
Protokół posiedzenia 

Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy nr 44 

z dn. 16 maja 2018 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski 

Obecni: 

członkowie Zarządu SNPL: prof. dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech 

Stankiewicz, doc. dr Irena Fedorowicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, doc. dr 

Katarzyna Miksza, dr Jan Kolenda; inni członkowie SNPL: dr hab. Henryka 

Ilgiewicz, dr Grażyna Gołubowska; goście: prezes „Wspólnoty Polskiej” 

Dariusz Bonisławski, dyrektor Biura Zarządu Krajowego „Wspólnoty Polskiej” 

Tatjana Čepukoit, reżyser Vytautas Damaševičius i dwaj inni pracownicy TV 

litewskiej. 

Porządek dzienny: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL nr 43.  

Referują – HM, IF 

 

4. Zatwierdzenie protokołu walnego zebrania sprawozdawczego SNPL z dn. 

27 kwietnia 2018 r. w DKP w Wilnie i zamieszczenie go na stronie 

internetowej Stowarzyszenia.  

Referują –WS, IF 

 

5. Dyskusja i przyjęcie planu działalności Zarządu SNPL na rok 2018/2019.  

                                                                                     Referuje – HM 

 

6. Dyskusja i przyjęcie harmonogramu posiedzeń Zarządu SNPL na rok 

2018/2019. 

                                                                      Referują – HM, IF 

 

7. Podsumowanie i ocena V Międzynarodowej Interdyscyplinarnej 

Konferencji Naukowej SNPL Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa 

narodowe a kwestia mniejszości narodowych w Europie. 



 

                                                Referują - HM i inni członkowie zarządu 

 

8. Zatwierdzenie nowych wytycznych i wymagań edytorskich dla autorów 

„Rocznika SNPL“. 

 

                                                                         Referują - MSz, BD, HM  

9. Sprawy wniesione i informacje: 

 

- Konsultacje i uzgodnienie drukowania części materiałów konferencyjnych w 

wydawnictwie Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ewentualnie, w innych 

wydawnictwach (HM);                                                                                                                                          

- Współorganizacja i udział w XXII konferencji USPV „Nauka a jakość życia” – 29 

czerwca-2 lipca 2018 r. (członkowie SNPL);                                                                                    

- Aktualizacja Kalendarium EFPSNT. Przygotowanie materiałów o SNPL do druku w 

Flash Info EFPSNT (WS, IF, Ilona Lewandowska, HM);                                            

- Organizacja majówki dla członków i sympatyków SNPL (WS, JK);                           

- Informacja o udziale w uroczystościach z okazji Święta 3 Maja (HM, IF);                    

- Kwestia opłaty konferencyjnej dla członków SNPL (HM, KM);                                  

- Uchwała o przekazaniu t. 17 „Rocznika SNPL” i albumu Palmy wileńskie 

uczestnikom i gościom konferencji (HM, KM). 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1.  Przewodniczący SNPL prof. Henryk Malewski udzielił wywiadu 

dla TV litewskiej, a następnie powitał zebranych i zagaił posiedzenie 

Zarządu SNPL. 

Ad 2.  Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Zatwierdzono protokół posiedzenia Zarządu nr 43. 

Ad 4.  Zatwierdzono protokół walnego zebrania sprawozdawczego SNPL 

z dn. 27 kwietnia 2018 r. w DKP w Wilnie i podjęto decyzję o 

zamieszczeniu go na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

Ad. 5. i 6.  Odbyła się dyskusja nad planem działalności i 

hormonogramem posiedzeń Zarządu SNPL na rok 2018-2019, które 

członkowie Zarządu otrzymali wcześniej drogą mailową. Plan i 

harmonogram zostały zaakceptowane i przyjęte przez aklamację.  

 

Ad. 7. Prezes H. Malewski podziękował wszystkim członkom Zarządu 

SNPL, którzy przyczynili się do zorganizowania kwietniowej V 

Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL Setna 

rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia mniejszości 



narodowych w Europie. Przekazał podziękowania i bardzo pozytywne 

opinie o tej konferencji naszych gości z Polski, które napłynęły drogą 

mailową. Podobne podziękowania otrzymała również sekretarz 

konferencji doc. dr Irena Fedorowicz. Wszyscy goście konferencyjni 

podkreślali wysoki merytoryczny poziom obrad, dobrą organizację oraz  

atrakcyjny program imprez towarzyszących. V tradycyjną konferencję 

SNPL można więc uznać za duży sukces.  Prezes H. Malewski powiedział, 

że niektórzy goście pytają już o temat i termin kolejnej, szóstej, 

konferencji. Będzie ona miała tytuł Od Unii Lubelskiej do Unii 

Europejskiej i..., odbędzie się w kwietniu 2019 r.  Ponieważ 2019 r. będzie 

rokiem 100-lecia wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego, któremu 

nadano imię Stefana Batorego, dr hab. H. Ilgiewicz zaproponowała 

zaplanowanie osobnej sekcji tematycznej. Zaproponowano również trasę 

wycieczki dla gości konferencyjnych pt. Stolice Litwy: Kiernów-Troki-

Wilno.  

Głosowano jednogłośnie „za“.  

 

Ad. 8. Z powodu nieobecności dra Mirosława Szejbaka po raz kolejny nie 

została rozstrzygnięta do końca sprawa  wymagań edytorskich, stawianych 

autorom publikacji w „Roczniku”. Dr Barbara Dwilewicz rozdała do 

wglądu  kserokopie wzoru takich wymagań. Zobowiązała się przygotować 

wspólnie z M. Szejbakiem do końca maja ostateczny wariant wymagań. 

Do pomocy im został dołączony prof. W. Stankiewicz. Doc. dr Katarzyna 

Miksza, która na wcześniejszym posiedzeniu zobowiązała się do 

sporządzenia wzoru umowy autorskiej („licencyjnej”) pomiędzy Kolegium 

Redakcyjnym „Rocznika SNPL” a autorem tekstu, potwierdziła, że 

końcowy wariant takiej umowy prześle do Zarządu do 10 czerwca br.  

Głosowano: „za” – jednogłośnie.  

Ad. 9. – Prezes H. Malewski poinformował o tym, że po rozmowach z 

dziekanem Wydziału Administracji AH w Pułtusku dr. Mariuszem Rogiem 

ustalono, że część referatów wygłoszonych podczas konferencji kwietniowej 

zostanie wydrukowana w punktowanym kwartalniku naukowym tej uczelni 

„Społeczeństwo i Polityka”. Pismo to będzie miało dwa ISSN-y. Informację 

przyjęto do wiadomości. 

- Prof. H. Malewski przypomniał, że SNPL jest współorganizatorem   

XXII konferencji USPV Nauka a jakość życia (29 czerwca-2 lipca 2018 r.), 

członkom SNPL przysługuje zniżka przy opłacie wpisowego. Jako 



prelegentka SNPL reprezentować będzie dr hab. H. Ilgiewicz, a także jest 

przewidziany udział i innych członków Stowarzyszenia. Informację przyjęto 

do wiadomości. 

- Prof. H. Malewski poruszył też sprawę potrzeby aktualizacji 

Kalendarium EFPSNT.  Do przygotowania materiałów o SNPL do druku 

w w najbliższym numerze Flash Info EFPSNT zostali zobowiązani prof. 

W. Stankiewicz i  Ilona Lewandowska. Prof. W. Stankiewicz, jako osoba 

odpowiedzialna za współpracę z EFPSNT, ma też koordynować 

szykowanie materiałów do publikacji w Flash Info.  Głosowano 

jednogłośnie - „za”.                                                             

- Doc. dr I. Fedorowicz poinformowała o tym, że wspólnie z doc. dr K. 

Moroz-Łapin reprezentowały SNPL podczas uroczystościach z okazji Święta 

3 Maja przy grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskiej Rossie. 

Informację przyjęto do wiadomości. 

- Prof. W. Stankiewicz i dr J. Kolenda poruszyli sprawę zorganizowania 

majówki dla członków i sympatyków SNPL. W. Stankiewicz 

zaproponował przeprowadzić czerwcowe posiedzenie Zarządu w dn. 19 

czerwca, jako zamiejscowe i to posiedzenie połączyć z „czerwcową 

majówką”. Decyzję podjęto przez aklamację. 

 - Postanowiono opłatę konferencyjną dla członków SNPL za udział w V 

Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej SNPL 

Setna rocznica rozpadu imperiów. Państwa narodowe a kwestia 

mniejszości narodowych w Europie  pokryć w 100% ze środków 

Stowarzyszenia. Głosowano jednogłośnie - „za”.                                   

- Prezes SNPL Henryk Malewski poinformował, że w zestawie dla 

uczestnika konferencji, oprócz gadżetów, były wręczane: 17 tom 

„Rocznika SNPL” oraz album Palmy wileńskie (tylko zagranicznym 

uczestnikom i gościom konferencji). Wszystkie, 80 egz. albumu Palmy 

wileńskie zostały wręczone zagranicznym uczestnikom i gościom 

konferencji. Wszystkim uczestnikom było przekazanych 120 egz. 

„Rocznika SNPL”. Głosowano jednogłośnie - „za”.                                   

- Doc. dr K. Miksza poinformowała, że 16 czerwca o godz. 15.00 w 

kościele Franciszkanów w Wilnie odbędzie się ślub naszej koleżanki z 

Zarządu dr Elżbiety Kuzborskiej. Postanowiono złożyć życzenia młodej 

parze.  
 

 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Protokołowała: doc. dr Irena Fedorowicz 


