
Protokół z posiedzenia Zarządu SNPL nr 24 

z dnia 22 czerwca 2016 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)  

 

Obecni: prof. Henryk  Malewski, prof. Bogusław Grużewski, dr  hab. Henryka Ilgiewicz, 

doc. dr Krystyna Łapin, prof. Wojciech Stankiewicz, doc. dr Irena Mikłaszewicz, dr 

Mirosław Szejbak, dr Katarzyna Miksza, dr Elżbieta Kuzborska (na Skypie), gościnnie 

Aleksandra Kuczyńska-Zonik. 

Przewodniczący: prof. Henryk  Malewski. 

Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz 

 

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.                                                                                       

3. Omówienie projektu harmonogramu posiedzeń Zarządu SNPL na drugi rok kadencji 

(maj 2016 r. – kwiecień 2017 r.) i jego przyjęcie. 

4. Projekty naukowo-badawcze SNPL. Współpraca z przedstawicielami Uniwersytetu 

Wrocławskiego nad opracowaniem projektu badawczego o mniejszości niemieckiej na 

Opolszczyźnie i mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie.                                                                                                    

5. Omówienie kandydatur prof. dr hab. Romualda Brazisa, prof. dr hab. Marcelego 

Kosmana na członków honorowych SNPL. 

6. Opracowanie i rozmieszczenie informacji o SNPL w języku angielskim i litewskim na 

stronach Wikipedii – czerwiec-sierpień 2016 r.                                                                                                               

7. Organizacja sierpniowej  „majówki“. 

8. Sprawy wniesione: 

- Zbieranie i opracowywanie materiałów do Rocznika SNPL za 2016 r. oraz 

przygotowanie wspólnie z APS monografii zbiorowej. Informacja o 

dotychczasowych uzgodnieniach z kolegami z APS w tej sprawie;  

- Działania mające na celu nagłośnienie Konkursów SNPL; 

- Opracowanie listy jubilatów SNPL w roku 2016/2017; 

9. Przygotowanie i publikacja materiałów o SNPL w Flash Info EFPSNT – na bieżąco.  

Informacje: 

- Informacja o wsparciu wniosków na dofinansowanie działań SNPL; 

- Informacja o III ŚZIP ; 

- Informacja o międzynarodowej konferencji naukowej o migracji w Słupsku; 

- Informacja o działalności Rady Akademickiej Departamentu ds. mniejszości 

narodowych. 

 

                                                                                          

Ad 1. Po otwarciu posiedzenia 24. Zarządu SNPL, prezes Henryk 

Malewski przedstawił panią dr Aleksandrę Kuczyńską-Zonik, która 

pracuje w Instytucie Europy Środkowo -Wschodniej w Lublinie, a 

obecnie przebywa na rocznym stażu na Uniwersytecie Wileńskim i 

chciała nawiązać kontakt z naukowcami ze SNPL. Pani Aleksandra 

opowiedziała, że przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest rosyjska 

mniejszość na Litwie, wyraziła pragnienie współpracy z SNPL. Była 

obecna podczas obrad Zarządu. 



Ad 2. Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.  

Ad 3. Jednogłośnie zatwierdzono harmonogram posiedzeń Zarządu na 

czerwiec 2016 - kwiecień 2017 roku. 

Ad 4. Bogusław Grużewski zreferował przebieg prac nad realizacją 

projektu naukowo-badawczego SNPL we współpracy z Uniwersytetem 

Wrocławskim o mniejszości niemieckiej na Opolszczyźnie i mniejszości 

polskiej na Wileńszczyźnie. Na tym etapie projektu jest wymagany udział 

przedstawicieli samorządów mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej 

na Wileńszczyźnie. Planowane jest wstępne spotkanie tych przedstawicieli 

w Wilnie w październiku i w Opolu. Koordynatorem projektu po stronie 

polskiej jest dr Barbara Kobzarska-Bar. Zarząd postanowił zwrócić się do 

niej z prośbą o przysłanie projektu, w którym byłyby wskazane 

obligatoryjne zobowiązania stron i po uzyskaniu odpowiedzi, Zarząd 

przyjmie odpowiednie decyzje (po konsultacji drogą mailową). 

Odpowiedzialny za to – prof. Bogusław Grużewski. Głosowano „za” - 

jednogłośnie. 

Ad 5. Zarząd poparł propozycję prezesa Henryka Malewskiego o 

rozpoczęciu procedury nadania tytułu członka honorowego SNPL 

zasłużonym dla Stowarzyszenia naukowcom  - prof. Romualdowi 

Brazisowi z Litwy i prof. Marcelemu Kosmanowi z Polski. Członkowie 

Zarządu SNPL Wojciech Stankiewicz i Henryka Ilgiewicz mają 

przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu odpowiednie wnioski o 

nadanie tytułu wymienionym osobom. Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 6. Mirosław Szejbak poinformował Zarząd o pracach, które mają na 

celu upowszechnienie informacji o SNPL w językach angielskim i 

litewskim oraz ich rozmieszczanie na stronach internetowych. Zarząd 

zgodził się z potrzebą zamieszczenia tych informacji w Wikipedii i na 

innych portalach społecznościowych. Zaproponowano, aby prezes SNPL 

zwrócił się do członka wspierającego SNPL Tomasza Bożerodzkiego z 

propozycją przygotowania, założenia i prowadzenia strony SNPL na 

Facebooku. 

Głosowano: „za” – jednogłośnie. 

Ad 7. Irena Mikłaszewicz zaproponowała, żeby tegoroczną „majówkę” – 

towarzyski wypad członków SNPL zaplanować na 21 sierpnia i udać się 

na zwiedzanie pałacu Balińskich w Jaszunach oraz innych okolic na 

terenie ziemi solecznickiej. Zarząd poparł propozycję, bardziej 

szczegółowe ustalenia zostaną przekazane członkom SNPL drogą 

mailową. 

Ad 8. Omówiono sprawy wniesione.  

Henryk Malewski opowiedział o przygotowaniach do druku kolejnego 

tomu Rocznika SNPL; Irena Mikłaszewicz zobowiązała się do kolejnego 

posiedzenia Zarządu SNPL przygotować listę jubilatów Stowarzyszenia 

za rok 2016; Wojciech Stankiewicz ma zaangażować członków SNPL do 



aktywniejszego współdziałania w pisaniu kroniki SNPL dla Flash Info 

EFPSNT. 

Ad 9. Informacje. 

Elżbieta Kuzborska i Henryk Malewski przedstawili informacje dotyczące 

wsparcia finansowego kwietniowej konferencji SNPL przez Fundację 

Pomoc Polakom na Wschodzie. Ustalono, że prezes SNPL wyśle pismo z 

podziękowaniem dla byłego  prezesa Fundacji Pana Janusza 

Skolimowskiego. Henryk Malewski opowiedział o międzynarodowej 

konferencji naukowej na temat migracji w Słupsku oraz o działalności 

Rady Akademickiej Departamentu ds. mniejszości narodowych, który 

ogłosił konkurs na najlepszą pracę naukową dotyczącą mniejszości 

narodowych na Litwie. Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodniczący: prof. Henryk Malewski 

Sekretarz: dr Irena Mikłaszewicz 

 
 


