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Protokół
Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci
z dnia 2.11.2017 r.

1. Obecni na spotkaniu - według listy obecności.
2. Spotkanie prowadził Adam Gliksman.
3. Do prac w Komisji dołączył Jan Skrzypek, nowy członek Stowarzyszenia.
4. Osoby spośród obecnych, które brały udział w "akcji znicz" na krakowskich cmentarzach zdały
z niej relacje. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk zapaliła znicze na grobach na cmentarzach
w Podgórzu, na Woli Duchackiej i przy ul. Zawiłej (10 grobów), Krystyna Starzyńska i Jacek
Stokłosa - na Cmentarzu Rakowickim (27 grobów), Barbara i Jacek Swałtek - na cmentarzach we
Wróblowicach, Tyńcu i Batowicach (31 grobów).
5. Interwencje Stowarzyszenia w sprawie uporządkowanie grobu Jacka Skrobotowicza odniosły
skutek. Z przyjemnością informujemy, że Jacek ma nowy nagrobek z krótkim biogramem
i plakietką "Dziękujemy za Wolność".
6. Trwają prace nad przygotowaniem obchodów 30. rocznicy strajku w HiL.
7. W Muzeum PRL-u otwarto wystawę "W kontrze. Solidarność Małopolska w stanie wojennym",
która będzie czynna do 31 marca 2018 r. Adam Gliksman zaproponował zorganizowanie spacerów
edukacyjnych "śladami Solidarności w Nowej Hucie", jako imprezy towarzyszącej wystawie.
8. Do końca miesiąca zostaną zakończone prace nad II tomem Leksykonu Małopolskiej Solidarności.
14 grudnia w kinie Kijów odbędzie się całodzienna impreza związana z promocją ww. książki
autorstwa Adama Gliksmana.
9. Maciej Mach poinformował zebranych, że Edward Nowak Prezes Stowarzyszenia wyznaczył go na
pełnomocnika Zarządu SSS ds. publikacji, wydawnictw i kolportażu.
Informacja ta wywołała zdziwienie zebranych, ponieważ nie była ona omawiana na
październikowym Walnym Zebraniu, nie jest zamieszczona na stronie internetowej SSS oraz nie
była konsultowana z Przewodniczącym KDiP, która programowo zajmuje się wydawnictwami.
Decyzja Prezesa SSS wydaje się niezrozumiała, Statut SSS nie przewiduje powoływania
pełnomocników, jako elementu struktury zarządzającej Stowarzyszeniem.
10. Przewodniczący KDiP Adam Gliksman zwraca się z prośbą do Zarządu SSS o poinformowanie
Komisji w ciągu 1 tygodnia, czy wyraża zgodę na wydanie 3 publikacji (Plastycy, Kraków '68,
11 Listopada w II obiegu) pod szyldem SSS. Publikacje te są zawarte w programie wydawniczym
KDiP opublikowanym na lutowym spotkaniu Komisji, a stopień zaawansowania prac nad nimi jest
omawiany na comiesięcznych spotkaniach.
11. Waldemar Czyż zaktualizował kalendarium Marca '68 w Krakowie, które będzie wykorzystane
w przygotowywanej publikacji. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk przeprowadzi obszerny wywiad
z Waldemarem Czyżem, uczestnikiem wydarzeń marcowych w Krakowie, który również będzie
zamieszczony w tej publikacji.
12. Dzięki staraniom Jacka Swałtka publikacja poświęcona plastykom lat 80. zostanie rozszerzona
o materiały dotyczące twórczości Janusza Depty.
13. Kazimierz Barczyk, współautor ZH8 poświęconego AK, przygotuje materiał o tworzącej się
w Krakowie samorządności na progu niepodległości. Materiał ten będzie zamieszczony
w publikacji poświęconej rocznicy 11 Listopada.
14. Adam Gliksman planuje przypomnienie publikacją mało znanego strajku w Zakładach
Mechanicznych w Tarnowie w stanie wojennym.
15. Kolejne spotkanie KDiP odbędzie się 7 grudnia br.
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