
Protokół posiedzenia 

Zarządu SNPL nr 60 

z dn. 24 października 2019 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie (sala 005) 

Przewodniczący: prof. dr Henryk Malewski  

Obecni: prof. dr Wojciech Stankiewicz, doc. dr Katarzyna Miksza, dr Mirosław Szejbak, doc. dr 

Irena Fedorowicz, prof. dr Henryk Malewski. 

 

Porządek dzienny 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

 Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Zarządów SNPL nr 58(2) i 59. 

Referują – HM, KMŁ, IF 

4. Redagowanie i makietowanie tekstów tomu 19 „Rocznika SNPL”.  

                                                                                               Referują – MSz, BD, IF, KMŁ, HM 

5. Podsumowanie walnego zebrania EFPSNT i konferencji naukowo-technicznej pt. 

Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się rzeczywistości.  

Referują – WS, JK, HM 

 

6. Organizacja VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej 

Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej 

implikacje dla Europy (aspekty historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i 

kulturowe) 

Referuje - HM 

Sprawy wniesione i informacje: 

- Informacja o konferencji SEP-u (WS, HM).  

- Udział w imprezach z okazji Święta Narodowego Polski (WS, JK, HM). 

- Organizacja akcji „Znicz“ (WS, JK). 

- Dyskusja o spotkaniuś wiątecznym członków i sympatyków SNPL w dn. 6 stycznia 2020 r. 

(program, miejsce i termin etc.) (HM). 

- Informacja o zbliżającym się podsumowaniu Konkursu na najlepszą pracę naukową ... 

(HM). 



- Wskaźnik Index Copernicus dla „Rocznika SNPL“ za rok 2018 (MSz) i jakie s ąmożliwości 

jego wzrostu. 

- List dr. M. Grygorowicza o Integracyjnym II Spotkaniu Polskich UTW na Litwie w dn. 9 

listopada 2019 r.  
 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1-2. Prof. dr H. Malewski wita zebranych, zagaja posiedzenie i przedstawia porządek dzienny 

posiedzenia Zarządu SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń Zarządów SNPL nr 58(2) i 59. Protokoły zatwierdzono 

przez aklamację. 

Ad 4. Dr Mirosław Szejbak poinformował o stanie prac nad redagowaniem i makietowaniem 

tekstów do tomu 19 „Rocznika SNPL”. Praktycznie wszystkie artykuły naukowe są po recenzjach i 

większość jest też po poprawkach autorskich. Większość artykułów jest już sprawdzona przez 

jednego redaktora (doc. Dr Irena Fedorowicz, doc. dr KingaGeben i dr Barbara Borowska). Doc. dr 

Barbara Dwilewicz w najbliższych dniach także przystąpi do prac redakcyjnych. Doc. dr Krystyna 

Moroz-Łapin już rozpoczęła makietowanie tekstów. Redaktorki streszczeń w językach litewskim i 

angielskim przystąpią do prac w następnym tygodniu. M. Szejbak  podkreślił, że chociaż mamy 

napięty harmonogram, ale wszystko wskazuje na to, że zdążymy zrealizować swoje zobowiązania i 

rozliczyć wsparcie przeznaczone na wydanie „Rocznika SNPL“ za 2019 r. do 30 listopadab r. Dr 

Mirosław Szejbak powiedział też, że Wskaźnik IndexCopernicus dla „Rocznika SNPL“ za rok 2018 

jest nieco wyższy niż w roku 2017. Możliwości jego wzrostu w dużym stopniu zależą od 

cytowania. Informację przyjęto przez aklamację. 

Ad 5. Prof. Henryk Malewski i prof. Wojciech Stankiewicz poinformowali o działaniach 

przewidzianych w harmonogramie i zrealizowanych w czasie przewodnictwa SNPL w EFPSNT. 

Kulminacyjnym momentem było spotkanie delegatów Federacji w dn. 10-12 października w 

Wilnie, w czasie którego mieliśmy walne zebranie EFPSNT połączone z przekazaniem przez SNPL 

przewodnictwa Stowarzyszeniu Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, wyborami nowego składu 

Sekretariatu Generalnego oraz innymi kwestiam iorganizacyjnymi. W dn. 11 października odbyła 

się konferencija naukowo-techniczna pt. Rola nauki i techniki w szybko zmieniającej się 

rzeczywistości, na której uczestniczył z referatem Minister Komunikacji w Rządzie RL Jarosław 

Narkiewicz. Referenci podkreślili, że Stowarzyszenie bardzo pomyślnie wywiązało się ze swoich 

zobowiązań, potwierdzili to też goście z Francji, WielkiejBrytanii i Niemiec. Informację przyjęto 

przez aklamację. 

Ad 6. Prezes SNPL Henryk Malewski streścił działania ostatnich tygodni w sprawach dotyczących 

organizacji VII Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia 

Naukowców Polaków Litwy pt. Wojna polsko-bolszewicka i jej implikacje dla Europy (aspekty 

historyczne, geopolityczne, ekonomiczne i kulturowe). Ze względów logistycznych trzeba było 

zmienić termin konferencji na 7-9 maja 2020 r. W tym czasie mamy zapewniony wynajem sal w 

DKP, a hotel ma wolne miejsca noclegowe. Prof. Malewski poinformował, że jest już opracowany 

plan działań organizacyjnych, mamy ustalony skład Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej 



Konferencji. Są prowadzone rozmowy z potencjalnymi Partnerami konferencji. Opracowano i 

wysłano wniosek do Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ o wsparcie organizowanej 

konferencji etc. Zarząd pozytywnie ocenił działania prof. H. Malewskiego. Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

 

Sprawy wniesione i informacje: 

 

Prof. Henryk Malewski skrótowo poinformował o konferencji Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

w Wilnie i współdziałaniu SNPL w jego organizacji. Prezes SNPL zwrócił się do prof. W. 

Stankiewicza z prośbą o zorganizowanie udziału członków Stowarzyszenia w imprezach 

listopadowych (akcja „Znicz“ na Rossie, składanie wieńców z okazji Święta Niepodległości 

Polski), a także o potrzebie przygotowań doświątecznego spotkania członków i sympatyków SNPL 

w dn. 6 stycznia 2020 r. Henryk Malewski poinformował także o liście dr. M. Grygorowicza, 

zawierającym zaproszenie na Integracyjne II Spotkanie Polskich UTW na Litwie w dn. 9 listopada 

2019 r. Informacje zostały przyjęte do wiadomości. 

 

         Przewodniczący posiedzenia Zarządu SNPL  

         Prof. dr Henryk Malewski 

         Sekretarz posiedzenia Zarządu SNPL 

         Doc. dr Irena Fedorowicz 

 

 

 

 

 


