
Protokół nr 13  

posiedzenia Zarządu SNPL 

z dnia 25 sierpnia 2015 r. (godz. 18.30) 

Dom Kultury Polskiej w Wilnie  

 
Przewodniczący – prof. dr Henryk Malewski 

Sekretarz – dr Katarzyna Miksza 

Obecni: 

Członkowie zarządu SNPL: doc. dr Barbara Dwilewicz, prof. dr Wojciech Stankiewicz, dr 

hab. Henryka Ilgiewicz, dr Irena Mikłaszewicz, doc. dr Krystyna Moroz-Łapin, dr Elżbieta 

Kuzborska (online)  

Skarbnik – dr Katarzyna Miksza 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia.  

2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 

                                                                                            Referuje – HM 

 

3. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia zarządu SNPL z dn. 17 czerwca 2015 r.  

                                                                                          Referuje – KM    

 

4. Rozpatrzenie wniosku wprowadzającego o nadaniu tytułu członka honorowego SNPL 

prof. dr. hab. Ewaldowi Pacowskiemu.                                                                                             

                                                                                        Referują – HM, IM 

 

5. Rozpatrzenie wniosku wprowadzającego o nadaniu tytułu członka honorowego SNPL 

prof. dr. hab. Edwardowi Szpilewskiemu.              

                                                                                        Referują – HM, IM    

 

6. XIX międzynarodowa konferencja naukowa USPV we współpracy z SNPL (27-30 

czerwca 2015 r.) – wnioski i wytyczne.  

                                                                                              Referuje – HM 

 

7. Prace nad Rocznikiem 2015 (zbieranie materiałów, wymagania dotyczące publikacji, 

redakcja językowa, jakość streszczeń artykułów etc.). 

                                                                              Referują – HM, MSz, BD   

 

8. Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT (Londyn, 17-18 

pażdziernika).  

                                                                                                       Referuje – HM 

 

9. Działalność naukowo-badawcza SNPL (projekty naukowo-badawcze, zgłoszone 

wnioski, nawiązane kontakty naukowe etc.). 

                                                                                          Referuje – BG 

 



10.  Konferencja SNPL o prawach językowych mniejszości narodowych (27 listopada 

2015 r.). 

                                                                                          Referuje – EK 

  

11.  Konferencja naukowa SNPL „Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy 

zagrożeniem bezpieczeństwa narodowego?” na przełomie kwietnia-maja 2016 r.  

                                                                                          Referuje – HM 

 

12. Harmonogram posiedzeń zarządu SNPL (kwiecień 2015 - marzec 2016).   

                                                                                                                    Referuje – HM 

                                    

13.  Współpraca z mediami oraz medialna promocja SNPL. Organizacja i pośrednictwo w 

publikacji cyklu artykułów o poszczególnych stowarzyszeniach narodowych 

Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w 

„Tygodniku Wileńszczyzny”.                                     

                                                                                                 Referuje - IM 

 

14.  Sprawy wniesione: 

- e-archiwizacja Roczników SNPL (KMŁ, MSz); 

- opracowanie wniosków do Ambasady RP w Wilnie na wsparcie: a) wydania Rocznika 

2015 (EK, HM); b) odnowienia strony internetowej i digitalizacji Roczników (EK, 

KMŁ, MSz); c) Konkursów SNPL (EK, BD, HM); d)  organizacji konferencji SNPL 

w 2016 r. (HM, EK); 

- aktualizacja biogramów członków SNPL (WS, BD, KMŁ); 

- sprawa „odzysku” zgubionych i skreślonych członków SNPL (wszyscy członkowie 

Zarządu); 

- aktualizacja listy członków SNPL (KMŁ, EK, KM); 

- aktualizacja list publikacji członków SNPL za rok 2014 (prof. Z. Gębołyś, KMŁ); 

- przygotowanie baneru SNPL (WS);  

     - informacja o konkursie na najlepszą pracę naukową,  projektową lub popularyzatorską 

w dziedzinie szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta nauki 

(HM);  

- informacja o konkursie na najlepszą pracę kwalifikacyjną w dziedzinie szeroko 

pojmowanej problematyki Wileńszczyzny (BD).  

 

               Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Przewodniczący Henryk Malewski powitał zebranych i zagaił posiedzenie 

Zarządu SNPL. 

Ad 2. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 3. Protokół czerwcowego posiedzenia zarządu zatwierdzono jednogłośnie. 

Ad 4 i 5. Henryk Malewski i Irena Mikłaszewicz przedstawili wnioski 

wprowadzające o nadaniu tytułu członka honorowego SNPL zasłużonym 

naukowcom, wieloletnim członkom Stowarzyszenia – prof. dr hab. Ewaldowi 



Pacowskiemu i prof. dr. hab. Edwardowi Szpilewskiemu. Prezes SNPL 

przypomniał zasady nadawania tytułu członka honorowego SNPL.  

Postanowiono: zabowiązać H. Malewskiego i I. Mikłaszewicz do przygotowania 

niezbędnych dokumentów na następne posiedzenie zarządu. Wręczenie 

dyplomów ma odbyć się w czasie świątecznego zebrania walnego w końcu 

grudnia 2015 r. (ewentualnie – w styczniu 2016 r.). Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

Ad 6. XIX międzynarodowa konferencja naukowa USPV we współpracy z 

SNPL była udaną imprezą naukową, w której uczestniczył szereg naszych 

członków. Po uzgodnieniu z prof. R. Brazisem, część artykułów opartych na 

wygłoszonych w czasie jej obrad referatach, będzie zamieszczona w Roczniku 

SNPL 2015. Prezes SNPL zaznaczył, że w następnym roku będziemy mieli 

jubileuszową XX konferencję „Nauka a jakość życia”. Biorąc pod uwagę ten 

fakt oraz ukierunkowanie naszego Stowarzyszenia, musimy włączyć się również 

w następnym roku do jej przygotowania oraz aktywnego uczestnictwa. 

Postanowiono: włączyć się do przygotowania XX konferencji „Nauka a jakość 

życia” oraz zachęcać członków SNPL do aktywnego uczestnictwa w niej. 

Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 7. Przedstawiciele Kolegium Redakcyjnego Rocznika SNPL poinformowali 

zebranych o pracach nad Rocznikiem 2015 (zbieranie materiałów, wymagania 

dotyczące publikacji, redakcja językowa, jakość streszczeń artykułów etc.). 

Równocześnie podkreślili konieczność aktywizacji pracy wśród członków 

SNPL. Zarząd jednogłośnie zaakceptował działania Kolegium Redakcyjnego 

Rocznika SNPL na obecnym etapie. 

Ad 8. Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń Członkowskich EFPSNT 

(Londyn, 17-18 października). Prezes H. Malewski przedstawił informację o 

planowanym walnym zebraniu EFPSNT (wstępny program został przesłany 

mailowo wszystkim członkom zarządu) oraz o konieczności uczestniczenia w 



nim (ewentualnie przekazania pełnomocnictw do reprezentowania 

Stowarzyszenia).  

Postanowiono: w przeciągu dwóch tygodni podjąć decyzję, ktoś z członków 

zarządu może być oddelegowany do Londynu. Zobowiązano prezesa SNPL 

przygotowania sprawozdania na Walne Zebranie delegatów Stowarzyszeń 

Członkowskich EFPSNT. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 9. Działalność naukowo-badawcza SNPL (projekty naukowo-badawcze, 

zgłoszone wnioski, nawiązane kontakty naukowe etc.). Ze względu na 

nieobecność odpowiedzialnego za ten kierunek pracy prof. Bogusława 

Grużewskiego, ten punkt porządku dziennego został przeniesiony na następne 

posiedzenie zarządu. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 10. Konferencja SNPL o prawach językowych mniejszości narodowych (27 

listopada 2015 r.). Dr Elżbieta Kuzborska i prezes H. Malewski poinformowali 

zebranych o przebiegu przygotowań do wspomnianej konferencji. Ma w niej 

wziąć udział szereg wybitnych naukowców z szeregu krajów Europy i Kanady 

oraz wysocy funkcjonariusze organizacji międzynarodowych. Wielu wysokich 

litewskich urzędników i polityków już potwierdziło swój udział w konferencji.  

Zarząd pozytywnie ocenił i jednogłośnie zaakceptował działania komitetu 

organizacyjnego konferencji (dr Elżbieta Kuzborska, dr Katarzyna Miksza, prof. 

dr Henryk Malewski, prof. dr Wojciech Stankiewicz). Głosowano: „za“ – 

jednogłośnie. 

Ad 11. Prezes SNPL poinformował zebranych, że już przeprowadzono szereg 

wstępnych prac przygotowujących do konferencji naukowej SNPL 

„Mniejszości narodowe – szansą, wyzwaniem czy zagrożeniem 

bezpieczeństwa narodowego?”, która jest planowana na przełomie kwietnia-

maja 2016 r. Są prowadzone wstępne rozmowy z potencjalnymi 

współorganizatorami (Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Akademii 

Pomorskiej w Słupsku oraz Filią UwB). Kilka organizacji pozarządowych 

wyraziło chęć bycia partnerami konferencji. Zarząd pozytywnie ocenił i 



zaakceptował koncepcję konferencji, wstępne działania oraz skład komitetu 

organizacyjnego. Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 12. Prezes H. Malewski zaprezentował harmonogram posiedzeń zarządu 

SNPL (kwiecień 2015 - marzec 2016) na drugi rok kadencji zarządu. 

Opracowany wariant harmonogramu przed dwoma tygodniami został przesłany 

członkom zarządu do oceny i wniesienia swoich propozycji. Żadne dodatkowe 

propozycje nie zostały zgłoszone. Członkowie zarządu podkreślili, że jest on 

wystarczająco rozbudowany. Harmonogram posiedzeń zarządu SNPL przyjęto 

przez aklamację. 

Ad 13. Dr Irena Mikłaszewicz poinformowała członków zarządu o współpracy z 

mediami i o medialnej promocji SNPL. Obecnie na naszych imprezach 

naukowych stale są obecni przedstawiciele mediów. Informacja o SNPL jest 

zamieszczana jak na portalach internetowych oraz innych mediach. Niestety, 

obiecujące wstępne uzgodnienia dotyczące załatwienia publikacji cyklu 

artykułów o poszczególnych stowarzyszeniach narodowych Europejskiej 

Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w „Tygodniku 

Wileńszczyzny” nie doszły do skutku. Przyczyny tego nie są do końca 

zrozumiałe. Faktem jest, że  „Tygodnik Wileńszczyzny” zrezygnował z 

publikacji cyklu takich artykułów.  

Henryk Malewski dodał, że niektórzy nasi członkowie występują w programach 

radiowych i telewizyjnych. Stale pojawiają się informacje o SNPL w 

europejskim wydawnictwie  Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń 

Naukowo-Technicznych Info Flash.  

 Postanowiono: Zarząd pozytywnie ocenił i zaakceptował działania w dziedzinie 

współpracy z mediami i o medialnej promocji SNPL. Równocześnie 

podkreślono też konieczność wykorzystywania innych form promocji. 

Głosowano: „za“ – jednogłośnie. 

Ad 14. Sprawy wniesione: 



- Postanowiono zobowiązać dra Mirosława Szejbaka oraz doc. dr Krystynę 

Moroz-Łapin do stopniowego zdigitalizowania Roczników SNPL i 

zamieszczania ich na stronie internetowej SNPL;  

- Dr Elżbietę Kuzborską zobowiązano do koordynowania działań w 

sprawie przygotowania wniosków na wsparcie inicjatyw SNPL; 

- Postanowiono rozpocząć akcję odnawiania biogramów członków SNPL, 

zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz aktualizację 

spisu ich publikacji; 

- Postanowiono zrezygnować z przeprowadzania w 2015 r. konkursu na 

najlepszą pracę naukową,  projektową lub popularyzatorską w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny dla młodego adepta 

nauki, gdyż zostały zgłoszone tylko dwie prace; 

- Zobowiązano doc. dr Barbarę Dwilewicz zintensyfikować pracę w 

organizacji konkursu  na najlepszą pracę kwalifikacyjną w dziedzinie 

szeroko pojmowanej problematyki Wileńszczyzny. 

Przewodniczący prof. dr Henryk Malewski 

Protokołowała: dr K. Miksza 


