Protokół nr 8
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dn. 21 stycznia 2015 r.
Przewodniczący: prof. Henryk Malewski
Obecni:
- członkowie zarządu SNPL: prof. Henryk Malewski, dr hab. Henryka Ilgiewicz, dr
Krystyna Moroz-Łapin, dr Irena Mikłaszewicz, prof. Wojciech Stankiewicz
- członkowie Stowarzyszenia Techników i Inżynierów Polskich na Litwie: Robert
Niewiadomski, Henryk Falkowski, Arnold Piotrowicz.
Porządek dnia:
1) Otwarcie posiedzenia;
2) Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia;
3) Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Zarządu SNPL, które odbyły się w dn. 26 listopada
i 12 grudnia 2014 r.;
4) Zatwierdzenie protokołu zebrania walnego z dn. 12 grudnia 2014 r.;
5) Omówienie propozycji współpracy SNPL z STIPL w roku 2015;
6) Przyjęcie nowych członków:
a) na członka wspierającego – mgr Alicja Malewska;
7) Zmiana

statusu

członków

zwyczajnych

na

członków

seniorów

(członków

emerytowanych):
a) dr Leon Sokołowski,
b) dr Marian Grygorowicz;
8) Organizacja konkursu na najlepszą pracę naukową, projektową lub popularyzatorską w
dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki
(członka lub sympatyka SNPL) i nagłośnienie tej inicjatywy SNPL. Powołanie komisji
konkursowej.
9) Organizacja konkursu na najlepszą pracę kwalifikacyjną (magisterską lub licencjacką) w
dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny i nagłośnienie tej
inicjatywy SNPL. Powołanie komisji konkursowej.
10) Organizacja lub współudział w organizacji konferencji naukowych przez SNPL w 2015 r.

11) Informacja o spotkaniu gwiazdkowym zorganizowanym przez Zarząd dla członków
SNPL i zaproszonych gości.
12) Wnioski z przebiegu prac nad „Rocznikiem SNPL” 2014 oraz wytyczne na usprawnianie
procedury jego przygotowania do druku.
13) Sprawy wniesione:
a) aktualizacja biogramów członków SNPL;
b) aktualizacja wykazu publikacji członków SNPL za rok 2014;
c) e-archiwizacja „Roczników SNPL”.

Przebieg posiedzenia:
Ad 1. Przewodniczący prof. H. Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie Zarządu
SNPL.
Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad 3. Protokoły posiedzeń Zarządu SNPL, które odbyły się w dn. 26 listopada i 12 grudnia
2014 r. zatwierdzono jednogłośnie.
Ad 4. Protokół zebrania walnego z dn. 12 grudnia 2014 r. zatwierdzono jednogłośnie.
Ad 5. Wspólnie z przedstawicielami STIPL omówiono propozycje współpracy:
 opracowanie i podpisanie umowy o współpracy SNPL z STIPL;
 zorganizowanie wspólnej konferencji;
 współdziałanie w Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych (EFPSNT), udział w bieżących projektach tej organizacji;
 zgłaszanie prac naukowych i kwalifikacyjnych inżynierów do konkursów SNPL.
Ad 6. Przyjęto mgr Alicję Malewską na członka wspierającego SNPL. Głosowano: „za” –
jednogłośnie.
Ad 7. Odbyło się głosowanie nad zmianą statusu członków zwyczajnych - dra Leona
Sokołowskiego i dra Mariana Grygorowicza - na członków seniorów (członków
emerytowanych). Głosowano: „za” - jednogłośnie.
Ad 8. Prezes przedstawił tekst ogłoszenia konkursu, który został jednogłośnie poparty przez
obecnych. Informacje o konkursach są zamieszczone na stronie internetowej SNPL.
Postanowiono zamieścić ogłoszenie w Filii UwB w Wilnie, na polonistykach Litewskiego
Uniwersytetu Edukologicznego i Uniwersytetu Wileńskiego. Zobowiązano dr Irenę
Mikłaszewicz do nawiązania kontaktu z mediami polskimi oraz powiadomienia ich o
konkursach.
H. Malewski zaproponował również kilka kandydatur do komisji konkursowej na najlepszą
pracę naukową, projektową lub popularyzatorską. W związku z minimalnym kworum na
posiedzeniu Zarządu oraz brakiem odpowiedzi niektórych osób zgłoszonych do komisji,
postanowiono dyskusję kontynuować na następnym posiedzeniu. Ustalono termin zgłaszania
prac: 1 kwietnia 2015 r.
Ad 9. H. Malewski poinformował zebranych o uzgodnionych kandydaturach do komisji na
najlepszą pracę magisterską lub licencjacką. Z tego samego powodu dyskusję postanowiono
wznowić na następnym posiedzeniu Zarządu.
Ad 10. Prezes poinformował, że dr Elżbieta Kuzborska zgłosiła wniosek na dofinansowanie
konferencji poświęconej prawom językowym mniejszości narodowych. W przypadku

przychylnego rozpatrzenia wniosku SNPL byłoby współorganizatorem tej konferencji.
Omawiano też możliwość współpracy ze STIPL w organizowaniu wspólnej konferencji.
Postanowiono ponownie wrócić do tematu konferencji po otrzymaniu odpowiedzi na wniosek
E. Kuzborskiej.
Ad 11. Prezes poinformował zebranych o spotkaniu gwiazdkowym zorganizowanym przez
Zarząd dla członków SNPL i zaproszonych gości. Uczestniczący w posiedzeniu członkowie
Zarządu uznali, że spotkanie było ciekawe, o czym świadczyły też wypowiedzi innych
członków SNPL. Dzięki obecności mass mediów SNPL mogło zaprezentować swoją
działalność szerszej publiczności. H. Malewski zaproponował, żeby w przyszłości do
organizacji takich imprez wyznaczać jedną osobę odpowiedzialną (koordynatora), która w
razie potrzeby mogłaby wciągać do współpracy inne osoby.
Ad 12. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, każdy członek SNPL ma prawo otrzymać
„Rocznik”. Wszystkim obecnym na zebraniu walnym (12 grudnia 2014 r.) zostały rozdane
egzemplarze „Rocznika”. W czasie przygotowywania konferencji Rodzinna Europa.
Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku uzgodniono z kolegami z PTMP, że
również wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają „Rocznik”. Z prezesem PTMP prof. M.
Marszałem ustalono, że w marcu 2015 r. dla PTMP zostanie przekazanych 50 egzemplarzy
„Rocznika”. Egzemplarze „Rocznika” t.13/14 przekazano do Biblioteki Akademii Nauk im.
Wróblewskich, Biblioteki Narodowej w Warszawie, wysłano także do PUNO i szeregu
autorów i członków Rady Naukowej „Rocznika”.
W celu usprawnienia prac nad wydaniem „Rocznika” w 2015 r. postanowiono w ciągu
tygodnia podjąć decyzję w sprawie tematu przewodniego tomu 15 oraz ogłosić rozpoczęcie
przyjmowania publikacji w „Roczniku”.
Sprawy wniesione:
a) uzgodniono rozpoczęcie aktualizacji biogramów członków Zarządu. Termin: 1 marca
2015 r.
b) zostały poczynione pierwsze kroki w kierunku e-archiwizacji „Roczników”.
Postanowiono utworzyć zakładkę „Roczniki SNPL” na stronie internetowej i
rozpocząć zamieszczanie materiałów.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr Krystyna Moroz-Łapin.

