziału w nich: 

- Henryk Malewski przypomniał, że w 2018 roku mamy zaplanowane zorgani-

zowanie Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) 

w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. Będzie to druga 

edycja tego Konkursu. Jak i poprzednio, odpowiedzialną za jego organizację ma 

być doc. dr Barbara Dwilewicz, przy aktywnym poparciu wszystkich członków 

Zarządu. Henryk Malewski powiedział, że opracował nowy wariant projektu Kon-

kursu. Informacje zostały przyjęte do wiadomości. 

 

Przewodniczący posiedzenia: 

 prof. dr Henryk Malewski 

 

Sekretarz posiedzenia: 

doc. dr Irena Fedorowicz 


