Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 58 (2)
z dn. 21 sierpnia 2019 r. (godz. 18.30)
Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 302)
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Obecni: prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Jan
Kolenda, dr Mirosław Szejbak, doc. dr Irena Fedorowicz, dr Elżbieta Kuzborska (Skype).
Członkowie SNPL: prof. dr Joanna Bumbul, dr hab. Henryka Ilgiewicz, mgr Jan Kondratowicz, kandydat
na członka zwyczajnego Monika Pokorska-Iwaniuk.

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

3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządu SNPL nr 55, 56 i 57.
Referują – IF, KMŁ

4. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczego SNPL z dn. 15 maja 2019 r.
Referują – WS, KMŁ, IF

5. Rozpatrzenie wniosku dr Moniki Pokorskiej-Iwaniuk o przyjęcie w szeregi SNPL.
Referuje - IF

6. Spotkanie z przedstawicielami Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego.
Referuje - IF

7. Podział obowiązków wśród członków Zarządu w kwestii zbierania materiałów do publikacji „30-lecie
SNPL”.
Referują – HM, IF, BD, KMŁ, MSz

8. Omówienie organizacji i przeprowadzenia walnego zebrania, konferencji naukowo-technicznej na
zakończenie przewodnictwa SNPL w EFPSNT oraz imprez towarzyszących (październik 2019 r.).
Referują – WS, JKi inni członkowie Zarządu SNPL

9. Prace z materiałami do „Rocznika SNPL 2019” (wstępna selekcja i weryfikacja artykułów naukowych;
organizacja recenzowania tych artykułów i innych materiałów przewidzianych do druku w tomie 19
„Rocznika SNPL”; redagowanie artykułów naukowych etc.).
Referują – MSz, HM
10.Udział przedstawicieli SNPL w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, które
odbędzie się w Pułtusku w dn. 11–14 września 2019 r.
Referuje – HM

11.Wstępne czynności przygotowawcze (utworzenie Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej
konferencji, określenie się z terminem i tematyką, wybór partnerów konferencji, opracowanie i
wysyłanie zaproszeń etc.) w procesie organizowania VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej
Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt.Wojna polsko-bolszewicka i jej
implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe).
Referują –HM i Zarząd SNPL

12.Realizacja planu organizacji i wygłoszenia przez członków SNPLcyklu referatów o współczesnych
osiągnięciach naukowo-technicznych dla uczniów ze szkół Wileńszczyzny – wrzesień 2019 r.:
- Elektrownie wiatrowe – ekologiczne źródła energii (prof. dr Wojciech Stankiewicz);
- O studiach informatycznych: co znaczą różne nazwy programów studiów? (doc. dr Krystyna
Moroz-Łapin);
- Kwestie zaopatrzenia energetycznego społeczeństw: kierunki i perspektywy rozwoju (dr Jan
Kolenda);
- Rzut oka na paradygmaty naukowe i wątki patriotyczne w podręcznikach fizyki (prof. dr hab.
Romuald Brazis).
Referuje – WS
13. Sprawy wniesione i informacje:
- Informacja o IV Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Krakowie (WS, MSz);
- Informacja o imprezie pt. „Lithuania-Poland workshop on Physics and Technology“ (dr Renata Karpicz,
HM);
- Informacja o przygotowaniu odznaczenia SNPL (Krzyża „Scientiae fidelis”) oraz Regulaminu jego
nadawania. Ustalenie zasad powołania Kapituły Krzyża SNPL „Scientiae fidelis” (HM, KMŁ, JK);
- Informacja o realizacji harmonogramu działań SNPL w czasie przewodnictwa w EFPSNT: konkursy,
spotkania, wykłady etc. (WS, HM);
- Opracowanie materiałów do „Flash Info” (do 30 sierpnia) - HM i inni członkowie Zarządu SNPL;
- Organizacja spotkania „Wieczór Prezesów 6” - aktywizacja współpracy SNPL, Filii UwB i USPV (HM);
- Informacja o II Światowym Forum Mediów Polonijnych, które odbędzie się w Krakowie w dn. 26–29
września
2019
r.
(HM);
Informacja
o
spotkaniu
z
Zarządem
STIPL
(WS,
HM);
- Opracowanie artykułu o polskich inżynierach na Litwie do „Przeglądu Technicznego” – wrzesień 2019 r.
(WS).
Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia porządek dzienny posiedzenia
Zarządu SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny posiedzenia Zarządu SNPL przyjęto przez aklamację.
Ad. 3. Zatwierdzenie protokołu posiedzeń Zarządu SNPL nr 55, 56 i 57 odłożono na następne posiedzenie.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 4. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczego SNPL z dn. 15 maja 2019 r. zostało
odłożone na następne posiedzenie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 5. Wniosek dr Moniki Pokorskiej-Iwaniuk z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu o przyjęcie
do SNPL został rozpatrzony pozytywnie. Dr Monikę Pokorską-Iwaniuk poleciła doc. dr Irena Fedorowicz,
która opowiedziała o wieloletniej współpracy z kandydatką do SNPL, szczególnie podkreślając jej
zaangażowanie się w sprawy Wileńszczyzny. Kandydatka przedstawiła motywy wstąpienia, opowiedziała o
swoich zainteresowaniach naukowych, odpowiedziała na pytania. Henryk Malewski poprosił o
sprecyzowanie możliwych dziedzin, w których kandydatka mogłaby aktywnie przyczynić się do realizacji
przedsięwzięć SNPL. Dr MonikaPokorska-Iwaniuk powiedziała, że pragnie aktywnie uczestniczyć w
konferencjach SNPL, działalności naukowo-projektowej etc. Ze szczególnym zainteresowaniem była
przyjęta jej deklaracja o możliwości redagowania streszczeń (ewentualnie tekstów) w języku angielskim w
„Roczniku SNPL”. Głosowano: „za” - kandydatka została przyjęta jednogłośnie.
Ad. 6. Ze względu na obowiązki służbowe większości pracowników Centrum Polonistycznego
Uniwersytetu Wileńskiego zaplanowane spotkanie się nie odbyło i postanowiono przeprowadzić go w innym
dogodnym dla stron terminie. Informację przyjęto przez aklamację.

Ad. 7. Ze względu na brak wszystkich potencjalnych uczestników prac nad wydawnictwem „30-lecie
SNPL” postanowiono wrócić do tej kwestii na kolejnych posiedzeniach Zarządu. Głosowano: „za” –
jednogłośnie.
Ad. 8. W czasie posiedzenia Zarządu przedstawiono zarys działań, które muszą być przeprowadzone w
ramach organizowania walnego zebrania, konferencji naukowo-technicznej na zakończenie przewodnictwa
SNPL oraz imprez towarzyszących w dn. 10-12 października 2019 r. Omówiono listę osób, które planuje
się zaprosić na konferencję. Ustalono wstępny harmonogram przedsięwzięć zaplanowanych na spotkanie
delegatów EFPSNT w Wilnie. Henryk Malewski powiadomił zebranych o ustaleniach z Sekretariatem
Generalnym EFPSNT oraz o podstawowych imprezach, które mają towarzyszyć walnemu zebraniu oraz
konferencji naukowo-technicznej. Postanowiono: zobowiązać prof. Wojciecha Staniewicza, dr Renatę
Karpicz i dr. Jana Kolendę do wykonania nakreślonego harmonogramu przedsięwzięć zaplanowanych na
10-12 października br., będących ostatnim akordem przewodnictwa SNPL w rotacyjnym rocznym
przewodnictwie w EFPSNT. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 9. Redaktor wykonawczy „Rocznika SNPL” dr Mirosław Szejbak poinformował zebranych o pracach
nad materiałami do „Rocznika SNPL 2019”. Przeprowadzono wstępną selekcję i po uzgodnieniu z autorami,
część materiałów została skierowana do czasopisma AH w Pułtusku „Społeczeństwo i Polityka“. Wstępną
selekcją i weryfikacją artykułów naukowych do „Rocznika SNPL“ zajmował się prof. Henryk Malewski.
Nie wszystkie materiały spełniały wymagania edytorskie, a więc autorzy otrzymali wytyczne w tej materii i
termin, do którego trzeba dopracować artykuły. W związku z różnorodnością tematów dr Mirosław Szejbak
musiał znaleźć jeszcze innych recenzentów, posiadających odpowiednie kompetencje. Informację przyjęto
do wiadomości.
Ad. 10. Prof. Henryk Malewski poinformował o zaproszeniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do
udziału przedstawicieli SNPL w II Światowym Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, które odbędzie
się w Pułtusku w dn. 11–14 września 2019 r.
Mając na uwadze znaczenie takich spotkań
międzynarodowych, w tym również dla promocji SNPL, została podjęta decyzja o konieczności udziału w
Forum większej grupy przedstawicieli z Litwy. Organizatorzy zapewnili nieodpłatny udział
przedstawicielom nauki polskiej z krajów Europy Wschodniej. Prof. Malewski przedstawił 6 członków
SNPL (prof. dr Wojciech Stankiewicz, prof. dr hab. Romuald Brazis, dr Renata Karpicz, dr Mirosław
Szejbak, doc. dr Barbara Dwilewicz i prof. dr Henryk Malewski) planujących udział w II Światowym
Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju (11–14 września 2019 r.). Każdy uczestnik będzie miał referat.
Postanowiono zastanowić się i przesłać propozycje, w jaki sposób można usprawnić działalność Forum.
Zarząd SNPL zatwierdził listę członków SNPL udających się do Pułtuska na II Światowe Forum Nauki
Polskiej poza Granicami Kraju. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 11. Prezes SNPL poinformował o poczynionych krokach w kwestii organizowania VII
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
pt.Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i
kulturowe). Zaznaczył też, że we wrześniu-październiku ta praca musi nabrać rozpędu, aby w październiku
listopadzie móc nie tylko wysłać zaproszenia, ale i mieć pewność co do potencjalnych partnerów
konferencji, jej podstawowej tematyki etc. Za ten czas muszą być utworzone Komitet Organizacyjny i Rada
Naukowa konferencji oraz opracowany wniosek na wsparcie konferencji. Wstępnie uzgodniono z
kierownictwem DKP, gdzie ma się odbyć konferencja, jej termin – to 16–18 kwietnia 2020 r. Informację
przyjęto do wiadomości.

Ad. 12. W przyjętym przez Zarząd harmonogramie działań SNPL w czasie przewodnictwa w EFPSNT
planowano, że prof. W. Stankiewicz zorganizuj ewygłoszenie przez członków SNPL cyklu referatów o
współczesnych osiągnięciach naukowo-technicznych dla uczniów ze szkół Wileńszczyzny. Postanowiono:
zobowiązać prof. W. Stankiewicza do zorganizowania we wrześniu br. cyklu referatów dla uczniów szkół
polskich na Wileńszczyźnie. Głosowano: „za” – jednogłośnie.
Ad. 13. Sprawy wniesione i informacje:

13.1. Prof. Wojciech Stankiewicz oraz dr Mirosław Szejbak opowiedzieli o IV Światowym Zjeździe
Inżynierów Polskich w Krakowie, o omawianych zagadnieniach, problemach dotyczących kształcenia w
dziedzinie inżynierii i braku kadry. Poinformował też o nawiązanych kontaktach. Informację przyjęto do
wiadomości.
13.2. Prof. W. Stankiewicz poinformował o uczestnictwie SNPL w imprezie naukowej „Lithuania-Poland
workshop on Physics and Technology“, którą wsparło nasze Stowarzyszenie, a wśród organizatorów i
aktywnych uczestnikówtej imprezy byli: dr Renata Karpicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr Henryk
Mordas, mgr Marzena Mackojć-Sinkevičienė. Informację przyjęto do wiadomości.
13.3. Doc. dr Krystyna Moroz-Łapin przedstawiła informację o uchwalonym odznaczeniu SNPL (Krzyż
SNPL Scientiae fidelis) oraz pracy nad nim (od narodzin pomysłu poprzez opracowanie projektu, aż po
wybór producenta). Przewidziany termin wykonania zamówienia – koniec września. Prof. H. Malewski
omówił kwestie Regulaminu oraz procesu ich nadawania. Pierwszy wariant projektu Regulaminu opracował
doc. dr Mirosław Dawlewicz. Jego uzupełnieniem zajął się prof. H. Malewski. Członkowie Zarządu mają
możliwość zapoznać się z projektem Regulaminu, który był wysłany do członków Zarządu. Prezes SNPL
zaproponował, że o ile Krzyż SNPL Scientiae Fidelis będzie już gotowy, nadać Srebrne Krzyże dwu
osobom - Sekretarzowi Generalnemu Federacji mgr. inż. Januszowi Ptakowi oraz Prezesowi NOT mgr Ewie
Mańkiewicz-Cudny, podczas walnego zebrania EFPSNT w Wilnie. Natomiast Złoty Krzyż nadać
pierwszemu Prezesowi SNPL, prof. dr. hab. Romualdowi Brazisowi. Prof. H. Malewski zaproponował (co
jest wpisane do Regulaminu odznaczeń SNPL), że Kapituła będzie się składać z aktualnego Prezesa SNPL,
jego Zastępcy oraz Sekretarza Naukowego, a także wszystkich byłych Prezesów Stowarzyszenia.
Głosowano: „za” – jednogłośnie.
13.4. Dr Elżbieta Kuzborska zaproponowała wysłanie listu gratulacyjnego do nowego dyrektora
Filii UwB i nawiązanie kontaktów. Zaproponowała również spotkanie z przedstawicielami
Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości Narodowych i z jego gośćmi, którzy
będą w Wilnie w trzecim tygodniu listopada. Zarząd poparł te inicjatywy.
13.5. Prof. H. Malewski przypomniał o konieczności nadsyłania materiałów do „Flash Info”, gdyż
jest to wspaniała okazja do promowania Stowarzyszenia poza granicami Litwy.
Prof. H. Malewski oraz prof. W. Stankiewicz krótko poinformowali o spotkaniu z nowym Zarządem
STIPL, na którego czele obecnie jest Arnold Piotrowicz.
13.6. Mgr Jan Kondratowicz opowiedział o przebiegu swoich studiów doktoranckich i stopniu
zaawansowania rozprawy doktorskiej.
Przewodniczący posiedzenia Zarządu:
Sekretarz posiedzenia Zarządu:

prof. dr Henryk Malewski

doc. dr Krystyna Moroz-Łapin

