
Protokół posiedzenia  

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 69 

z dn. 22 października 2020 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

Przewodniczący: prof. dr Wojciech Stankiewicz.  

Obecni: 

członkowie Zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Alina Grynia, dr Renata Karpicz, 

dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak, prof. dr Aleksander Waszkiewicz, dr hab. Ja-

rosław Wołkonowski;  

członkowie SNPL: prof. dr Henryk Malewski, dr Stanisław Majewski, dr Renata Boris. 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.     Referuje  WS 

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 68 odbytego w dniu 25 września 2020 

r. (Protokół zamieszczony na stronie internetowej SNPL)  Referuje  KM-Ł 

4. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do SNPL:  

- na członka zwyczajnego: dr Renatę Boris.                                         Referuje  MSz 

5. Podział obowiązków w nowym Zarządzie SNPL   Referuje  WS 

6. Opracowanie projektu podstawowych zadań i strategii działalności Zarządu SNPL na 

kadencję 2020–2023.          Referują wszyscy członkowie Zarządu  

7. Działania Kolegium Redakcyjnego – wydanie jubileuszowego 20 tomu Rocznika SNPL  

Referuje  MSz i członkowie Kolegium Redakcyjnego 

8. Trzecia edycja (2020) Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub 

licencjacką) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

Referuje BD 

9. Udział członków SNPL w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości Polski oraz 

składanie kwiatów i zapalanie zniczy na grobach wybitnych naukowców na wileńskim 

cmentarzu Rossa 1 listopada 2020 r. 

Referują  WS, JK 

10. Informacja o Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej 

230 rocznicy Konstytucji 3 Maja.          Referują  AG, WS, HM 

11. Opracowanie strategii współpracy z Filią UwB w Wilnie.     Referują  WS, AG, JW  

12. Sprawy wniesione: 

- informacja o spotkaniu z dyrektorem DMN (Referują WS, HM) 

- informacja o spotkaniu z Pawłem Purskim, sekretarzem Wydziału Polityczno-Eko-

nomicznego Ambasady RP (Referują WS, AG) 

 

Przebieg posiedzenia 

AD1. Przewodniczący prof. dr Wojciech Stankiewicz powitał zebranych i rozpoczął posie-

dzenie Zarządu SNPL. 

AD2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

AD3. Zatwierdzono protokół posiedzenia nr 68. 

AD4. Dr Mirosław Szejbak przedstawił kandydaturę dr Renaty Boris na członka zwyczajnego. 

Następnie kandydatka przedstawiła swoje osiągnięcia naukowe, między innymi poinfor-

mowała o przyznaniu nagrody za najlepszą pracę doktorancką w dziedzinie inżynierii 

materiałowej za rok 2016. Obecni pogratulowali R. Boris. Kandydatce na członka SNPL 

udzielił poparcia również prof. dr Wojciech Stankiewicz. Członkowie Zarządu głosowali 

jednogłośnie za przyjęciem dr Renaty Boris na członka zwyczajnego Stowarzyszenia. 



AD5. Prezes Wojciech Stankiewicz zaproponował przedłużenie pełnienia obowiązków byłym 

członków Zarządu oraz dokonał podziału obowiązków pomiędzy nowych członków Za-

rządu:  

a) dr Alina Grynia – zastępca prezesa, organizacja konferencji; 

b) dr Mirosław Szejbak – redaktor naczelny Rocznika SNPL; 

c) dr Krystyna Moroz-Łapin – odpowiedzialna za administrowanie strony internetowej, se-

kretarz posiedzeń Zarządu i członek Kolegium Redakcyjnego. 

d) Organizacja konferencji – dr hab. Jarosław Wołkonowski, dr Jan Kolendo, dr Renata 

Karpicz; 

e) dr Barbara Dwilewicz – członek Kolegium Redakcyjnego, kierowanie pracą komisji kon-

kursowych na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny oraz młodego adepta naukowego, re-

dagowanie artykułów, organizacja imprez; 

f) Prof. dr Aleksander Waszkiewicz – odpowiedzialny za konsultacje prawne. 

Członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany podział obowiązków. 

AD6. Prezes zaproponował umocnienie kontaktów ze szkołami polskimi, propagowanie dzia-

łalności Stowarzyszenia, zaciekawianie uczniów badaniami naukowymi. Członkowie 

omówili sposoby uaktywnienia komunikacji z młodzieżą. 

AD7. Redaktor naczelny dr Mirosław Szejbak przedstawił bieżącą sytuację: nadesłano 12 arty-

kułów naukowych, które są recenzowane i redagowane. Rocznik jest jubileuszowy, więc 

w tym numerze znajdzie się rozdział poświęcony wspomnieniom byłych prezesów. Prof. 

dr Bogusław Grużewski tekst przysłał. Rocznik ma być zamknięty do 1 grudnia, aby była 

możliwość skorzystania z dofinansowania Departamentu Mniejszości Narodowych RL. 

AD8. Na konkurs na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny została nadesłana praca licencjacka. 

Rozważano możliwość proponowania praca licencjackich i magisterskich absolwentów 

Fili UwB w Wilnie oraz Centrum Polonistyki UW i Centrum Języka Polskiego i Litera-

tury UWW.  

AD9. Akcję zapalenia zniczy zaplanowano na 2 listopada, na godzinę 15:00, spotkanie uczest-

ników – przy wejściu na cmentarz Rossa. Na Święta Niepodległości Polski (11 listopada) 

również planuje się uczestnictwo w oficjalnym składaniu wieńców na cmentarzu Rossa. 

AD10. Prof. dr hab. Henryk Malewski poinformował o stanie przygotowań Międzynarodowej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej poświęconej 230 rocznicy Konstytucji 3 Ma-

ja. Departament Mniejszości Narodowych RL zgodził się być partnerem konferencji i 

partycypować w finansowaniu. Na spotkaniu z Pawłem Purskim, sekretarzem Wydziału 

Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP, uzgodniono współdziałanie w organizacji pa-

nelu międzynarodowego, poświęconego kwestiom politycznym, historycznym i prawni-

czym. W programie pierwszego dnia konferencji zaplanowano wystąpienie gościa spe-

cjalnego oraz kilka referatów. P. Purski zapewnił udostępnienie sali, pokrycie kosztów 

podróży gościa specjalnego oraz catering pierwszego dnia.  

Prof. dr Henryk Malewski proponował dołączyć do konferencji tematykę związaną ze 

100-leciem Traktatu Ryskiego. Dr hab. Jarosław Wołkonowski nie poparł tej propozycji. 

Omówiono kwestię terminu konferencji, poprzestano na terminie majowym. Dokładna 

data będzie ustalona z pracownikami Ambasady RP. 

AD11. Prof. dr Wojciech Stankiewicz skontaktował się z nowym dyrektorem Filii UwB w Wil-

nie prof. dr. hab. Jerzym Halickim, który wyraził chęć spotkania. Postanowiono zaprosić 

go na spotkanie i przedstawić dorobek SNPL. 

Następne posiedzenie – 20 listopada 18 godz. 

 

Przewodniczący zebrania: prof. dr Wojciech Stankiewicz 

Sekretarz zebrania: dr Krystyna Moroz-Łapin. 


