Protokół nr 5 posiedzenia zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków
Litwy z dnia 22 października 2014 r.
Przewodniczący: Prof. Henryk Malewski
Obecni:
- członkowie zarządu SNPL: dr Barbara Dwilewicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Krystyna
Łapin, prof. Wojciech Stankiewicz
- inni członkowie SNPL: prof. Romuald Brazis
Porządek dnia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 24 września
2014 r.

4. Opracowanie zasad i ustanowienie nagrody SNPL za najlepszą pracę naukową,
projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL).
Projekt Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub
popularyzatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla
młodego adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL).

5. Opracowanie zasad i ustanowienie nagrody za najlepszą pracę kwalifikacyjną
(licencjacką lub magisterską) w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki
Wileńszczyzny.
Projekt Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub
magisterską) dotyczącą spraw Wileńszczyzny.

6. Projekt Regulaminu nadawania godności członka honorowego Stowarzyszenia
Naukowców Polaków Litwy.

7. Sprawy wniesione:
- informacja o postanowieniach EFPSNT i konferencji STIP na Litwie;
- informacja o uroczystościach jubileuszowych PUNO;
- informacja o projektach naukowo-badawczych prof. Z. Gębołysia i dr E. Kuzborskiej;

- informacja o postępach w realizacji projektu elektronicznej wersji Rocznika SNPL;
- informacja o wspólnym projekcie naukowo-badawczym SNPL z Uniwersytetem
Wrocławskim;
- udział w uroczystościach z okazji świąt narodowych Polski i Litwy:
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej;
- informacja o szykowaniu zebrania walnego.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący prof. H. Malewski wita zebranych i zagaja posiedzenie Zarządu
SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad. 3. Protokół posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 24 września zatwierdzono
jednogłośnie.
Ad. 4. Omówiono szczegółowo opracowany przez prof. H. Malewskiego projekt Regulaminu
konkursu na najlepszą prace naukową, projektową lub popularyzatorską w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki (członka lub sympatyka
SNPL) (Załącznik 1). Regulamin zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 5. Omówiono opracowany przez prof. H. Malewskiego projekt Regulaminu konkursu na
najlepszą pracę kwalifikacyjną (licencjacką lub magisterską) dotyczącą spraw Wileńszczyzny
(Załącznik 2). Regulamin zatwierdzono jednogłośnie.
Ad. 6. Omówiono projekt Regulaminu nadawania godności członka honorowego SNPL.
(Załącznik 3). Podczas omawiania tego projektu wynikła dyskusja na temat definicji
honorowego członka SNPL. Ustalono, że członkowie zarządu w przeciągu tygodnia
wypowiedzą się w tej kwestii za pomocą poczty elektronicznej. Następnie uzgodniony ekst
definicji zostanie zamieszczony w Regulaminie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 7.1. Wysłuchano obszernej relacji prof. Romualda Brazisa z uroczystości jubileuszowych
Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Zobowiązano prof. Brazisa do napisania
sprawozdania o uroczystościach w Londynie, które zostanie zamieszczone na stronie
internetowej SNPL.
Ad. 7.2. Prezes poinformował, że on, prof. R. Brazis i prof. B. Grużewski uczestniczyli na
IV międzynarodowej konferencji z okazji 10-lecia Europejskiej Federacji Polonijnych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Wkład inżynierów polskich w rozwój technologii i
innowacyjności polepszający stan gospodarczy krajów Europy”, zorganizowana przez

Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie. Prof. B. Grużewski na
konferencji wygłosił referat o działalności SNPL. Obecni na konferencji przedstawiciele
Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wypowiedzieli się
za przyjęciem SNPL do Federacji. Ostateczna decyzja o wstąpieniu do EFPSNT ma zapaść
na zebraniu walnym SNPL;
Ad. 7.3. H. Malewski poinformował zebranych o projektach naukowo-badawczych dra hab.
Zdzisława Gębołysia oraz dr Elżbiety Kuzborskiej. Z. Gębołyś realizuje pierwszą część
projektu „Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 roku do 2014
roku”. Na realizację (zbieranie materiału i jego porządkowanie) pierwszej części projektu ma
obiecane częściowe wsparcie od Wydziału Konsularnego Ambasady RP. Drugi wniosek jest
rozpatrywany w Ministerstwie Kultury Republiki Litewskiej. W październiku dr hab. Z.
Gębołyś złożył drugi wniosek do Wydziału Konsularnego Ambasady RP na druk tej
publikacji. Dr Elżbieta Kuzborska złożyła wniosek o wsparcie publikacji i planowanej
międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Integration and exclusion. Linguistic rights of
national minorities in Europe”, która miałaby się odbyć jesienią 2015 roku w Wilnie pod
auspicjami SNPL.
Ad. 7.4. i 7.5. Sprawy nie były omawiane z powodu nieobecności B. Grużewskiego i M.
Szejbaka.
Ad. 7.6. Z okazji Dnia Zadusznego postanowiono zwrócić się z apelem do członków SNPL i
2 listopada zapalić znicze na grobach profesorów i uczonych Uniwersytetu Wileńskiego i
USB. Odpowiedzialny - Wojciech Stankiewicz. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości
11 listopada postanowiono złożyć kwiaty na Rossie. Odpowiedzialna – Henryka Ilgiewicz.
Decyzje podjęto przez aklamację.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz

