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Protokół
ze spotkania Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci w dniu 5.05.2016 r.

1. Obecni na spotkaniu Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci - według listy
obecności.
2. Zebranie prowadził Adam Gliksman.
3. Jacek M. Stokłosa zaprezentował projekt pomnika poświęconego zespołowi wydającemu
Biuletyn Małopolski w latach 1982-1989, w Swojczanach k. Charsznicy. Pomnik
wysokości ok. 3 m; na postumencie z ciemnego kamienia znajdzie się plik otwartych
Biuletynów, wykonanych z jasnego kamienia (np. marmuru). W postument będzie
wmontowana pamiątkowa tablica. Uroczyste odsłonięcie pomnika przewidziane na 27
sierpnia, połączone będzie z wręczeniem Medali "Dziękujemy za Wolność" grupie
działaczy związanych z Biuletynem Małopolskim.
4. Barbara Swałtek uzupełni Listę Pamięci o osoby zmarłe, uhonorowane Medalem
"Dziękujemy za Wolność".
5. 16 maja nastąpi rozstrzygnięcie III edycji projektu dla młodzieży „Szlakiem Małopolskiej
Solidarności” Małopolskiego Konkursu wiedzy pt. „Historia Solidarności”, a uroczyste
wręczenie nagród laureatom odbędzie się 3 czerwca o godz. 10 w Wadowicach.
6. Zapraszamy na spacery Szlakiem Małopolskiej Solidarności:
 17 maja - po Krakowie, początek na Placu Szczepańskim o godz. 12 oraz 14
 18 maja - po Nowej Hucie, początek o godz. 8.30 - od Placu Centralnego w kierunku
Szklanych Domów i jednocześnie druga grupa w kierunku przeciwnym
 zorganizowane będzie też zwiedzanie Skawiny Szlakiem Solidarności.
7. W dniu 9 maja (poniedziałek) planowane jest spotkanie z Dyrekcją Muzeum AK w sprawie
wspólnego zorganizowania wystawy dla uczczenia 75. rocznicy powołania Armii
Krajowej.
8. W Klubie Wtorkowym w dniu 24 maja o godz. 18 odbędzie się kolejna promocja albumu
"Zapis zdarzeń".
9. Stowarzyszenie zostało zaproszone do współpracy przy przygotowaniu Ośrodka Macierzy
Polonii w Woli Więcławskiej koło Michałowic na ŚDM. Stowarzyszenie podejmie się prac
projektowych przy Bramie Solidarności po przedstawieniu przez inwestora spójnej
koncepcji zagospodarowania terenu i uzgodnieniu sposobu finansowania naszej części
zadania.
10. 3 lub 4 czerwca w Nowym Sączu odbędzie się uroczyste wręczenie Medali "Dziękujemy
za Wolność" grupie lokalnych działaczy.
11. Muzeum PRL włącza się do akcji Noc Muzeów 2016, w godz. 19.00-23.00 czynna będzie
m.in. wystawa "Filatelistyka podziemna 1980-85 ze zbiorów Stowarzyszenia Sieć
Solidarności”. Od godz. 23 Pierwsza PRL-owska potańcówka z muzyką na żywo.
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12. Ekspozycja "Filatelistyka podziemna 1980-85 ze zbiorów Stowarzyszenia Sieć
Solidarności” w Muzeum PRL zostanie przedłużona do połowy września, natomiast
otwarcie kolejnej naszej wystawy planujemy w połowie grudnia. Warunkiem koniecznym
zorganizowania wystawy jest uzyskanie wsparcia finansowego.
13. Kolejny Biuletyn Informacyjny, zawierający m.in. sprawozdanie z działalności SSS
w 2015 r. oraz pierwszą część artykułu Aleksandra Herzoga poświęconego Radiu
Solidarność w Krakowie, ukaże się pod koniec maja.
14. Maciej Mach poinformował, że filmy o Bogdanie Włosiku oraz o lokalnych działaczach,
nieznanych szerszemu ogółowi, nie zostaną w tym roku wykonane z uwagi na brak ludzi
chętnych do ich realizacji.
15. Kolejne spotkanie Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci odbędzie się 2 czerwca
2016 r. o godzinie 16.

Protokół sporządziła Barbara Swałtek

