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Protokół
Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci
z dnia 1.6.2017 r.
1. Obecni na spotkaniu - według listy obecności.
2. Zebranie prowadził Adam Gliksman.
3. Została podpisana umowa z Urzędem Kombatantów o dofinansowanie publikacji Zeszytu
Historycznego nr 8 "Pamięć o Bohaterach". W czerwcu zostanie przygotowany materiał do druku
(Adam Gliksman, Krystyna Starzyńska, Jacek Stokłosa, Barbara Swałtek, Jacek Swałtek), druk ZH
przewiduje się do końca sierpnia.
4. W Urzędzie Marszałkowskim złożono ofertę na wykonanie publikacji o grafikach krakowskich:
Wiesławie Kukli i Janie Skąpskim, tworzących dla II obiegu wydawniczego lat 80.
5. Rozpoczęto prace nad zapowiedzianą wcześniej publikacją o Marcu '68 w Krakowie. Osobą
pilotującą temat jest Dorota Strojnowska, która na początek przepisała maszynopis autorstwa
Waldemara Czyża. Komisja apeluje o włączenie się do prac nad publikacją osób, które w sposób
czynny brały udział w Marcu '68 (wspomnienia, refleksje, zdjęcia).
6. Pozyskano środki finansowe na opracowanie i publikację II tomu Leksykonu Ludzi Małopolskiej
"Solidarności". Autor Adam Gliksman zaapelował o współpracę przy uzupełnieniu wykazu osób,
które powinny znaleźć się w Leksykonie. Przewiduje się również aktualizację danych o osobach
zamieszczonych w I tomie publikacji. Publikacja będzie współfinansowana przez Federację
Regionalnych Związków Gmin i Powiatów, ZR Małopolska NSZZ "S" i IPN.
7. Adam Gliksman zaapelował o podjęcie starań o kontynuację współpracy w realizacji konkursów dla
młodzieży o "Solidarności". Poziom napływających prac uczniów jest bardzo wysoki, wykonano
ok. 50 filmów, szczególną uwagę zwrócił film o J. Lewcunie nauczycielu z Zakopanego.
8. Szkoły krakowskie wyrażają zainteresowanie kontynuacją akcji spacerów Szlakami Małopolskiej
Solidarności.
9. Społeczne Towarzystwo Oświatowe zgłosiło chęć nawiązania współpracy z SSS dotyczącej
organizacji konkursów i spacerów edukacyjnych szlakami "Solidarności", wyraziło chęć
rozszerzenia tej inicjatywy na cały kraj.
10. Edward Nowak zaproponował organizację "Czwartków Solidarności" w siedzibie "Przystanku
Historia" IPN. Szczegóły inicjatywy w załączniku.
11. Jacek Maria Stokłosa przygotował projekt tablicy pamiątkowej, która zostanie uroczyście
odsłonięta w klasztorze w Czernej.
12. 2 września odbędzie się uroczystość wręczenia Medali "Dziękujemy za Wolność" zasłużonym dla
Solidarności ludziom kultury i nauki.
13. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk powiadomiła, że kolejny Biuletyn Informacyjny ukaże się pod
koniec sierpnia. Poinformowała również, że zamierza zrezygnować z funkcji Redaktora BI i będzie
to ostatni przygotowany przez Nią numer.
14. Adam Gliksman podjął się rozpoczęcia rozmów z Muzeum AK w sprawie współudziału SSS
w przygotowaniu wystawy poświęconej oporowi lat wojny.
15. Kolejne spotkanie KDiP odbędzie się 7 września br.
Protokół sporządziła Barbara Swałtek

