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Protokół
ze spotkania Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci w dniu 5.11.2015 r.

1. Obecni na spotkaniu Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci - według listy
obecności.
2. Omówiono przebieg Akcji Znicz 2015; lampki wraz z plakietkami "Dziękujemy za
Wolność" zostały zapalone na grobach działaczy opozycji w Krakowie według ustalonego
planu, poza cmentarzem na Salwatorze. 50 zniczy przekazano młodzieży na Akcję Znicz
w Zakopanem, Nowym Sączu i Nowym Targu.
3. Apelujemy o zgłaszanie KDIiP informacji o grobach zaniedbanych, które wymagają naszej
interwencji w utrzymaniu.
4. Apelujemy również o zgłaszanie do Listy Pamięci osób zasłużonych dla Solidarności, które
dotąd nie figurują na Liście.
5. Komisja przygotowuje serię mapek cmentarzy krakowskich z naniesioną lokalizacją
grobów osób z Listy Pamięci.
6. W dniu 10 listopada o godz. 11. w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się uroczystość
wręczenia kolejnych Krzyży Wolności i Solidarności. Wśród odznaczonych będzie m.in.
Wiesław Mazurkiewicz.
7. W dniu 11 listopada zapraszamy do wspólnego przemarszu z Wawelu do Grobu
Nieznanego Żołnierza pod transparentem Stowarzyszenia.
8. W dniu 11 listopada o godz. 18. w Urzędzie Miasta Krakowa odbędzie się uroczystość
wręczenia Medali "Dziękujemy za Wolność" kolejnej grupie działaczy opozycji.
9. Adam Gliksman finalizuje prace nad II etapem przewodników po Małopolskich Szlakach
Solidarności.
10. Adam Gliksman omówił stan prac nad albumem poświęconym fotografikom krakowskim
lat 80. Po 15 listopada spotka się zespół, który wybierze zdjęcia do publikacji spośród prac
nadesłanych przez 14. fotografików.
11. Edward Nowak poinformował o inicjatywie lokalnych działaczy upamiętnienia drukarni
podziemnej funkcjonującej w rejonie Charsznicy.
12. W dniu 16 grudnia zostanie zamknięta wystawa "Solidarni w drodze do wolności"
w Muzeum PRL-u. Tych, którzy dotąd nie widzieli wystawy zachęcamy do jej
odwiedzenia.
Do końca stycznia zostanie otwarta kolejna wystawa "Filatelistyka podziemna w latach
1980-1985 w zbiorach Stowarzyszenia Sieci Solidarności". Przygotowaniem wystawy
zajmie się Jacek Swałtek. Oprawę graficzną przygotuje Jacek Stokłosa.
13. Kolejne spotkanie Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci odbędzie się 3 grudnia
2015 r. o godzinie 16.

Protokół sporządziła Barbara Swałtek

