Protokół wyjazdowego posiedzenia
Zarządu SNPL nr 45
z dn. 19 czerwca 2018 r. (godz. 18.00)
Obecni:
członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr
Irena Fedorowicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Mirosław Szejbak; inni członkowie SNPL: dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr. Joanna Bumbulienė, dr Wiktoria Medelienė, dr Greta Rudziańska, dr Marian Grygorowicz; goście: Hanna Stankiewicz, Wanda Skipor.
Porządek dzienny:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM
3. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Zarządu SNPL nr 44 z dn. 16 maja br.
Referuje – IF
4. Kontynuacja i rozszerzanie współpracy z Akademią Humanistyczną w Pułtusku.
Referuje – HM
5. Kwestia zmian w Kolegium Redakcyjnym oraz Radzie Naukowej „Rocznika SNPL”.
Referują - MSz, HM
6. Wstępne prace organizacyjne nad „Rocznikiem SNPL 2018”.
Referują - MSz, HM
7. Koordynacja działań SNPL z Sekretarzem Generalnym EFPSNT Januszem Ptakiem,
Prezesem Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów i Techników w Niemczech
(Bundesverbandder Polnischen Ingenieure und Techniker in Deutschland) Andrzejem
Kajzerem oraz Prezesem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie
(STIPL) Robertem Niewiadomskim w kwestii przejęcia przewodnictwa przez SNPL w
Federacji w 2019 r.
Referuje - WS
8. Opracowanie szczegółowej struktury publikacji „30-lecie istnienia SNPL”.
Referują -IF, HM
9. Opracowanie kwestionariusza dla obecnych członków SNPL, których biogramy będą
zamieszczone w publikacji „30-lecie istnienia SNPL” - maj-czerwiec 2018 r.
Referują - IF, MSz, KMŁ
10. Sprawy wniesione i informacje:

- Kwestia oddelegowania członków SNPL doc. dr Barbary Dwilewicz, mgr. Tomasza
Bożerockiego oraz doc. dr Katarzyny Mikszy do udziału w IV Międzynarodowym Spotkaniu
Partnerów projektu Erasmus+ „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania osób
dorosłych”, realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
ERASMUS+.
- Omówienie wyników korespondencji z uczestnikami V Konferencji Setna rocznica rozpadu
imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie oraz informowania
ich o warunkach i wymaganiach stawianych publikacjom w „Roczniku SNPL” (IF, HM);
- Flash Info nr 15;
- Informacja o inicjatywie Prezesa „Wspólnota Polska” (HM).

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący SNPL prof. Henryk Malewski podziękował Państwu Hannie i Wojciechowi Stankiewiczom za przyjęcie zamiejscowego posiedzenia Zarządu, powitał zebranych i
zagaił posiedzenie Zarządu SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 44 zatwierdzono przez aklamację.
Ad 4. Prof. Malewski poinformował o udanych kontaktach partnerskich z Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Od zawarcia Umowy o współpracy koledzy z Pułtuska wywiązują się ze
wszystkich swoich zobowiązań, uczestniczą w recenzowaniu artykułów naukowych.
Prof. Radosław Lolo jest w Radzie Naukowej „Rocznika SNPL”, dr Mariusz Róg, prof. AH, jest
tą osobą, z którą realizujemy wszystkie nasze pomysły. Po konferencji koledzy z Pułtuska zobowiązali się do opublikowania części materiałów w swoim piśmie „Polityka i Społeczeństwo”.
Sprawa planów wydawniczych wygląda następująco: 24 osoby zadeklarowały chęć publikowania swoich artykułów w „Roczniku SNPL”, 16 osób – w piśmie „Polityka i Społeczeństwo”,
kilkanaście osób z różnych przyczyn w ogóle zrezygnowało z publikacji, ale są też tacy, którzy
na razie nie poinformowali nas o swojej decyzji w tej sprawie. Osobom, które deklarowały chęć
publikowania artykułów w Pułtusku, przekazaliśmy bezpośrednie kontakty do zastępcy redaktora naczelnego pisma „Polityka i Społeczeństwo”.
Obecnie musimy rozważyć kwestię współdziałania z Akademią Humanistyczną w sprawie organizowania w 2019 r. VI międzynarodowej konferencji. Powinniśmy zadecydować, czy zapraszamy kolegów z tej uczelni jako partnerów, czy współorganizatorów. Otrzymaliśmy propozycję
od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który też mógłby być współorganizatorem konferencji. Informację przyjęto do wiadomości, ale decyzję w tej sprawie postanowiono odłożyć do
sierpnia i zorientować się, jaki wkład mogliby wnieść potencjalni współpartnerzy.
Ad 5. Zaistniała konieczność dokonania zmian w Kolegium Redakcyjnym oraz Radzie Naukowej „Rocznika SNPL”. Na początku roku zmarł członek Rady Naukowej „Rocznika” prof. dr
hab. Bogusław Banaszak. Z różnych względów utraciliśmy kontakt z doc. dr. Jiřim Jiraskiem z
Pragi, prof. dr. inż. Bolesławem Indykiem, prof. dr. Arnoldem Rainerem. Prezes SNPL zaproponował włączyć do Rady Naukowej „Rocznika SNPL” prof. dr Karin Friedrich z Uniwersytetu
Aberdeen w Szkocji. Jest ona znanym naukowcem niemieckim, zajmującym się problematyką
stosunków polsko-litewskich z okresu jagiellońskiego. Obecnie pracuje nad książką poświęconą
Bogusławowi Radziwiłłowi. Drugim kandydatem, zaproponowanym do Rady Naukowej „Rocznika”, jest prof. dr inż. Tomasz J. Kaźmierski, który w 2017 roku został wybrany na Rektora

PUNO w Londynie. Pan prof. Tomasz J. Kaźmierski w ubiegłym roku był w Wilnie i jest zainteresowany nawiązaniem bardziej ścisłych relacji z naukowcami z Wileńszczyzny.
Henryk Malewski zwrócił uwagę na to, że redaktorki języka polskiego mają bardzo dużo pracy,
gdyż w ciągu ostatnich lat objętość „Rocznika SNPL” znacznie wzrosła. Chociaż od 2014 roku
kolejne tomy wydajemy w grudniu, ale przygotowanie publikacji do druku wymaga ogromnego
nakładu sił. Z uwagi na to Henryk Malewski zaproponował dołączyć do składu redakcji „Rocznika SNPL” dr Barbarę Borowską jako czwartego redaktora języka polskiego. Prezes SNPL
zwrócił uwagę na to, że wciąż nie mamy stałego redaktora języka angielskiego i prosił zebranych
o pomoc w znalezieniu odpowiedniej osoby.
Postanowiono: zaakceptować zaproponowane przez prezesa SNPL zmiany w Radzie Naukowej
„Rocznika” i uzupełnić Kolegium Redakcyjne o dr Barbarę Borowską. Głosowano: „za”– jednogłośnie.
Ad 6. Dr Mirosław Szejbak przedstawił przyczyny problemów związanych z redagowaniem, z
którymi borykaliśmy się pracując nad poprzednimi tomami „Rocznika”. W tej dziedzinie są niedociągnięcia, gdyż wcześniej brakowało szczegółowych wskazówek dla autorów artykułów.
Zaproponował on przygotowanie takich wskazówek, gdzie byłyby podane nie tylko podstawowe
wymagania, ale też przykłady sporządzania bibliografii. Zaproponował też, aby redaktorki języka polskiego uzgodniły wspólne zasady redagowania tekstów.
Prof. Henryk Malewski poinformował, że mamy już opracowaną strukturę „Rocznika SNPL” na
rok 2018, która w zasadzie nie odbiega od wcześniejszych. Mamy deklarację od autorów na ponad dwadzieścia referatów naukowych i kilka recenzji. Jak zawsze, ma być wystarczająco obszerna Kronika działalności SNPL. W najbliższym czasie należy podjąć decyzję w sprawie recenzentów artykułów naukowych. Należy przypomnieć dr Katarzynie Mikszy o przygotowaniu
wzoru umowy z autorami.
Postanowiono: zobowiązać przewodniczącego Rady Naukowej oraz redaktora wykonawczego
„Rocznika SNPL” do przyśpieszenia prac nad przygotowaniem materiałów do druku. Prace te są
prowadzone etapowo: wstępna selekcja materiałów (H. Malewski); ustalenie wstępnej listy recenzentów i wysłanie im artykułów (M. Szejbak); ustalenie porządku redagowania materiałów
(M. Szejbak); na sierpniowym posiedzeniu Zarządu poinformowanie kolegów o postępach w
pracach (M. Szejbak, H. Malewski). Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 7. Prof. Wojciech Stankiewicz przypomniał zebranym, że jesienią br. nasze Stowarzyszenie
przejmuje przewodnictwo w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych, nastąpi to w paździeniku 2018 r., uroczystość odbędzie się w Niemczech. Poinformował też o spotkaniu z kierownictwem Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na
Litwie, na którego czele stoi Robert Niewiadomski. W spotkaniu uczestniczył też prezes SNPL
prof. Henryk Malewski. Przedstawiciele STIPL poinformowali o swoim przewodnictwie w EFPSNT w 2014 r. i obiecali przekazać posiadaną dokumentację na ten temat. Henryk Malewski
zaznaczył, że musimy opracować wstępny harmonogram prac i uzgodnić go z Sekretarzem Generalnym EFPSNT Januszem Ptakiem, Prezesem Zrzeszenia Federalnego Polskich Inżynierów
i Techników w Niemczech (Bundesverbandder Polnischen Ingenieure und Techniker in
Deutschland) Andrzejem Kajzerem oraz Prezesem StowarzyszeniaTechników i InżynierówPolskich na Litwie (STIPL) RobertemNiewiadomskim. Musimy zaplanować kilka
ważnych projektów, które będą naszym realnym wkładem w działalność EFPSNT. Wśród nich

ma być międzynarodowa konferencja naukowa, którą wkomponujemy, jako samodzielną część,
do XXIII międzynarodowej konferencji „Nauka a jakość życia“, którą organizuje prof. R. Brazis
wspólnie z SNPL. Takim projektem może być konkurs dla szkół polskich na Wileńszczyźnie
„Polscy inżynierowie z Litwy“. Warto wrócić do projektu zamieszczania w mediach wileńskich
cyklu publikacji o EFPSNT i jej organizacjach krajowych. Samodzielną imprezą będzie walne
zebranie EFPSNT powiązane z konferencją na temat osiągnięć inżynierów z Litwy w XXI wieku.
Prof. W. Stankiewicz stwierdził, że w sierpniu należy podjąć decyzję, kogo wydelegować do
Niemiec na październikowe zebranie walne EFPSNT.
Postanowiono: zobowiązać prof. dr. Wojciecha Stankiewicza do: 1. koordynowania działań
SNPL z Sekretarzem Generalnym EFPSNT Januszem Ptakiem oraz Prezesem Stowarzyszenia
Techników i Inżynierów Polskich na Litwie (STIPL) Robertem Niewiadomskim w czasie
przewodnictwa naszego Stowarzyszenia w EFPSNT; 2. opracowania harmonogramu imprez,
które ma zorganizować SNPL w czasie naszego przewodnictwa w EFPSNT oraz przedstawienie
go na sierpniowym posiedzeniu Zarządu. Na sierpniowym posiedzeniu Zarządu SNPL należy
ustalić skład delegacji na zebranie walne EFPSNT w Niemczech. Głosowano: „za“ –
jednogłóśnie.
Ad 8. Opracowanie szczegółowej struktury publikacji „30-lecie istnienia SNPL”. Prezes SNPL
zwrócił uwagę na to, że o tej publikacji mówimy ponad rok, ale wymiernych efektów na razie
nie ma. Prezes H. Malewski zaproponował, żeby objętość publikacji „30-lecie istnienia SNPL”
wynosiła około 150–200 stron. Zasugerował przedstawienie 3 etapów rozwoju stowarzyszenia.
W pierwszym okresie (prezes prof. Romuald Brazis) sztandarowym projektem była sprawa
Uniwersytetu Polskiego w Wilnie. Apogeum drugiego etapu (prezes prof. Jarosław
Wołkonowski) było utworzenie i rozwój Filii Uniwersytetu w Białymstoku Wilnie. Trzeci okres
(prezesi prof. Bogusław Grużewski i prof. Henryk Malewski) - to etap zmian strukturalnych
(nowy Statut SNPL) i koncepcyjnych (przeniesienie środka ciężkości na działalność naukową i
promującą naukę oraz konsolidację potencjału naukowego Polaków Wileńszczyzny). Dr Irena
Fedorowicz zaproponowała, żeby w publikacji znalazł się rozdział o Towarzystwie Przyjaciół
Nauk, najlepszą znawczynią tego tematu jest dr hab. Henryka Ilgiewicz. Obecni poparli ten
pomysł, tym bardziej, że w nowej wersji Statutu mamy bezpośrednie odwołanie się do
szczytnych tradycji TPN. Prof. Malewski zaproponował uogólnienie osiągnięć członków SNPL
w różnych dziedzinach naukowych. Prof. Joanna Bumbulienė zaproponowała, aby w publikacji
zamieścić wywiady ze wszystkimi Prezesami SNPL oraz z żyjącymi członkami założycielami
Stowarzyszenia. Prof. Stankiewicz zaznaczył, że na każdym etapie rozwoju SNPL były różne
cele. Wspominając przełom lat 80. i 90. XX wieku, powiedział, że początkowo był entuzjazm,
na tej fali powstawało wiele stowarzyszeń. Niestety, ale wiele z nich już przestało działać,
przetrwały tylko nieliczne organizacje i tym bardziej musimy dbać o SNPL, które ma swoją
misję do spełnienia. Doc. dr Barbara Dwilewicz zaproponowała zrobienie kwerendy prasy w
celu zebrania informacji z artykułów publikowanych w ciągu 30 lat, które dotyczą naszego
Stowarzyszenia. Dr hab. Henryka Ilgiewicz zaproponowała, aby znaleźć miejsce dla archiwum
Stowarzyszenia, na przykład, w pomieszczeniu przyszłej siedziby Filii. Musimy o to dbać, gdyż
pamięć ludzka jest zawodna, a my nie zawsze doceniamy, z pozycji dnia dzisiejszego, znaczenie
tych materiałów. Postanowiono: zobowiązać prof. dr. Henryka Malewskiego i doc. dr Irenę
Fedorowicz do zebrania i usystematyzowania wszystkich informacji oraz przygotowanie na

sierpniowe posiedzenie Zarządu końcowego wariantu struktury publikacji „30-lecie istnienia
SNPL”. Wszyscy członkowie Zarządu powinni włączyć się do udziału w przygotowaniach
publikacji. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 9. Prof. Malewski zaproponował opracowanie kwestionariusza (w celu odnowienia i uzupełnienia informacji) dla obecnych członków SNPL, zawierające informacje, które będą zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia. Należy pamiętać o tym, że potrzebna będzie zgoda na upublicznianie danych osobistych. Postanowiono: zobowiązać prof. dr. W. Stankiewicza i
doc. dr Barbarę Dwilewicz do opracowania kwestionariusza na sierpniowe posiedzenie Zarządu
SNPL. Decyzję podjęto przez aklamację.
Ad 10. Sprawy wniesione i informacje:
 Postanowiono oddelegować członków SNPL doc. dr Barbarę Dwilewicz, mgr. Tomasza
Bożerockiego oraz doc. dr Katarzynę Mikszę do udziału w IV Międzynarodowe Spotkanie
Partnerów projektu Erasmus+ „Wiedza bez barier – innowacyjne metody nauczania metod
dorosłych”, realizowanym przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
ERASMUS+ oraz pokryć ich wydatki ze środków wspomnianego projektu;
 Rozważano możliwość zorganizowania sierpniowej wycieczki członków SNPL do „małej
ojczyzny” dr hab. Henryki Ilgiewicz, czyli w okolice Malat. Poręczono doc. dr Barbarze
Dwilewicz wspólnie z dr hab. H. Ilgiewicz opracowanie wstępnego planu wycieczki (termin, trasa, poinformowanie członków SNPL etc.);
 Henryk Malewski wspomniał o pomyśle przedstawicieli „Wspólnoty Polskiej” na przeprowadzenie badań nad mniejszością polską na Litwie. Takie badania były przeprowadzone w Republice Czeskiej. Informację przyjęto do wiadomości;
 Prezes wspomniał, że ukazał się Flash Info nr 15, w którym są teksty naszych członków:
Ilony Lewandowskiej, Jana Kolendy, Wojciecha Stankiewicza i Krystyny Moroz-Łapin;
 Prof. H. Malewski powiedział, że już rozpoczęliśmy pracę nad przygotowaniem VI Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i …”, którą planujemy na koniec kwietnia 2019 r. Mamy opracowany wstępny
harmonogram prac. Prezes SNPL zaproponował motto konferencji:
„A tak, gdzie się obrócisz, z każdej wydasz stopy,
Żeś znad Niemna, żeś Polak, mieszkaniec Europy”
(A. Mickiewicz Do Lelewela)
Przewodniczący:
prof. dr Henryk Malewski
Sekretarz zebrania:
doc. dr Krystyna Moroz-Łapin

