
Protokół posiedzenia Zarządu SNPL nr 85 

6 grudnia 2022 r., godzina 19.00. Posiedzenie zdalne (ZOOM) 

Obecni:  

członkowie zarządu SNPL: prof. dr Wojciech Stankiewicz (WS), dr hab. Alina Grynia (AG), 

dr Barbara Dwilewicz (BD), dr Krystyna Moroz-Łapin (KMŁ), dr Renata Karpicz (RK), dr Jan 

Kolendo (JK), dr hab. Jarosław Wołkonowski prof. UwB (JW) 

Dr Mirosław Szejbak (MS) przedstawił swoje opinie na tematy posiedzenia listownie.  

Porządek dzienny posiedzenia zarządu SNPL: 

1. Otwarcie posiedzenia, 

2. Sprawozdanie z IX interdyscyplinarnej konferencji SNPL (sprawy finansowe oraz nadsyłanie 

materiałów do Rocznika, 

3. Wybór tematu przyszłorocznej konferencji SNPL oraz pisanie wniosku do DMN, 

4. Organizowanie konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską, 

5. Organizowanie walnego zebrania SNPL, 

6. Sprawy druku materiałów z ubiegłorocznej konferencji w Sejmowym Wydawnictwie,  

7. Ustosunkowanie się do prośby Krystyny Rotkiewicz (lekarz onkolog) o wsparciu budowy pomnika 

Kazimierza Pelczara, 

8. Sprawy wniesione. 

Przebieg posiedzenia: 

Ad 1. Przewodniczący prof. dr Wojciech Stankiewicz (WS) powitał zebranych i zagaił zebranie zdalne 

SNPL. Porządek dzienny przyjęto przez aklamację. 

Ad 2. WS podsumował bilans finansowy IX interdyscyplinarnej konferencji SNPL 2022. Dokładny 

kosztorys przedstawi skarbnik, a pobieżne wyliczenia pokazuję, że bilans jest dodatni. Obecni z satysfakcją 

przyjęli tę wiadomość.  

MS poinformował, że do Rocznika SNPL 2022 są nadesłane dwa artykuły pokonferencyjne oraz jeden 

niezwiązany z konferencją. Otrzymano także dwie recenzje na książki. 

Ad 3. Członkowie Zarządu omówili możliwe tematy i wybrali temat przyszłorocznej konferencji. Każda 

propozycja została dokładnie przeanalizowana. Większość tematów odnosiła się do tematyki historycznej. JW 

opowiedział się za tematem, który mógłby zainteresować nie tylko historyków, lecz też naukowców innych 

dziedzin. Zdecydowano wybrać tytuł, który zaproponowała AG: „Miejsce Wilna i Warszawy w integracji 

regionalnej i euroatlantyckiej – postępy, wyzwania, perspektywy”. AG również się zobowiązała do 

sporządzenia opisu konferencji i wskazania obszarów tematycznych, które wynikają z proponowanej tematyki. 

Ustalono, że następna konferencja odbędzie się w czerwcu. 

Ad 4. Postanowiono ogłosić konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską. Termin nadsyłania 

prac 28 grudnia 2022.  

Ad 5. Ustalono daty zebrania walnego: pierwszy termin – 5 stycznia, drugi – 6 stycznia 2022 r. 

Ad 6. JW opowiedział o stanie prac nad materiałami ubiegłorocznej konferencji złożonymi do druku w 

Wydawnictwie Sejmowym. JW otrzymał recenzję z Wydawnictwa Sejmowego, która zawiera uwagi do 

niektórych referatów, do drugiej zaś części referatów recenzent nie miał uwag. Recenzent m.in. wysoko ocenił 

panel dyskusyjny, artykuł naukowca z Białorusi V. Amipiarkou, z Litwy A. Stankiewicza i JW, artykuł N. 



Starczenko z Ukrainy i kilka innych. JW, według zaleceń Wydawnictwa Sejmowego, udzielił 27 listopada 

odpowiedzi na uwagi recenzenta, akcentując interdyscyplinarny charakter tej konferencji oraz udział w niej 

naukowców z Białorusi, Litwy, Ukrainy i Polski. Teraz prace są na etapie wnoszenia poprawek. Do 11 grudnia 

JW zgłosi do Wydawnictwa Sejmowego poprawioną wersję tej monografii wieloautorskiej. Następnie komitet 

programowy ma podjąć decyzję o przyjęciu tej publikacji do druku. 

Ad 7. Postanowiono wesprzeć inicjatywę Krystyny Rotkiewicz na temat budowy pomnika Kazimierza 

Pelczara. JW zaakcentował światowe znaczenie prac naukowych prof. Kazimierza Pelczara w badaniach nad 

nowotworami oraz fakt godnej i niezłomnej postawy prof. Kazimierza Pelczara podczas egzekucji grupy 

naukowców polskich w Ponarach w dniu 17 września 1943 roku 

Ad 8. Sprawy wniesione. WS poinformował członków Zarządu o prośbie pracownika Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przysłać po jednym egzemplarzu Rocznika SNPL z różnych lat do 

biblioteki uniwersyteckiej. Postanowiono pokryć koszty przesyłki z kasy Stowarzyszenia.  

 

Przewodniczący zebrania prof. dr Wojciech Stankiewicz. 

Protokołowała dr Krystyna Moroz-Łapin 


