
Protokół nr 12 z posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 17 czerwca 2015 r. 

Przewodniczący – prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz – dr Katarzyna Miksza 

Obecni: 

 Członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr 

Mirosław Szejbak, dr hab. Henryka Ilgiewicz,  doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Elżbieta 

Kuzborska (online)  

Skarbnik – dr Katarzyna Miksza 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia; 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia;  

3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 20 maja 2015 r.  

4. Omówienie projektu harmonogramu posiedzeń Zarządu SNPL na drugi rok kadencji (maj 

2015 r. – kwiecień 2016 r.) i jego przyjęcie. 

5. Sprawy wniesione. 

- Zbieranie i opracowywanie materiałów do Rocznika SNPL 2015;  

- Apel do członków SNPL i jego sympatyków o nadsyłanie artykułów naukowych do 

Rocznika (HM); 

6. Informacje: 

- Została podpisana umowa z Ambasadą RP w Wilnie na wsparcie wydania Bibliografii 

druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 do 2014 r. (HM); 

- Konferencja  

 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie 

Zarządu SNPL. 



Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Dr Elżbieta Kuzborska przedstawiła protokół z posiedzenia Zarządu SNPL z 

dn. 20 maja 2015 r. Został on zatwierdzony jednogłośnie.    

Ad 4. Prezes Henryk Malewski przedstawił projekt harmonogramu posiedzeń 

Zarządu SNPL na drugi rok kadencji (maj 2015 r. – kwiecień 2016 r.; projekt został 

wcześniej rozesłany członkom Zarządu drogą mailową). Członkowie Zarządu 

jednogłośnie poparli przyjęcie harmonogramu. 

Ad 5. Sprawy wniesione. Po przyjęciu harmonogramu nastąpiło omówienie spraw 

wniesionych. Prezes Henryk Malewski zreferował stan prac nad Rocznikiem SNPL. 

Zaznaczył, że część artykułów została już nadesłana i opracowana, zaapelował 

również do zebranych o nadsyłanie kolejnych artykułów do Rocznika. Mirosław 

Szejbak przedstawił zebranym plan utworzenia elektronicznej wersji pisma.  

Ad 6. Na zakończenie zebrania Prezes Henryk Malewski poinformował zebranych o 

podpisaniu umowy z Ambasadą RP w Wilnie w sprawie wsparcie finansowego 

wydania  książki Bibliografia druków w języku polskim wydanych na Litwie od 1944 

do 2014 r. Ponadto została przekazana informacja otrzymana od prof. R. Brazisa 

dotycząca XIX Międzynarodowej Konferencji „Nauka a jakość życia”. Planowane 

jest, że konferencja potrwa 4 dni, weźmie w niej udział 60 - 70 uczestników. Studenci 

będą mogli wziąć w niej udział w nieodpłatnie. Konferencja rozpocznie się Mszą 

świętą, następnie będzie miało miejsce uroczyste otwarcie oraz dyskusja. Kolejne 

dwa dni w sesjach panelowych będą prezentowane referaty uczestników. W ostatnim 

dniu uczestnicy będą mogli wziąć udział w wycieczce do Zułowa. Prof. R. Brazis 

poinformował również, że w konferencji planuje wziąć udział prof. Bogdan Szlachta. 

 

 

Przewodniczący prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: dr K. Miksza 

 

 


