
Protokół nr 27 

posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 26 października 2016 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302) 
 

Obecni: prof. dr Henryk Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr Wojciech 

Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Katarzyna 

Miksza, dr Elżbieta Kuzborska (skype), doc. dr Irena Mikłaszewicz. 

Gościnnie dr Marcin Dębski z Wrocławia. 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz 
 

Porządek dnia: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

                                                                                         Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL, które odbyło się 21 września 2016 r.  

                                                                                           Referuje – BD 

 

4. Sprawozdanie członka Zarządu SNPL prof. W. Stankiewicza z Walnego Zebrania 

delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT - Wiedeń, 14 października 2016 r. 

                                                                                       Referuje – WS 

 

5. Zacieśnienie współpracy z Filią UwB. 

                                                                                Referują – HM 

 

6. Praca Kolegium redakcyjnego Rocznika SNPL 2016. 

Referują – MSz, BD, HM 

7. Przebieg prac konkursowych na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską 

w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki 

(członka lub sympatyka SNPL) za rok 2016. 

Referuje – HM 

 

8. Działalność kulturalno-oświatowa Zarządu SNPL. Sprawozdanie z organizacji „majówki“ 

oraz wstępne założenia na organizację Świątecznego zebrania walnego SNPL na przełomie 

2016/2017 roku.  

Referują – IM, BD 

 

9. Udział przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości (11 listopada) i Dnia Zadusznego na Rossie – składanie kwiatów i zapalenie 

zniczy na grobach wybitnych naukowców i inżynierów.  

Referuje – WS 

 



10.  Sprawy wniesione i informacje: 

a) Informacja Henryka Malewskiego o spotkaniu „Wieczór Prezesów – 3”. 

b) Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Nauka a oświata mniej-

szości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społecz-

no-polityczne, prawne i historyczne) – 6-8 kwietnia 2017 r. Przygotowano tekst zapro-

szenia na konferencję. Rada Naukowa. Komitet organizacyjny. Uzgodniono termin i 

zamówiono sale na obrady. Przygotowano wniosek do Fundacji Pomoc Polakom na 

Wschodzie (HM, EK). 

c) Książki z Wydawnictwa Sejmowego RP na nagrody w Konkursach (EK). 

d) Wniosek o wsparcie druku Rocznika SNPL 2016 (HM). 

e) Wniosek Z. Gębołysia (HI). 

f) List Konsula Generalnego S. Cygnarowskiego. 

g) Zatwierdzenie sprawozdania wydelegowanego członka Zarządu SNPL prof. W. Stan-

kiewicza na Walne Zebranie EFPSNT w Wiedniu. 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie 

Zarządu SNPL. 

Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu z wrześniowego posiedzenia Zarządu 

przeniesiono na listopad (odpowiedzialna doc. dr Barbara Dwilewicz). 

Ad. 4. Profesor Wojciech Stankiewicz złożył sprawozdanie z udziału w Walnym 

Zebraniu delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT w Wiedniu 13–15 X 

2016, na którym reprezentował SNPL. Obrady odbywały się w gmachu ambasady 

RP w Wiedniu oraz pomieszczeniach Wydziału Promocji Handlu Ambasady RP. 

Prof. W. Stankiewicz zaprezentował działalność SNPL, prezentacja spotkała się z 

zainteresowaniem zebranych. Delegaci organizacji członkowskich EFPSNT 

wybrali nowe władze, dyskutowano nad problemami, z jakimi stykają się w swej 

działalności polskie organizacje, zrzeszające techników i inżynierów Polaków. 

Prof. W. Stankiewicz wyjazd ocenił jako ważny dla nawiązywania przez SNPL 

nowych kontaktów naukowych. Postanowiono: zatwierdzić sprawozdanie 

prof. W. Stankiewicza. Stwierdzono, że powierzona misja została wykonana. 

Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad. 5. Prof. dr Henryk Malewski poinformował o przeprowadzonej rozmowie z 

prodziekanem Filii UwB w Wilnie prof. J. Wołkonowskim. Rozmawiano na 

temat możliwości rozwoju współpracy z młodymi naukowcami i studentami Filii 

ze Stowarzyszeniem. Jednym z ważnych obecnie problemów Filii UwB w Wilnie 

jest sytuacja lokalowa Wydziału, co w dużym stopniu negatywnie wpływa na 

realizację innych zadań, w tym na kwestię współpracy z SNPL. Irena 

Mikłaszewicz zaproponowała, aby poruszyć temat częściowego zatrudnienia na 

Filii naukowców z SNPL, którzy weszliby przez to w system wymogów 



polskiego systemu akademickiego. Postanowiono: zaktywizować współpracę z 

kierownictwem, kadrą i studentami Filii UwB w Wilnie. Decyzja została przyjęta 

przez aklamację. 

 Ad. 6. Dr Mirosław Szejbak zreferował przebieg prac nad wydaniem Rocznika 

SNPL 2016. Objętość Rocznika ma być znacznie większa. Redakcja ma 17 refe-

ratów i esejów naukowych, niektóre są już zrecenzowane, recenzje pozostałych 

maja wkrótce napłynąć. Mamy szereg innych materiałów dotyczących działalno-

ści SNPL. Postanowiliśmy wzmocnić redakcję językową: redagowanie tekstów w 

języku polskim robią nasze dwie koleżanki dr Irena Fedorowicz i doc. dr Barbara 

Dwilewicz. Redakcję streszczeń w języku angielskim robi pani Agata Błaszczyk-

Sawyer z Londynu. Mamy zapewnienie Wydziału Konsularnego, że druk Rocz-

nika będzie wsparty finansowo. Mamy nadzieję, że Rocznik SNPL 2016 ukaże 

się w terminie. Informacja redaktora wykonawczego Rocznika SNPL została 

przez Zarząd przyjęta. 

Ad. 7. Henryk Malewski poinformował zebranych o nagłaśnianiu organizowane-

go przez SNPL Konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub populary-

zatorską w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla 

młodego adepta nauki (członka lub sympatyka SNPL) za rok 2016 Ogłoszenie o 

konkursie umieszczono na stronie internetowej SNPL, przesłano do Flash Info, 

postanowiono również zamieścić na portalu Radia Znad Wilii. Informacja była 

przesłana nie tylko do członków SNPL, ale i do zaprzyjaźnionych uczelni. 

Uzgodniono z zainteresowanymi, że fundatorami nagród będzie Ambasada RP w 

Wilnie, USPV i SNPL. Informacja prezesa SNPL została przez Zarząd przyjęta. 

Ad. 8. Działalność kulturalno-oświatowa Zarządu SNPL. Prezes SNPL Henryk 

Malewski zwrócił uwagę, że ten odcinek pracy zarządu w tym roku nie doczekał 

się odpowiedniego zaangażowania członków Zarządu, co też spowodowało, że 

nie potrafiliśmy zorganizować majówki dla członków SNPL. Irena Mikłaszewicz 

wyjaśniła przyczyny, dla których nie udało się zorganizować „majówki“, imprezę 

postanowiono przełożyć na wiosnę. Henryk Malewski podkreślił, że teraz musi-

my na odpowiednim poziomie przeprowadzić świąteczne spotkanie członków 

SNPL na przełomie 2016/2017 roku. Postanowiono: zaktywizować działalność 

zarządu w tej kwestii. Głosowano: „za“ – jednogłośnie.  

Ad. 9. Udział przedstawicieli SNPL w uroczystościach z okazji Narodowego 

Święta Niepodległości (11 listopada) i Dnia Zadusznego na Rossie – składanie 

kwiatów i zapalenie zniczy na grobach wybitnych naukowców i inżynierów. Po-

stanowiono: zobowiązać prof. Wojciecha Stankiewicza do koordynowania udzia-



łu przedstawicieli SNPL w tych uroczystościach. Głosowano: „za” – jednogło-

śnie. 

Ad. 10.  Sprawy wniesione i informacje: 

 

a) Prof. Henryk Malewski poinformował zebranych o spotkaniu „Wieczór 

Prezesów – 3”, na którym omówiono podstawowe kierunki możliwej 

współpracy. Prof. J. Wołkonowski poinformował o działalności Filii UwB 

w Wilnie, jej osiągnięciach i problemach. Prof. R. Brazis opowiedział o 

działalności USPV w bieżącym roku.  

b) Henryk Malewski poinformował o pracach, które zostały przeprowadzo-

ne, w związku z organizacją Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Kon-

ferencji Naukowej: Nauka a oświata mniejszości narodowych w Euro-

pie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, 

prawne i historyczne), która odbędzie się 6 - 8 kwietnia 2017 r. Zostały 

opracowane podstawowe założenia konferencji (jej cel i problematyka, 

krąg potencjalnych uczestników, miejsce i termin), zostały opracowane 

zaproszenia. Ustalono Radę Naukową i Komitet organizacyjny konferen-

cji. Zostały zamówione w DKP sale na obrady. Został wystosowany 

wniosek o wsparcie konferencji do Fundacji Pomoc Polakom na Wscho-

dzie. Jest planowane przygotowanie wniosku do DMN Republiki Litew-

skiej. 

c) Henryk Malewski poinformował, że dzięki zaangażowaniu dr Elżbiety 

Kuzborskiej, SNPL otrzymano kilkadziesiąt książek z Wydawnictwa 

Sejmowego RP, które zostaną wykorzystane na nagrody pocieszenia w 

Konkursach. 

d) Prezes SNPL poinformował, że złożył wniosek o wsparcie druku Roczni-

ka SNPL 2016. 

e) Dr hab. Z. Gębołyś zwrócił się do Zarządu SNPL z prośbą o wsparcie je-

go starań w Konkursie im. J. Giedroycia. Zarząd podjął decyzję nie popie-

rać wniosku dr. hab. Z. Gębołysia. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

f) List od Konsula Generalnego RP w Wilnie pana Stanisława Cygnarow-

skiego: 

„Szanowny Panie Profesorze, 

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ RP po-

prosił nas o  „przeprowadzenia w środowiskach polonijnych szerokich 

konsultacji na temat oczekiwań wobec Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

w zakresie realizacji celów strategicznych polityki polonijnej, określonych 

w Rządowym Programie, oraz zadań resortu na lata 2017-2018, jak rów-

nież możliwości wykorzystania potencjału miejscowej Polonii (Polaków) 

do promocji Polski w danym kraju”.  



Liczę, że w ramach „szerokich konsultacji”, będę mógł zapoznać się także 

ze stanowiskiem SNPL. Bardzo więc o nie proszę Pana Profesora Preze-

sa. 

Ubiegłoroczny Rządowy Plan i zał. Nr 2 (z wyszczególnioną Litwą) są do-

stępne m.in. na stronie MSZ. 

Czy jest szansa, że Pan Prezes zechce sformułować kilka myśli na powyż-

szy temat do 7 listopada? Będę bardzo zobowiązany.” 

Postanowiono: zobowiązać prezesa SNPL przyszykować i wysłać propo-

zycje. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Obecny na posiedzeniu zarządu dr Marcin Dębicki (autor artykułu w Roczniku 

SNPL) opowiedział o badaniach na temat postrzegania Litwinów i innych sąsia-

dów Polski przez Polaków, jakie prowadzi na Uniwersytecie Wrocławskim, po-

dziękował za możliwość zapoznania się z działalnością SNPL.  

                                                                                                            
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz: doc. dr Irena Mikłaszewicz 


