Protokół nr 9
posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
z dn. 25 lutego 2015 r.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołuje: dr E. Kuzborska
Obecni:
- członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, dr Irena Mikłaszewicz, prof.
dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Mirosław Szejbak, skarbnik
dr Katarzyna Miksza, dr Elżbieta Kuzborska
- kandydat na członka SNPL prof. dr hab. Leon Ustinowicz
Porządek dnia:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
3.
Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 21 stycznia 2015 r.
4.
Rozpatrzenie wniosków o przyjęcie w poczet członków SNPL:
a)
na członka zwyczajnego – prof. dr hab. Leon Ustinowicz;
b)
na członka zwyczajnego – dr Katarzyna Korzeniewska.
5.
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. Zatwierdzenie składu
komisji konkursowej
6.
Organizacja konkursu na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie szeroko
pojmowanej problematyki Wileńszczyzny i nagłośnienie tej inicjatywy SNPL. Zatwierdzenie
składu komisji konkursowej.
7.
XIX międzynarodowa konferencja naukowa USPV we współpracy z SNPL (27-30
czerwca 2015 r.).
8.
Wniosek członka SNPL dr hab. Henryki Ilgiewicz o wsparcie wydania monografii.
9.
Sprawy wniesione:
- omówienie podstawowych zagadnień dotyczących organizacji rocznego zebrania
sprawozdawczego w kwietniu 2015 r. (HM, WS, EK);
- opracowanie harmonogramu posiedzeń Zarządu na okres kwiecień 2015 - marzec 2016;
- informacja o współpracy ze STIPL i EFPSNT. Sprawa koordynacji działań ze STIPL;
- jubileusz 75-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii (27-29 marca
2015 r.);
- wyjazd P. Dudka (STP w WB) i innych do Brukseli 1-4 maja 2015 r.;
- informacja o siedzibie SNPL;
- opracowanie wniosku do Ambasady RP o wsparcie wydania „Rocznika SNPL” za 2015 r.;
- opracowanie zarysu planu działalności na okres kwiecień 2015 - marzec 2016;
- aktualizacja biogramów członków SNPL;
- aktualizacja listy publikacji członków SNPL za rok 2014;
- e-archiwizacja „Roczników SNPL”;
- dyskusja o aktywizacji komunikacji na linii członek SNPL – Zarząd SNPL – ogół członków
SNPL.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1. Przewodniczący H. Malewski otworzył posiedzenie Zarządu SNPL.
Ad. 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację.
Ad. 3. Protokół posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 21 stycznia 2015 r. przyjęto przez
aklamację.
Ad. 4. H. Malewski przedstawił wniosek prof. dra hab. Leona Ustinowicza (Leonas
Ustinovičius) o przyjęcie w poczet członków SNPL. Kandydat przedstawił swój życiorys i
motywację przystąpienia do SNPL. Zarząd jednogłośnie przyjął kandydata w poczet
członków zwyczajnych SNPL.
H. Malewski przedstawił wniosek dr Katarzyny Korzeniewskiej o przyjęcie w poczet
członków SNPL. Irena Mikłaszewicz otworzyła dyskusję dotyczącą członkostwa SNPL – czy
przyjmujemy każdego naukowca z Polski w poczet członków SNPL, czy jedynie tych, którzy
współpracują z SNPL albo badają kwestie polskie na Litwie? Zadała pytanie o korzyści z
przyjmowania w poczet członków osób niezaangażowanych i niezwiązanych w żaden sposób
z Litwą. Barbara Dwilewicz odnotowała, że Stowarzyszenie jest silnie związane z pojęciem
„naukowca na Litwie”, stąd zastanowić się należy nad kryteriami przyjmowania członków
(abstrahując od postanowień Statutu SNPL, który zobowiązuje członków do aktywnej
działalności na rzecz Stowarzyszenia). H. Malewski zaproponował odroczenie rozpatrzenia
wniosku dr Katarzyny Korzeniewskiej do czasu jej przyjazdu do Wilna i omówienie
motywacji wniosku o przyjęcie do SNPL osobiście z zainteresowaną. Zarząd poparł
propozycję.
H. Malewski przedstawił wniosek dr Jolanty Szpilewskiej-Rzegockiej w kwestii
przywrócenia jej członkostwa w SNPL. Biorąc pod uwagę wcześniejsze zaangażowanie dr
Jolanty Szpilewskiej-Rzegockiej w działalność w SNPL oraz uwzględniając przyczyny, które
spowodowały utratę kontaktów ze Stowarzyszeniem, postanowiono jednogłośnie, że po
uiszczeniu składek od 2010 r. (36 euro), zostanie przywrócone jej członkostwo w
Stowarzyszeniu.
Ad. 5. i 6. Prezes zaapelował do członków Zarządu o potrzebie aktywniejszego włączania się
do promowania ogłoszonych przez SNPL konkursów.
Ad. 7. Prezes SNPL poinformował, że wspólnie z USPV (prof. Romuald Brazis) ustalono, iż
dla członków SNPL wpisowe na konferencję organizowaną przez USPV wyniesie 30 euro.
Ad. 8. Zarząd jednogłośnie przyznał wsparcie z budżetu Stowarzyszenia w wysokości 200
euro na przygotowanie monografii dr hab. Henryki Ilgielewicz (pieniądze mają być
przeznaczone na opłacenie wykonania reprodukcji dokumentów w Bibliotece im.
Wróblewskich w Wilnie).

Ad. 9. - Zarząd ustalił termin rocznego zebrania sprawozdawczego SNPL na 15 kwietnia
2015 r. (odpowiedzialny za organizację zebrania – W. Stankiewicz, przygotowanie
sprawozdania – H. Malewski);
- opracowanie harmonogramu posiedzeń Zarządu na okres kwiecień 2015 - marzec 2016 ma
być przedstawiony na zebraniu sprawozdawczym (odpowiedzialni EK i HM);
- ustalono, że w przypadku braku reprezentacji SNPL na jubileuszu STP w Wielkiej Brytanii,
organizatorom zostanie wysłane pismo gratulacyjne SNPL (odpowiedzialni BG i BD);
- H. Malewski poinformował zebranych o konieczności zbierania materiałów do t. 15
„Rocznika SPNL” (2015) oraz wspomniał o potrzebie przygotowania wniosku do Ambasady
RP o wsparcie jego wydania. W czasie dyskusji nie wypracowano tematu wiodącego t. 15
„Rocznika”, ale wstępnie ustalono, że temat roboczy może brzmieć: „Perspektywy rozwoju
Wileńszczyzny”.
Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski
Protokołowała: dr E. Kuzborska

