
Protokół nr 10 

posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy  

z dn. 18 marca 2015 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie  

 

Obecni: członkowie zarządu SNPL: prof. Bogusław Grużewski,  dr Irena Mikłaszewicz, prof. 

Wojciech Stankiewicz, doc. dr Barbara Dwilewicz, dr Mirosław Szejbak, dr E. Kuzborska, 

skarbnik dr Katarzyna Miksza. 

Przewodniczący: prof. Henryk Malewski                                                                 

Protokołuje: dr E. Kuzborska 

Porządek dnia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu SNPL z dn. 25 lutego 2015 r.     

4. Stan i przebieg prac organizacyjnych przed zebraniem walnym. 

5. Realizacja planów SNPL oraz podejmowanych uchwał zebrań walnych i postanowień 

Zarządu. 

6. Stan i przebieg prac w kwestii konkursów ogłoszonych przez Zarząd SNPL. 

7. Opracowanie spisu publikacji członków SNPL za rok 2014. 

8. Nadanie tytułów członków honorowych SNPL. 

9. Sprawy wniesione: 

- współpraca ze STIPL i EFPSNT (złożenie życzeń jubileuszowych STP w WB przez 

kolegów ze STIPL, Kalendarium, aktywizacja współpracy itd.). 

 

Przebieg posiedzenia: 

Ad. 1-3. Prezes H. Malewski otworzył posiedzenie. Zebrani zatwierdzili porządek dzienny 

posiedzenia. Jednogłośnie zatwierdzono  protokół posiedzenia zarządu SNPL z dn. 25 lutego 

2015 r. 

Ad. 4. Prof. W. Stankiewicz poinformował zebranych o przeprowadzonych pracach 

organizacyjnych. Prezes H. Malewski zaznaczył, że sprawozdanie za miniony rok kadencji 

jest już wstępnie przygotowane. Zarząd jednogłośnie określił datę Zebrania Walnego SNPL 

na 22 kwietnia, godz. 18:00 (sala 005 DKP). Zobowiązano prof. W. Stankiewicza do 

opracowania niezbędnych projektów dokumentów zebrania walnego i wysłania ich do osób, 

które nie będą mogły osobiście uczestniczyć w zebraniu i pragną wziąć udział w 

korespondencyjnym głosowaniu. Głosowano „za” – jednogłośnie. 

Ad. 5. Prof. H. Malewski zwrócił uwagę, że Zarząd uaktywnił się, niemało zostało zrobione, 

ale też zdarza się, że przewidziane w planie imprezy lub  prace nie są wykonywane w 

terminie. Uchwalono, że dr E. Kuzborska będzie kontrolowała wykonywanie uchwał Zarządu 

i Walnego Zebrania SNPL oraz referowała na posiedzeniach o zaistniałych opóźnieniach. 

Głosowano „za” – jednogłośnie. 



Ad. 6. W czasie dyskusji o konkursach SNPL na najlepszą pracę naukową oraz 

kwalifikacyjną stwierdzono, że chociaż potencjalnych kandydatów do udziału w konkursach 

nie jest wielu i są rozproszeni, to jednak członkowie Zarządu nie wykazali się dostateczną 

aktywnością w ich poszukiwaniu. Na konkurs na najlepszą pracę naukową zgłoszono tylko 3 

prace. Uchwalono, że należy bardziej szczegółowo przemyśleć koncepcję konkursów oraz 

zaktywizować działania Zarządu i każdego jego członka. Uchwalono, przedłużenie Konkursu 

na najlepszą pracę naukową do 30 września 2015 r. Postanowiono, że na Zebranie Walne oraz 

na ceremonie wręczenia nagród konkursowych w SNPL należy zapraszać gości  

(przedstawicieli Ambasady RP lub Instytutu Polskiego, przedstawicieli organizacji 

pozarządowych etc.). Głosowano „za” – jednogłośnie. 

Ad. 7. Uchwalono jednogłośnie, że apel do członków SNPL o nadsyłanie spisów publikacji 

za rok 2014 zostanie zamieszczony na stronie internetowej (odpowiedzialni: doc. dr B. 

Dwilewicz i dr K. Moroz-Łapin), a prof. W. Stankiewicz wyśle listy z przypomnieniami o 

tym obowiązku członka SNPL. 

Ad. 8. Prezes H. Malewski poinformował, że Statut SNPL przewiduje możliwość nadawania 

tytułu członka honorowego SNPL. Regulamin nadawania tytułu członka honorowego został 

uchwalony. Niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że musimy się zastanowić i nadać pierwsze 

tytuły członków honorowych naszym najbardziej zasłużonym naukowcom oraz osobom, 

które szczególnie przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia. Bez wątpienia takimi osobami 

są przede wszystkim nasi znakomici profesorowie Ewald Pacowski i Edward Szpilewski. 

Prezes H. Malewski poinformował, że prof. R. Brazis proponuje nadanie tych tytułów kilku 

osobom, które były wśród inicjatorów założenia uczelni polskiej w Wilnie i wspierali 

aktywnie działalność SNPL. Po krótkiej debacie postanowiono powrócić do tego tematu we 

wrześniu, gdyż Regulamin nadawania tytułu członka honorowego SNPL przewiduje szereg 

procedur, które muszą być spełnione przed takim głosowaniem na posiedzeniu Zarządu.  

Głosowano „za” – jednogłośnie. 

Ad. 9. Dr E. Kuzborska poinformowała zebranych o podstawowych założeniach i 

przeprowadzonych pracach w ramach organizowania międzynarodowej konferencji naukowej 

SNPL na temat praw językowych mniejszości narodowych, która jest przewidziana na 27 

listopada 2015 r. w Wilnie. W czasie krótkiej dyskusji wstępnie omówiono kwestie 

uczestnictwa, opłaty konferencyjnej i in. Informacja dr E. Kuzborskiej została przyjęta. 

H. Malewski powiedział, że dr M. Szejbak już kilkakrotnie przedstawiał podstawowe kwestie 

związane z pracami nad elektroniczną wersją „Rocznika SNPL” . O tych sprawach 

dyskutowano i w węższym gronie. Pewne kroki poczyniono, ale czeka nas jeszcze ogrom 

pracy. H. Malewski  zaproponował wprowadzenie stałej rubryki w „Roczniku SNPL” pt. 

„Wilnianie na rzecz nauki”. Zaproponował też, że do kolegium redakcyjnego „Rocznika”  

mógłby być dokooptowany prof. Z. Gębołyś. Postanowiono zintensyfikować prace nad 

usprawnieniem funkcjonowania strony internetowej SNPL, co jest również związane z 

naszymi dążeniami do wprowadzenia „Rocznika SNPL” na listę pism punktowanych. 

Musimy znaleźć dodatkowe źródła finansowania na realizację tych celów. Informacja została 

przyjęta, postanowiono zobowiązać odpowiedzialne osoby (dra M. Szejbaka, dr K. Moroz-



Łapin, prof. H. Malewskiego) do dalszej pracy i przedstawienia jej wyników na jednym z 

jesiennych posiedzeń Zarządu. 

Prof. H. Malewski poinformował zebranych o współpracy ze STIPL i EFPSNT. Z okazji 

jubileuszu STP w Wielkiej Brytanii został wysłany list gratulacyjny. Przekazał informacje do 

Kalendarium EFPSNT. Koresponduje z Sekretarzem Generalnym EFPSNT, część tej korespondencji 

„wrzucał” na forum zarządu. Przedstawiciele narodowych organizacji EFPSNT występują z 

różnorodnymi inicjatywami, przynajmniej część z nich jest warta poparcia. Nasze możliwości 

finansowe nie pozwalają na udział w szeregu takich inicjatyw. Ta współpraca wymaga większego 

zaangażowania z obydwu stron i może być bardziej różnorodna, tym bardziej, że w swoich szeregach 

mamy też inżynierów. Musimy się zastanowić nad powołaniem osoby odpowiedzialnej za ten 

kierunek pracy. 

Przewodniczący: prof. Henryk Malewski                                                                 

Protokołowała: dr E. Kuzborska 

 


