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Protokół
ze spotkania Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci w dniu 2.2.2017 r.

1. Obecni na spotkaniu Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci - według listy obecności.
2. Zebranie prowadził Adam Gliksman.
3. W wyniku dyskusji nad przedłożonymi przez zebranych propozycjami tematów, przyjęto program
realizacji Zeszytów Historycznych w latach 2017-2018. Z satysfakcją należy odnotować fakt, że
wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć współpracy związanej z przygotowaniem kolejnych
Zeszytów. Uzgodniono, że prace będą prowadzone przy wszystkich Zeszytach prawie równolegle.
Pozwoli to na bieżącą wymianę informacji, pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych czy
ilustracji. Ten system pracy uwolni nas od ewentualnych kłopotów związanych ze spiętrzeniem
prac, w przypadku pozyskania wsparcia finansowego z krótkim czasem realizacji.
Mamy świadomość, że efektywność naszych działań zależeć będzie od atrakcyjności
przygotowanych ofert a także efektywności w poszukiwaniu sponsorów. Listy ewentualnych
współpracowników nie zamykamy, z otwartymi rękami witamy każdego, kto chciałby przyłożyć
się do realizacji planu! Mamy kilka osób na celowniku, ale mają szanse, może same się zgłoszą?
Bardzo na to liczymy!
4. Przyjęto wymieniony program, kolejność zadań na liście jest przypadkowa:
 PAMIĘĆ O BOHATERACH - Obraz oporu przeciw dwóm totalitaryzmom w latach 19391957 w wydawnictwach II obiegu. Prace są zaawansowane, ofertę wraz z tekstem
i ilustracjami należy złożyć w Urzędzie ds. Kombatantów na początku marca. Barbara Swałtek
i Jacek Swałtek przygotowują Zeszyt oraz ofertę do Urzędu.
 OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - Anegdoty z życia opozycji lat 80. oraz rysunki satyryczne
Wiesława Kukli i Jana Skąpskiego. Materiały zbierają Krystyna Starzyńska, Barbara Swałtek i
Jacek Swałtek.
 Dowcipy oraz satyra na pocztówkach, znaczkach, rysunkach i wpinkach z lat 80. Nadzór nad
całością objął Adam Gliksman. Do współpracy przy tym i powyższym Zeszycie pozyskaliśmy
Andrzeja Pacułę! Dowcipy znajdziemy w licznych zbiorach z lat 80. (pierwszy dostarczył
Fryderyk Czerwiński - dziękujemy) stronę ilustracyjną zbudujemy w oparciu o zbiory
Biblioteki Historycznej i Biblioteki Leonard.
 Marzec 1968. - Dysponujemy niepublikowanymi wspomnieniami (ciekawymi) Waldemara
Czyża, do tego jeszcze jakiś tekst, może przedruk i zdjęcia.
 Ekologia-Kraków-Solidarność. - Jakże aktualny temat, jeden z najważniejszych dla naszej
egzystencji. Zadaniem kierować będzie Krystyna Ryczaj-Marchewczyk.
 MAŁOPOLSKI SZLAK SOLIDARNOŚCI. - Do kompletu obejmującego Małopolskę
brakuje zaledwie 3-4 folderów. Foldery należy przygotować i wydać. Następny krok to
opracowanie przewodnika, a w zasadzie zebranie wszystkich folderów w jednym
wydawnictwie, może uzupełnionym o niepublikowane teksty i zdjęcia. Takiego wydawnictwa
w Polsce jeszcze nie było, może warto być pierwszym? Zadaniem kierować będzie Adam
Gliksman.
 Tematyka sakralna w wydawnictwach II obiegu - (JPII, ks. Jerzy, Madonny, budownictwo
sakralne, wielcy Kościoła), jako forma uczczenia rocznicy powołania Kardynała Karola
Wojtyły na Urząd Piotrowy. Zadaniem kierować będą Barbara Swałtek i Jacek Swałtek.
 POLSKIE MIESIĄCE - Zbiór 12 pocztówek w pudełku, dotyczących mniej znanych
a ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski, w oparciu o walory filatelistyki podziemnej
i pocztówki z lat 80. Zadanie przygotują: Jacek Maria Stokłosa, Barbara Swałtek i Jacek
Swałtek.

KOMISJA d/s
DOKUMENTACJI,
NFORMACJI i PAMIĘCI
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Pomoc z Zachodu i Północy w latach 80. - Temat pilotować będzie Krystyna RyczajMarchewczyk.
Oferty składane na ww. zadania winny zawierać w kosztorysie element rekompensaty finansowej
dla osób realizujących dany projekt.
Jacek Maria Stokłosa wyraził chęć współpracy z zespołami poszczególnych Zeszytów a także
potwierdził przywiązanie do dotychczasowego formatu Zeszytów, co zebrani przyjęli z pokorą!
5. Rozważenia, może na kolejnym spotkaniu, wymaga sposób korzystania z zasobów Biblioteki
Historycznej, a tak naprawdę ze zbiorów Biblioteki Leonard.
6. W związku z rozpowszechnianiem ZH nr 7 (Filatelistyka podziemna), nawiązaliśmy serdeczny
kontakt z Gabinetem Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Sanktuarium i muzeum w tworzeniu, poświęconym ks. Jerzemu we Włocławku.
7. Nieco zapomniany bohater, nie wahajmy się użyć tego słowa-Jacek Winkler, którego postać
przypomnieliśmy w 2 artykułach (z czterech planowanych) zamieszczonych w Biuletynie, został
dostrzeżony przez innych. W maju, pośmiertnie zostanie odznaczony Orderem Orła Białego przez
Prezydenta RP.
8. Adam Gliksman i Jacek Swałtek omówili sprawę pomówienia ich oraz Barbary Swałtek przez
Wiceprezesa Zarządu, o niegospodarność. W protokole z posiedzenia Zarządu w dniu 9.01.2017
roku opracowanym przez Prezesa, czytamy: […] złożył zastrzeżenia do nadmiernych kosztów
broszury o 35 leciu Solidarności oraz Zeszyty nr 7, które zamiast przysporzyć nieco pieniędzy
Stowarzyszeniu to spowodowały przekroczenie dysponowanego budżetu i konieczność dodatkowego
finansowania ze środków SSS] (cytat z oryginału). Dwa tygodnie wcześniej Prezes zapoznał się
i podpisał rozliczenie zadania składanego do Urzędu Kombatantów i nie wniósł żadnych
zastrzeżeń. Pomówieni podczas kolejnego posiedzenia Zarządu ponownie złożyli na ręce Prezesa
dokumenty związane z rozliczeniem zadania, które jednoznacznie wskazują na niedorzeczność
zarzutów, z czym Prezes zgodził się. W protokole z posiedzenia Zarządu miało być zamieszczone
stosowne sprostowanie. Do dnia dzisiejszego nie udało się nam dotrzeć do protokołu z posiedzenia
Zarządu w dniu 16.01.2017 r. mimo, że byłem wówczas członkiem Zarządu.
9. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk - Naczelny Redaktor Biuletynu zaprosiła osoby związane lub
zainteresowane współpracą z Biuletynem i stroną internetową SSS na spotkanie redakcyjne w dniu
16.02.2017 r. o godz. 16. w siedzibie biura
10. Kolejne spotkanie Komisji DIiP odbędzie się 2 marca o godz. 16 w siedzibie SSS.

Protokół sporządził Jacek Swałtek

