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Protokół
ze spotkania Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci w dniu 8.01.2015 r.

1. Obecni na spotkaniu Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci - według listy obecności.
2. Spotkanie prowadził Adam Gliksman.
3. Jacek Swałtek zaproponował włączenie do Komisji Dokumentacji i Pamięci osób, które do
tej pory pracowały w Komisji Informacji.
4. Komisji Dokumentacji i Pamięci zaproponowała Krystynie Ryczaj-Marchewczyk objęcie
funkcji Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego SSS. Propozycja została
przyjęta.
5. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk przedstawiła propozycję funkcjonowania Redakcji.
Materiały proponowane do umieszczenia w BI należy przesyłać drogą elektroniczną do
Redaktora Naczelnego lub członków Redakcji. Na wniosek Redaktora Naczelnego
dotychczasowy skład Redakcji nie ulega zmianie. Do Redakcji dołączy Andrzej Pacuła.
Redakcja będzie odbywać 2 spotkania w celu omówienia zawartości kolejnych nr BI.
6. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk przedstawiła sugestie dotyczące zawartości merytorycznej
BI:
 utrzymany zostanie dotychczasowy charakter BI;
 wprowadzone zostaną nowe rubryki, takie jak: nowohuckie aktualności, aktywizacja
ludzi starszych (przykłady z innych krajów), porady prawne, wspomnienia członków
SSS;
 w najbliższym czasie do członków SSS zostanie skierowana e-ankieta, której wyniki
pozwolą uzyskać odpowiedź na pytanie: jakiego Biuletynu oczekują czytelnicy?
Ankieta zostanie powtórzona w formie wkładki w najbliższym numerze BI.
Najciekawsze odpowiedzi zostaną opublikowane w kolejnym BI;
 BI wyklucza angażowanie się w aktualne spory polityczne.
7. Program działania KDiP w bieżącym roku uzależniony będzie od pozyskanych środków
finansowych na planowane zadania.
8. Działania Stowarzyszenia w br. będą koncentrować się wokół rocznic: 25-lecia
samorządności oraz 35-lecia powstania Solidarności, 35-lecia powstania NZS i 30-lecia
powstania WiP.
9. Adam Gliksman przygotuje ofertę dla UMWM do programu Mecenat Małopolski
dotyczącą realizacji II etapu Małopolskich Szlaków Solidarności.
10. Barbara i Jacek Swałtek przygotują ofertę dla Urzędu ds. Kombatantów dotyczącą
kontynuacji wręczania Medalu "Dziękujemy za Wolność" w br.
11. Barbara i Jacek Swałtek przygotują ofertę dla Muzeum Historii Polski dotyczącą
publikacji albumu "4 Czerwca 1989 - 4 czerwca 2014 w Krakowie".
12. Zaproponowano szereg interesujących przedsięwzięć, których realizacja będzie możliwa
po uzyskaniu środków finansowych:
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Andrzej Pacuła zaproponował opracowanie materiałów dotyczących kultury
niezależnej w Małopolsce, m. in.: plastyki, muzyki, środowiska Piwnicy pod
Baranami, występów artystycznych w kościołach, niewyczerpanego tematu - humor
w podziemiu;
 Maciej Mach poinformował o planowanym festiwalu filmów o Solidarności z okazji
35-lecia powstania Związku;
 Andrzej Pacuła rzucił pomysł opracowania gry komputerowej, której scenariusz
bazowałby na walkach z komuną w latach 80.;
 omawiany był pomysł realizacji filmu będącego fabularyzowanym dokumentem
wydarzeń w Nowej Hucie, którego reżyserem byłby Andrzej Wajda.
13. Zaproponowano wydanie kalendarza na 2016 rok, który ilustrowałby działalność
Stowarzyszenia.
14. Adam Gliksman poinformował o planowanych rozmowach z Kuratorium Oświaty na
temat zorganizowania w br., wzorem roku poprzedniego, konkursu dla młodzieży
dotyczącego 35-lecia Solidarności.
15. Barbara i Jacek Swałtek przygotowują mini przewodnik po cmentarzu w Batowicach
"szlakiem grobów ludzi Solidarności". Proponuje się przygotowanie w ujednoliconej
formie przewodników po pozostałych cmentarzach krakowskich. Andrzej Pacuła
przygotuje informacje o grobach ludzi Solidarności w Bochni i Tarnowie. Cmentarze te
powinny być również objęte akcją "Znicz".
16. Anna Kawalec przedstawiła stan zaawansowania prac związanych z publikacją
w Dzienniku Polskim biogramów zmarłych działaczy opozycji z różnych środowisk.
17. Kolejne spotkanie Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci odbędzie się 5 lutego 2015 r.
o godzinie 16.

Protokół sporządziła Barbara Swałtek
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