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Protokół nr 11  

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy    

z dn.  20 maja 2015 r. 

 

Obecni:  

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

dr Elżbieta Kuzborska, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz, 

skarbnik dr Katarzyna Miksza. 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski                                                             

Protokołuje: dr K. Miksza 

Porządek dzienny:  

1. Otwarcie posiedzenia; 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia; 

3. Omówienie i przyjęcie planu działania Zarządu SNPL na drugi rok kadencji (maj 2015 r. - 

kwiecień 2016 r.); 

4. Omówienie konkursu na najlepsze prace naukowe; 

5. Informacja o przebiegu prac nad konferencją dotyczącą praw językowych mniejszości 

narodowych.  

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie 

Zarządu SNPL. 

Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.  

Ad. 3. Prezes Henryk Malewski przedstawił podstawowe punkty planu działalności 

Zarządu SNPL na okres maj 2015 r. - kwiecień 2016 r. (plan został wcześniej rozesłany 

członkom Zarządu drogą mailową). Członkowie Zarządu jednogłośnie zdecydowali o 

przyjęciu planu. 

Po przyjęciu planu nastąpiło omówienie jego realizacji. Pierwszym poruszonym 

pytaniem była tzw. czerwcowa „majówka”. Henryk Malewski zachęcił członków Zarządu 

SNPL do zastanowienia się nad terminem i miejscem imprezy.  
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Następnie omówiono stan i przebieg prac na „Rocznikiem SNPL” (2015). Wojciech 

Stankiewicz został zobowiązany do skierowania apelu  drogą mailową do członków SNPL o 

nadsyłanie artykułów. Postanowiono, że do końca sierpnia b.r. powinny być zebrane 

wszystkie materiały, które ukażą się w „Roczniku”. Henryk Malewski zaproponował, aby 

oprócz artykułów naukowych, sylwetek nowych członków SNPL w „Roczniku” ukazały się 

również artykuły o naukowcach Polakach pochodzących z Wilna i Wileńszczyzny (żywych 

lub już zmarłych), pracujących w kraju i za granicą. Zebrani poparli tę propozycję.      

Ad. 4. Przewodniczący Henryk Malewski poinformował zebranych, że nie odbył się 

konkurs na najlepszą pracę naukową. Elżbieta Kuzborska zauważyła, że kwestię tę również 

omówiono z konsulem RP. Przyczyną nieodbycia się konkursu była zbyt mała liczba 

zgłoszonych prac (ogółem zgłoszono 3 prace). Postanowiono, że konkurs powinien być 

zorganizowany i rozstrzygnięty do końca b.r.  

 Ad. 5. Elżbieta Kuzborska poinformowała, że została podpisana umowa z Ambasadą 

RP w sprawie finansowania konferencji dotyczącej praw językowych mniejszości 

narodowych. Postanowiono zaprosić do współpracy nad organizacją konferencji Europejski 

Fundusz Praw Człowieka (EFHR).  

 

 

Przewodniczący: prof. dr  Henryk Malewski 

Protokołowała: dr K. Miksza 

 


