Protokół posiedzenia
Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 37
z dn. 24 października 2017 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Jan
Kolendo, prof. dr Henryk Malewski, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak,
prof. dr Wojciech Stankiewicz.
członkowie SNPL: dr Wiktoria Medelienė, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr Liliana Narkowicz.

Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu nr 36 z dn. 20 września 2017 r.
Referuje – KMŁ
4. Rozpatrzenie wniosku o przyjęcie do SNPL:
- na członka zwyczajnego: dr Elżbiety Rojowskiej
Referuje – HM
5. Uzupełnienie Rady Naukowej „Rocznika SNPL” o prof. dra Janusza Tanasia (Australian
Catholic University, Melbourne, Australia) i dra hab. Radosława Lolo, prof. AH w
Pułtusku, Polska).
Referuje – HM
6. Uczczenie 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, bohatera walk o niepodległość
Polski i Stanów Zjednoczonych.
Referuje - WS
7. Organizacja i udział członków SNPL w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości
Polski oraz organizacja składania kwiatów i zapalenia zniczy na grobach wybitnych
naukowców na wileńskim cmentarzu Rossa w dn. 1 listopada 2017 r.
Referuje - WS
8. Sprawy wniesione:
a) informacja o wizycie Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego na Litwie i
spotkaniu z przedstawicielami mniejszości polskiej (HM i Ilona Lewandowska);
b) informacja o wizycie przedstawiciela Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i
Techników w Niemczech Pana Andrzeja Kajzera (HM i Ilona Lewandowska);
c) V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie w Krakowie (HM);
d) informacja o podpisaniu Umowy SNPL z Akademią Humanistyczną im. Aleksandra
Gieysztora w Pułtusku (HM);
e) informacja o walnym zebraniu EFPSNT (WS);
f) informacja o spotkaniu z panią dyrektor Departamentu ds. Mniejszości Narodowych przy
rządzie RL oraz o posiedzeniu Rady Akademickiej tej placówki (HM);
g) informacja o wizycie Rektora PUNO w Wilnie (HM, WS, KMŁ);
h) informacja o opracowanych i złożonych wnioskach (EK).

Przebieg posiedzenia:
AD1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie
Zarządu SNPL.
AD2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
AD3. Protokół posiedzenia Zarządu nr 36 został zatwierdzony przez aklamację.
AD4. Z dr Elżbietą Rojowską skontaktowano się za pośrednictwem Skype. Prezes
SNPL powiadomił zebranych, że wszystkie niezbędne dokumenty zostały wcześniej
wysłane do członków Zarządu, aby mogli się zapoznać z CV, publikacjami i
zainteresowaniami naukowymi dr Elżbiety Rojowskiej. Prof. Malewski rozpoczął
rozmowę od pytania, dlaczego kandydatka chce zostać członkiem Stowarzyszenia. Dr
Rojowska odpowiedziała, że pracowała w Instytucie Pamięci Naukowej i interesuje się
tematem martyrologii mieszkańców dawnej Rzeczypospolitej, pisze artykuły na tematy
historyczne, dlatego chciałaby uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia. Prof.
Malewski zapytał, co kandydatkę łączy z Wileńszczyzną? Kandydatka odpowiedziała, że
jej rodzice stąd pochodzą. Kandydatka pracuje w sądownictwie i prokuraturze, organizuje
szkolenia i konferencje dla sędziów oraz prokuratorów. Następnie prof. Malewski zapytał
o plany badań, m.in. na terenie Tuskulanum w Wilnie. Dr Rojowska odpowiedziała, że
zetknęła się z tematem ofiar zgładzonych w Tuskulanum podczas kwerendy w archiwach
litewskich. Dr I. Fedorowicz zapytała, czy kandydatka planuje uczestnictwo w
konferencjach organizowanych przez SNPL. Kandydatka odpowiedziała, że już przysłała
jeden artykuł z prośbą o wydrukowanie w „Roczniku SNPL”, w przyszłości również
planuje publikować tu swoje teksty oraz uczestniczyć w konferencjach SNPL.
Członkowie Zarządu poparli wniosek dr Elżbiety Rojowskiej. Polecającymi osobami
byli prof. Jarosław Wołkonowski oraz prof. Henryk Malewski. Członkowie Zarządu
głosowali jednogłośnie za przyjęciem dr Elżbiety Rojowskiej na członka SNPL.
AD5. Prezes SNPL Henryk Malewski przedstawił nowych kandydatów do Rady
Naukowej „Rocznika SNPL” i zapoznał zebranych z ich CV oraz dorobkiem naukowym.
Na członków Rady Naukowej zaproponował on prof. dra Janusza Tanasia (Australian
Catholic University, Melbourne, Australia) i dra hab. Radosława Lolo, prof. AH w
Pułtusku, Polska). Większość członków Zarządu poparło propozycję uzupełnienia Rady
Naukowej. Dr Barbara Dwilewicz swój głos „przeciw” argumentowała opinią, że Rada
Naukowa nie powinna być zbyt liczna, zwłaszcza, gdy z jednej uczelni jest kilku
przedstawicieli. Większością głosów (6 - „za”, 1 - „przeciw”) prof. Janusz Tanaś i prof.
Radosław Lolo zostali wybrani do Rady Naukowej „Rocznika SNPL”.
AD6. Kwestia uczczenia 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, bohatera walk
o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. Ze względów logistycznych Zarząd nie
zorganizował samodzielnej imprezy poświęconej tej rocznicy. Chętni mieli okazję
uczestniczenia w uroczystościach zorganizowanych przez Instytut Polski w Wilnie.
Członkini SNPL dr Liliana Narkowicz wspomniała, że uczestniczyła w analogicznych
imprezach w Szwajcarii. Henryk Malewski dodał, że podczas V Kongresu PTNwŚ w
Krakowie ten temat też był nagłaśniany i każdy uczestnik Kongresu mógł wysłać
okolicznościowe kartki do swojego kraju. Informację przyjęto do wiadomości.
AD7. Organizacja i udział członków SNPL w uroczystościach z okazji Święta
Niepodległości Polski oraz organizacja składania kwiatów i zapalenia zniczy na grobach
wybitnych naukowców na wileńskim cmentarzu Rossa w dn. 1 listopada 2017 r.
Postanowiono: 2 listopada przedstawiciele Stowarzyszenia zapalą znicze na grobach
naukowców na Rossie. Odpowiedzialnym za organizację wyznaczono dra Jana Kolendę.
Decyzję podjęto przez aklamację.

Postanowiono: wziąć udział w składaniu wieńców na cmentarzu Rossa z okazji Święta
Niepodległości Polski w dn. 11 listopada. Odpowiedzialnym za organizację wyznaczono
prof. Wojciecha Stankiewicza. Decyzję podjęto przez aklamację.
AD8. Sprawy wniesione:
a) Prof. H. Malewski przedstawił informację o spotkaniu Marszałka Sejmu RP Pana Marka
Kuchcińskiego na Litwie z przedstawicielami mniejszości polskiej;
b) Henryk Malewski poinformował, że odbyło się spotkanie z przedstawicielem Zrzeszenia
Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech Panem Andrzejem
Kajzerem. Wywiad z gościem przeprowadziła nasza koleżanka Ilona Lewandowska,
zostanie on zamieszczony w gazecie „Kurier Wileński”;
c) Prof. Malewski opowiedział o V Kongresie Polskich Towarzystw Naukowych w
Świecie w Krakowie, o osiągnięciach, problemach oświaty i procesach zachodzących w
różnych diasporach polskich na świecie. Większość uczestników Kongresu pochodziła z
USA i Europy Zachodniej. Ze Wschodu, oprócz Litwy, na Kongresie uczestniczył
przedstawiciel z Kazachstanu Były ciekawe przemówienia, np. prelegentka z USA
opowiedziała, że często już drugie pokolenie emigrantów nie odczuwa silnego
przywiązania do kultury polskiej, dąży do integracji z krajem zamieszkania. W
Kongresie uczestniczyli przedstawiciele różnych dziedzin, w tym technicznych. Nie we
wszystkich krajach jest jednako pozytywny stosunek do mniejszości narodowych.
Wielka Brytania jest jednym z pozytywnych przykładów w tej dziedzinie. Prezes H.
Malewski poinformował, że nasze Stowarzyszenie miało na Kongresie swoją planszę, a
on sam wygłosił referat na temat działalności SNPL i uczestniczył w dyskusji. Referat
zostanie opublikowany. Jako współautorów referatu H. Malewski podał wszystkich
dotychczasowych prezesów SNPL, gdyż każdy z nich przesłał określone informacje..
d) Prof. H. Malewski poinformował o podpisaniu Umowy SNPL z Akademią
Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, opowiedział o osiągnięciach i
problemach tej placówki.
e) Prof. W. Stankiewicz zrelacjonował przebieg walnego zebrania EFPSNT, które odbyło
się 12 października 2017 r. w Paryżu. W EFPSNT co roku zmienia się przewodnictwo,
tzn. inna organizacja krajowa jest odpowiedzialna za działalność Federacji. W tym roku
przewodniczyła Francja, w następnym obowiązki te spadną na Niemcy. Na zebraniu
poruszano sprawy finansowe. Litwa ma 2 członków instytucjonalnych, którzy razem
płacą składki członkowskie w wysokości 100 euro. Z powodu braku pieniędzy
postanowiono wstrzymać wydawanie gazetki Flash Info w wersji papierowej.
Postanowiono wysyłać wszystkim wersję elektroniczną gazetki, natomiast papierową tylko do Ambasad i innych wybranych instytucji. Poruszono problem administrowania
strony internetowej, stwierdzono, że należy znaleźć kogoś, kto się tym zajmie. Zebranie
walne trwało pół dnia, odbywało się w Stacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu.
Akademia opiekuje się inżynierami, udostępnia pomieszczenia na konferencje, pomaga
w innych działaniach. Z kolei w przepięknej Ambasadzie RP w Paryżu odbyły się
imprezy poświęcone 100-leciu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we
Francji. Podczas tej imprezy m.in. zaprezentowano wystawę poświęconą budowlom
zaprojektowanym przez polskich inżynierów we Francji. Uroczystości z okazji 100-lecia
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich we Francji trwały dwa dni. Z tej
okazji goście otrzymali pamiątkową Złotą Odznakę, którą prof. Stankiewicz przekazał
na ręce prof. Malewskiego. Prezes poprosił prof. Stankiewicza o przygotowanie krótkiej
informacji o wspomnianych imprezach z myślą o zamieszczeniu jej na stronie
internetowej SNPL i w „Roczniku”.

f) Prof. Malewski poinformował o spotkaniu z panią dyrektor Departamentu ds.
Mniejszości Narodowych i posiedzeniu Rady Akademickiej tej placówki. DMN jest
zainteresowany współpracą z SNPL, obiecuje swoje wsparcie, a jednocześnie sugeruje,
że naukowcy litewscy powinni aktywniej uczestniczyć w konferencjach organizowanych
przez SNPL. Prof. Malewski powiadomił, że wysłał kilkanaście zaproszeń na
przyszłoroczną konferencję do prorektorów i dziekanów szeregu uczelni litewskich, ale
na razie nie otrzymał pozytywnych odpowiedzi;
g) Henryk Malewski poinformował, że Uniwersytet Jagielloński jest zainteresowany
otrzymywaniem wersji elektronicznej „Rocznika SNPL”. Musimy ponownie ustalić listę
instytucji, do których będziemy wysyłali drukowane egzemplarze „Rocznika SNPL”;
h) Postanowiono zwrócić prof. W. Stankiewiczowi koszty uczestnictwa w zebraniu
walnym EFPSNT w Paryżu (noclegi, podróż i składka członkowska SNPL);
i) Prof. Malewski przedstawił stan prac nad „Rocznikiem”, okazuje się, że są problemy z
redagowaniem i tłumaczeniem tekstów w jęz. angielskim. Pomoc obiecała Europejska
Fundacja Praw Człowieka. Postanowiono w przyszłym roku dopracować zasady
przygotowywania i redagowania artykułów do „Rocznika SNPL”;
j) Prof. Malewski poinformował o wizycie nowego Rektora PUNO w Wilnie, z którym
spotykali się też prof. R. Brazis, dr K. Moroz-Łapin, koleżanka I. Lewandowska
przeprowadziła wywiad;
k) Zlecono prof. W. Stankiewiczowi przygotowanie wspólnie z doc. B. Dwilewicz i
wysłanie życzeń z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Austrii.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz posiedzenia: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin.

