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Protokół
Komisji ds. Dokumentacji i Pamięci
z dnia 4.5.2017 r.
1. Obecni na spotkaniu - według listy obecności.
2. Zebranie prowadził Adam Gliksman.
3. Adam Gliksman poinformował, że są środki finansowe na opracowanie i publikację II tomu
Leksykonu Ludzi Małopolskiej "Solidarności". 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.
4. Kuratorium Oświaty w Wadowicach wyraziło zainteresowanie kontynuacją akcji spacerów
Szlakami Małopolskiej Solidarności. Zwróciło się o pomoc w organizacji tej akcji.
5. Do zakończenia projektu Szlaków Małopolskiej Solidarności pozostało wydanie 4 folderów
o rejonach Dąbrowy Tarnowskiej, Limanowej, Nowego Targu i Proszowic. Nakłady niektórych
wcześniej wydanych folderów wyczerpały się i istnieje potrzeba dodruku (Kraków, Nowa Huta).
W programie wydawniczym przedstawionym na lutowym spotkaniu KDiP przewidziano edycję
przewodnika opracowanego w oparciu o opublikowane lub będące w przygotowaniu foldery
autorstwa Adama Gliksmana.
6. Przypomniano inicjatywę Bogdana Gizy, który zaproponował realizację serii filmów o Szlakach
Małopolskiej Solidarności.
7. 16 maja odbędzie się spotkanie Zarządu projektu „Archiwa Przełomu 1989-1991”. Do Rady
Programowej projektu został zaproszony Adam Gliksman.
8. Zeszyt Historyczny "Pamięć o Bohaterach" uzyskał wsparcie finansowe UKiOR w kwocie, która
umożliwi druk 300 egzemplarzy.
9. Edward Nowak, po rozmowach z nową dyrekcją Muzeum AK, wrócił do tematu organizacji
wystawy w muzeum. Ponieważ Jacek Swałtek był autorem pomysłu i koncepcji wystawy z okazji
75. rocznicy powstania Armii Krajowej, Edward Nowak zwrócił się aktualizację koncepcji.
10. Edward Nowak zarzucił autorom ZH nr 7 nieumieszczenie w Zeszycie Zespołu redakcyjnego.
Podtrzymał konieczność podawania do wiadomości składu Zespołu w kolejnych ZH.
Zaktualizował skład Zespołu nie precyzując jego kompetencji.
Autorzy ZH nr 8, nie widząc celowości informowania o fikcji, dla zakończenia tematu, umieszczą
zapis o składzie Zespołu.
11. Edward Nowak poinformował, że na najbliższym spotkaniu Zarządu SSS zostanie przedstawiony
plan wydawniczy Zeszytów Historycznych, który będzie uwzględniał tematy głównego nurtu
zainteresowań (represje, organizacje młodzieżowe, strajk '88 w Nowej Hucie).
12. Jacek Swałtek zaproponował rozszerzenie oferty wydawniczej poprzez publikacje niemieszczące
się w proponowanych ramach ZH, a będące w polu zainteresowań licznej grupy odbiorców.
Koncepcję przedstawi na piśmie w najbliższym okresie.
13. Krystyna Ryczaj-Marchewczyk przeprowadziła mini sondę na temat: do kogo powinien być
kierowany Biuletyn? W ten sposób redaktorka BI poszykuje najbardziej atrakcyjnej formy
porozumienia z czytelnikami.
Kolejny numer BI ukaże się w czerwcu. Materiały do Biuletynu należy przesłać do 20 maja br.
14. Najbliższe spotkanie KDiP odbędzie się 1 czerwca br.
Protokół sporządziła Barbara Swałtek

