
Protokół posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 42 

z dn. 21 marca 2018 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 305) 

Obecni:  

członkowie zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, 

dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Barbara Dwilewicz, dr Jan Kolendo, dr Irena Fedorowicz. 

członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz 

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.  

Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń zarządu nr 40 z dn. 17 stycznia 2018 r. i nr 41 z 

dn. 21 lutego 2018 r.  

Referują – IF, KMŁ 

 

4. Wstępna analiza i ocena działalności Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej „Rocz-

nika SNPL” oraz możliwości jej usprawnienia (przełożony z posiedzenia styczniowego). 

Prezentacja nowej wersji wymogów edytorskich dla autorów artykułów drukowanych 

w Roczniku SNPL. 

Referują – MSz, BD i inni członkowie 

 Kolegium Redakcyjnego 

 

5. Konferencja i walne zebranie EFPSNT w Niemczech (18–21 października 2018 r.). Ana-

liza roboczej wersji programu. Kwestie organizacyjno-logistyczne. Opracowanie refera-

tu na konferencję EFPSNT (samodzielnie czy z kolegami ze STIPL?) i wstępne działa-

nia organizacyjne. 

Referuje – WS 

 

6. Dodatkowi kandydaci na członków Komisji Konkursu SNPL (np.: doc. dr Romuald Na-

runiec, dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński i ktoś z mediów?).  

Akceptacja składu Komisji Konkursu SNPL na najlepszą pracę kwalifikacyjną.    

Referują – BD, HM 

7. Sprawy wniesione i informacje: 

- informacja o spotkaniu z uczestnikami międzynarodowego projektu naukowo-badawczego 

na czele z prof. Markiem Walancikiem, prorektorem Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbro-

wy Górniczej (BD); 

- informacja o 22 konferencji „Nauka a jakość życia” (HM); 

- bieżąca informacja o konferencji SNPL (koncert „Ojcowizny” – kwiaty, dyplom) - IF, za-

mówienie autokaru (JK), bieżąca wersja programu oraz propozycja druku programu 

konferencji (HM); 

 



Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Za-

rządu SNPL. 

Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad. 3. Postanowiono: zobowiązać dr Fedorowicz do sprawdzenia protokołów na stronie 

i uzupełnić brakujące. Przyjęto przez aklamację. 

Ad. 4. Prezentację nowej wersji wymogów edytorskich dla autorów artykułów druko-

wanych w Roczniku SNPL odłożono na następne posiedzenie. Prof. Henryk Malewski zapro-

ponował dodatkowo opracować oświadczenie autora, który pragnie publikować swój artykuł 

w Roczniku SNPL. 

Głosowano: :za” – jednogłośnie.  

Ad. 5. Konferencja i walne zebranie EFPSNT w Niemczech (18–21 października 2018 

r.). Otrzymaliśmy tylko ramowy program zebrania walnego i towarzyszącej konferencji. Na 

konferencję i zebranie walne EFPSNT w Niemczech prof. Stankiewicz zaproponował przygo-

tować roczne sprawozdanie SNPL oraz referat w dwóch częściach: inżynierzy ze STIPL napi-

szą o swojej dziedzinie, a SNPL – o badaniach i osiągnięciach fizyków z Litwy, wśród któ-

rych są też naukowcy Polacy. Postanowiono: zobowiązać prof. W. Stankiewicza do nawiąza-

nia bezpośredniego kontraktu ze STIPL oraz kolegami niemieckimi, w celu uzgodnienia 

udziału przedstawicieli SNPL w konferencji i walnym zebraniu EFPSNT. Kolega Stankiewicz 

został także zobowiązany do uzgodnienia z kierownictwem EFPSNT, kto ma być głównym 

organizatorem walnego zebrania i konferencji na Litwie w roku 2019. Wstępnie ustalono, że 

uczestniczyć w walnym zebraniu i konferencji mogą Wojciech Stankiewicz i Jan Kolendo. 

Głosowano: :za” – jednogłośnie.  

Ad. 6. Kwestia uzupełnienia składu Komisji Konkursu SNPL. Prof. Henryk Malewski 

zaproponował uzupełnić Komisję Konkursu o dodatkowych kandydatów. Ze względu na re-

zygnację prof. dra B. Grużewskiego na członków Komisji Konkursu SNPL postanowiono 

zaprosić doc. dra Romualda Naruńca, dyrektora Instytutu Polskiego w Wilnie Marcina Łap-

czyńskiego oraz Henryka Mażula. Zobowiązano: Prof. H. Malewskiego nawiązać kontakt z 

dyrektorem Instytutu Polskiego, a doc. dr Barbarę Dwilewicz z doc. dr. R. Naruńcem i Hen-

rykiem Mażulem.  

Głosowano: :za” – jednogłośnie.  

Ad. 7. Sprawy wniesione: 

 Doc. dr B. Dwilewicz przedstawiła informacje o międzynarodowym projekcie 

badawczym oraz problemach z jego realizacją. Jako przykład podała, że potrze-

by językowe Polaków na Litwie i Łotwie są bardzo zróżnicowane. Na Łotwie 

aktualne jest nauczanie języka, na Litwie aktualniejsze są wiadomości o kulturze 

języka. Problemem okazał się brak chętnych do uczestnictwa w projekcie, a 

więc, z merytorycznego punktu widzenia, duże obciążenie spada na doc. dr B. 

Dwilewicz. W projekcie, w określonym zakresie, uczestniczą też Tomasz Boże-

rocki, Beata Naniewicz, doc. dr Katarzyna Miksza.  Prof. M. Walancik, prorek-

tor Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej, ma zamiar kontynuować pro-

jekt, więc należy aktywniej wciągnąć członków seniorów i młodych członków 

Stowarzyszenia. Informację doc. dr B. Dwilewicz zarząd przyjął do wiadomości. 



 Prof. Malewski przedstawił informację o 22 konferencji „Nauka a jakość życia” 

(na zarząd był przesłany list i zaproszenie) i powiadomił, że z prof. R. Brazisem 

uzgodniono, że wysokość wpisowych dla członków SNPL, jak i w poprzednich 

latach, będzie stanowiła 30 euro. Henryka Ilgiewicz zaznaczyła, że w ostatnich 

latach w tej konferencji, której partnerem jest SNPL, uczestniczy niewiele na-

szych członków. H. Malewski i I. Fedorowicz powiadomili zebranych, że nie-

którym osobom, które chciały uczestniczyć w naszej kwietniowej konferencji, a 

spóźniły się z rejestracją, zaproponowano udział w 22 konferencji „Nauka a ja-

kość życia”, wśród nich był też nasz członek wspierający Tomasz Bożerocki. 

Postanowiono jeszcze raz powiadomić naszych członków o tej konferencji. 

 Henryk Malewski przedstawił bieżącą informację o kwietniowej konferencji 

SNPL: 

o Doc. dr Fedorowicz uzgodniła z kierownictwem zespołu „Ojcowizna” 

koncert dla uczestników na koniec pierwszego dnia konferencji. Posta-

nowiono przygotować 2 wiązanki kwiatów dla kierownictwa zespołu, 

dyplom i mały poczęstunek po koncercie. 

o Zobowiązano dr. Jana Kolendę zamówić autokar na wycieczkę do Zuło-

wa dla uczestników konferencji. Wycieczka odbędzie 21 kwietnia br. w 

godzinach 14–18. Postanowiono, że wycieczka odbędzie w ramach tra-

dycyjnej „majówki” z udziałem naszych członków. 

o Program konferencji został już ustalony, chociaż mogą nastąpić niewiel-

kie zmiany. Postanowiono program konferencji drukować w drukarni. 

o Pozytywną odpowiedź na uczestniczenie w konferencji dały Pani Amba-

sador RP oraz Dyrektor Departamentu Mniejszości Narodowych. 

o Postanowiono wysłać zaproszenia do przewodniczącej frakcji polskiej w 

Sejmie RL Rity Tamoszuniene oraz posła do Parlamentu Europejskiego i 

przewodniczącego AWPL Waldemara Tomaszewskiego. 

Głosowano: :za” – jednogłośnie.  

 

Przewodniczący zebrania: prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: doc. dr Krystyna Moroz-Łapin 

 

 

 


