
 

 

 

Protokół nr 7 posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 12 grudnia 2014 r.  
 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Obecni: 

- członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Bogusław 

Grużewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Elżbieta Kuzborska, doc. dr Krystyna 

Moroz-Łapin, prof. dr Wojciech Stankiewicz.   

- inni członkowie SNPL  

 

Porządek dzienny: 

 

1. otwarcie posiedzenia, 

2. przyjęcie porządku dziennego posiedzenia, 

3. zatwierdzenie protokołu posiedzenia zarządu SNPL odbytego w dniu 26 

listopada 2014 r.,  

4. wybory skarbnika SNPL, 

5. przyjęcie do SNPL nowego członka – prof. dra hab. Zbigniewa Oziewicza, 

6. ustalenie daty spotkania świątecznego SNPL.  

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Prof. H. Malewski wita zebranych i zagaja posiedzenie Zarządu SNPL, 

które odbywa się przed obradami, ostatnie zaś dwa pytania są omawiane  

podczas obrad  walnego zebrania.  

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

      Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL odbytego w dniu 26 listopada b.   

     r. zatwierdzono jednogłośnie. 



 

 

       Ad 4. Prezes SNPL Henryk Malewski przypomniał, że z funkcji skarbnika, 

nie przystępując do wykonywania  realnych obowiązków, zrezygnowała dr 

Jolanta Urbanowicz. Kandydatem na skarbnika SNPL jest dr Krystyna Miksza, 

która się zgodziła przejąć tę funkcję. Kandydaturę poparli prof. H. Malewski, 

doc. B. Dwilewicz, dr E. Kuzborska i inni.  

Postanowiono: na skarbnika SNPL wybrać dr Katarzynę Mikszę. Głosowano: za 

– jednogłośnie. 

         Ad 5. Profesorowie B. Grużewski i R. Brazis przedstawili prof. dr. hab. 

Zbigniewa Oziewicza, nowego kandydata na członka zwyczajnego SNPL, który 

już od kilku lat współpracuje ze Stowarzyszeniem i drugi rok wykłada w  Filii 

UwB w Wilnie. Profesor Z. Oziewicz opowiedział o swoim życiu i karierze 

naukowej. Podkreślił, że pochodzi ze Święcian, ostatnie zaś dwadzieścia lat 

pracował w Meksyku.    

  Postanowiono: Zarząd jednogłośnie przyjął wybitnego naukowca w swoje 

szeregi przy aplauzie wszystkich obecnych na sali osób. W głosowaniu 

uczestniczyli też nowo wybrani członkowie Zarządu SNPL – doc. dr Irena 

Mikłaszewicz i dr Mirosław Szejbak. 

         Ad 6. Zarząd wspólnie z  obecnymi  członkami SNPL  ustalił, że spotkanie 

świąteczne odbędzie się 6 stycznia w kawiarni „Sakwa” i zobowiązał obecnych 

o poinformowanie prof. W. Stankiewicza o uczestnictwie w tym spotkaniu w 

przeciągu najbliższych dwóch tygodni.  

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: dr Elżbieta Kuzborska 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


