Protokół posiedzenia
Zarządu SNPL nr 57
z dn. 15 maja 2019 r. (godz. 18.30) (Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)

Na posiedzeniu zarządu byli obecni:
Członkowie Zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, prof. dr
Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Mirosław Szejbak
Członkowie SNPL: doc. dr Mirosław Dawlewicz, dr Marian Grygorowicz, dr Stanisław
Hejbowicz, dr hab. Henryka Ilgiewicz, prof. dr hab. Tadeusz Łozowski, dr Wiktoria
Medeliene

Porządek dzienny
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
Referuje – HM

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 56 z dn. 17 kwietnia
2019 r.
Referuje – KMŁ

4. Opracowanie, dyskusja i przyjęcie rocznego planu działalności Zarządu SNPL
(2019-2020).
Referuje – HM

5. Opracowanie harmonogramu i ustalenie podstawowych tematów posiedzeń
Zarządu (2019-2020).
Referuje – HM

6. Podsumowanie i ocena VI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL pt.
„Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i ...(aspekty historyczne, społecznopolityczne, prawne i kulturowe).
Referują – HM, WS, JK, KM

7. Aktualizacja wymogów edytorskich wobec artykułów, esejów naukowych i
recenzji), nadsyłanych dodruku w „Roczniku SNPL“
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Referują - MSz, IF, BD

8. Nawiązanie kontaktów z Macierzą Szkolną w celu zorganizowania wykładów dla
uczniów szkół polskich na Wileńszczyźnie.
Referują - WS, BD, JK, IF
9. Sprawy wniesione i informacje:
- Współorganizacja i udział w XXIII konferencji USPV Nauka a jakość życia –
28 czerwca - 1 lipca 2019 r. (członkowie SNPL).
- Organizacja majówki dla członków i sympatyków SNPL (WS, JK, BD);
- Informacja o członkach Stowarzyszenia, odznaczonych z okazji 30-lecia
SNPL;
- Opracowanie odznaki honorowej SNPL;
- 30-lecie SNPL i Album Polonii (zostały wysłane namiary na kilkunastu
naszych członków);
- Wstępne prace nad „Rocznikiem SNPL” za 2019 r. (HM, MSz);
- Organizacja wspólnego posiedzenia zarządów lub grup roboczych SNPL i
STIPL (WS);
- Zamieszczenie w „Kurierze Wileńskim“ informacji o naszych Konkursach;
- Zwrot kosztów dla dr. Jana Kolendy za zamówienie, na prośbę Sekretarza
Generalnego EFPSNT Janusza Ptaka, twardych okładek na dyplomy dla
członków EFPSNT, które zostaną wręczone w Krakowie w imieniu SNPL
przez prof. W. Stankiewicza.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Posiedzenie Zarządu SNPL zagaił prezes prof. dr Henryk Malewski.
Ad 2. Porządek dzienny posiedzenia przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 56 z dn. 17 kwietnia 2019 r.
odroczono do następnego posiedzenia Zarządu.
Ad 4. Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił szczegółowy plan działalności Zarządu
SNPL na rok sprawozdawczy 2019–2020 (Załącznik). Projekt planu działalności Zarządu
SNPL był wcześniej wysłany członkom. Plan ma tradycyjną strukturę, wzorowaną na planach
z poprzednich lat. Członkowie Zarządu nie mieli żadnych propozycji i uzupełnień do
przedstawionego planu. Postanowiono: przyjąć plan działalności Zarządu SNPL na rok
sprawozdawczy 2019–2020 bez uwag. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 5. Prezes prof. dr Henryk Malewski przedstawił opracowany harmonogram posiedzeń
Zarządu SNPL na rok sprawozdawczy 2019–2020 (Załącznik). Członkowie Zarządu nie mieli
żadnych uzupełnień do przedstawionego harmonogramu.
Postanowiono: przyjąć
2

harmonogram posiedzeń Zarządu SNPL na rok sprawozdawczy 2019–2020 bez uwag.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 6. Prezes i wszyscy członkowie SNPL, którzy uczestniczyli w obradach VI
Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL pt. „Od Unii Lubelskiej do Unii
Europejskiej i ... (aspekty historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)
potwierdzili, ze ocena merytoryczna i organizacyjna konferencji jest bardzo wysoka. O tym
świadczy kilkadziesiąt listów od jej uczestników. Prezes SNPL dodał, że jeszcze nie wszyscy
kierownicy sekcji przysłali sprawozdania z pracy swoich sekcji. Informacja została przyjęta
do wiadomości.
Ad 7. Dr Mirosław Szejbak, redaktor wykonawczy „Rocznika Stowarzyszenia Naukowców
Polaków Litwy” poinformował, że na stronie internetowej SNPL zamieszczono odnowione
wskazówki dla autorów. Tę informację przekazano także potencjalnym autorom artykułów.
M. Szejbak mówił także o podniesieniu wymagań dla czasopism naukowych. Zarząd
postanowił poprzeć inicjatywę dra Mirosława Szejbaka w sprawie uzyskania dla „Rocznika
SNPL” DOI. Prezes poinformował o wstępnych pracach nad wydaniem t. 19 „Rocznika
SNPL”. Część artykułów pokonferencyjnych będzie opublikowana w naszym roczniku, część
– w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka”, wydawanym w Pułtusku. Autorzy są proszeni o
nadesłanie tekstów do „Rocznika SNPL” do 30 czerwca b. r. , do czasopisma „Społeczeństwo
i Polityka” do 15 lipca b. r. Informacja została przyjęta do wiadomości.
Ad 8. Prof. dr Wojciech Stankiewicz poinformował o planowanych wykładach dla uczniów
szkół polskich na Wileńszczyźnie w celu zainteresowania młodzieży naukami ścisłymi i
technicznymi. Postanowiono: zobowiązać prof. W. Stankiewicza do nawiązania kontaktu z
Macierzą Szkolną i zorganizowania cyklu wykładów członków SNPL dla uczniów szkół
polskich na Wileńszczyźnie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad 9. Omawiano następujące sprawy wniesione:
- Udział członków SNPL we współorganizacji i obradach XXIII konferencji USPV „Nauka a
jakość życia”, która odbędzie się 28 czerwca – 1 lipca 2019 r. w Wilnie. Prezes SNPL
apelował o aktywny udział w konferencji. Jest ona powiązana z przewodnictwem SNPL w
EFPSNT, planowaliśmy samodzielną sekcję inżynieryjno-techniczną. Udział w konferencji
już zgłosili prof. dr Wojciech Stankiewicz i dr hab. Henryka Ilgiewicz. Trwają rozmowy z
kilkoma innymi członkami SNPL, którzy mogą uczestniczyć w konferencji. Informacja
została przyjęta do wiadomości;
- Organizacja „majówki” dla członków i sympatyków SNPL. Postanowiono: zobowiązać
prof. W. Stankiewicza i doc. dr Barbarę Dwilewicz do zorganizowania „majówki”. Henryka
Ilgiewicz zaproponowała przeprowadzić „majówkę” w rejonie malackim. Informacja została
przyjęta do wiadomości;
- Organizacja wspólnego posiedzenia zarządów lub grup roboczych SNPL i STIPL. Zarząd
postanowił zobowiązać prof. W. Stankiewicza do zorganizowania spotkania grup roboczych
SNPL i STIPL w celu uzgodnienia działań (w tym również w kwestii przeprowadzenia
walnego
zebrania
i
konferencji
EFPSNT
w
Wilnie);
- Postanowiono zamieścić w „Kurierze Wileńskim“ informację o konkursach organizowanych
przez SNPL;
Prezes SNPL poinformował, że z okazji 30-lecia SNPL kilku członków SNPL otrzymało
podziękowania od władz litewskich. Są to: prof. Romuald Brazis, prof. Jarosław
Wołkonowski, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Alina Grynia, doc. dr
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Krystyna Moroz-Łapin, dr Józek Szostakowski. Kilka osób otrzymało odznaczenia polskie: dr
hab. Henryka Ilgiewicz (Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP), dr Marian Grygorowicz
(Złoty Krzyż Zasługi RP), prof. dr Henryk Malewski (Złoty Krzyż Zasługi RP), dr Leon
Sokołowski (Złoty Krzyż Zasługi RP), prof. dr Wojciech Stankiewicz (Złoty Krzyż Zasługi
RP)
i
dr
Eugeniusz
Wasilewski
(Złoty
Krzyż
Zasługi
RP);
- Prezes SNPL H. Malewski poinformował, że jest przygotowywana jest druga edycja
Albumu Polonii. H. Malewski powiadomił, że zaproponował redaktorom Albumu
zamieszczenie w nim z okazji 30-lecia SNPL biogramów niektórych członków;
Postanowiono
opracować
odznakę
honorową
SNPL;
- Prezes SNPL poinformował, że Departament ds. Mniejszości Narodowych Litwy ogłosił
konkurs na prace naukowe na temat życia mniejszości narodowych na Litwie. Prace na
konkurs można przysyłać do 28 czerwca 2019 r. na adres: Tautinių mažumų departamentas
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Raugyklos g. 25 – 102, LT-01140 Vilnius;
- Zwrot kosztów dla dr. Jana Kolendy za zamówienie, na prośbę Sekretarza Generalnego
EFPSNT Janusza Ptaka, twardych okładek na dyplomy dla członków EFPSNT, które zostaną
wręczone w Krakowie w imieniu SNPL przez prof. W. Stankiewicza. Zobowiązano doc. dr
Katarzynę Mikszę zwrócić koszty za zakup dokonany przez dr. Jana Kolendę.

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr hab. Henryka Ilgiewicz
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