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Protokół
ze spotkania Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci w dniu 4.02.2016 r.

1. Obecni na spotkaniu Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci - według listy
obecności.
2. Adam Gliksman podsumował realizację II etapu przewodników po Małopolskich Szlakach
Solidarności. Do tej pory wydano 18 folderów, w których omówiono ponad 300 miejsc
związanych z historią Solidarności. Do opracowania pozostały powiaty: nowotarski,
limanowski, miechowski, proszowicki, tarnowski ziemski oraz Dąbrowa Tarnowska ze
Szczucinem. Należy wystąpić o dofinansowanie ostatniego etapu przewodników po
Małopolskich Szlakach Solidarności.
3. Podsumowano realizację albumu Zapis zdarzeń, dokumentującego przemiany społeczne,
polityczne i kulturowe w latach 1980 - 1989 w obiektywach fotografików krakowskich. Na
zainteresowanych albumy czekają w siedzibie Stowarzyszenia.
4. Planuje się spotkania promujące album Zapis zdarzeń z udziałem autorów zdjęć:
- 3 marca godz. 17 - Plac Szczepański, Zarząd Regionu Małopolskiej Solidarności
- 10 marca godz. 17 - Nowa Huta, Muzeum PRL
- 14 marca godz. 17 - Podgórze, Kamieniołom
5. W miejscowości Swojczany koło Charsznicy planuje się upamiętnienie drukarni, gdzie
Bogdan Niewczas i Leszek Dulba z zespołem drukowali Biuletyn Małopolski w latach
1982-1989. Jacek M. Stokłosa podjął się opracowania formy upamiętnienia.
Edward Nowak zaproponował połączenie odsłonięcia ww. pomnika z uroczystym
wręczeniem Medali "Dziękujemy za Wolność" grupie osób związanych z Biuletynem
Małopolskim oraz z regionem miechowskim.
6. Adam Gliksman poinformował, że muzeum regionalne w Wiśniczu Nowym, wydające
periodyk Zapiski Muzealne, zamierza opublikować wspomnienia byłych internowanych
w Wiśniczu. Osoby, które chcą podzielić się wspomnieniami, mają pamiątki z tego
internatu, muzeum zaprasza do współpracy.
7. 28 stycznia została otwarta w Muzeum PRL wystawa Filatelistyka podziemna 1980-1985
ze zbiorów Stowarzyszenia Sieć Solidarności. W każdą trzecią niedzielę miesiąca, w godz.
14-15 planowane jest spotkanie z kuratorem wystawy (pogadanka o filatelistyce
i oprowadzanie po wystawie).
Komisja Dokumentacji, organizator wystawy, zwraca się do członków Stowarzyszenia
pomoc w obsadzeniu sobotnio-niedzielnych dyżurów w sali wystawowej. Z uwagi na dużą
liczbę zwiedzających w tych dniach tygodnia wskazany jest nadzór właściciela zbiorów,
a także możliwość udzielenia kompetentnych informacji. Przewiduje się dyżury w godz.
13-17 do końca czerwca. Chętnych prosimy o kontakt z Maciejem Machem lub Jackiem
Swałtkiem.
8. We wrześniu br. przypada 40 rocznica inauguracji działalności poligrafii podziemnej
w PRL. Planuje się przygotowanie kolejnej wystawy w Muzeum PRL poświęconej
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poligrafii podziemnej lat 1976-1980 bazującej na zbiorach Biblioteki Historycznej
Stowarzyszenia, przy uzgodnionej współpracy z Fundacją Karta z Warszawy i Centrum
Dokumentacji Czynu Niepodległościowego.
9. Barbara i Jacek Swałtek przygotowali oferty o dofinansowanie działalności Stowarzyszenia
w zakresie:
- przygotowanie i obsługa wystawy pt. Filatelistyka podziemna - do Urzędu
Marszałkowskiego
- wykonanie 80 szt. Medali "Dziękujemy za Wolność" - do Urzędu Kombatantów
- wykonanie 200 szt. Medali "Dziękujemy za Wolność" - do Urzędu
Marszałkowskiego
- przygotowanie i druk Zeszytu Historycznego poświęconego filatelistyce
podziemnej - do Urzędu Marszałkowskiego
10. Piotr Warisch przygotował ofertę o dofinansowanie działalności Stowarzyszenia
pt. Małopolska kraina legend, zabytków i bohaterów - do Urzędu Marszałkowskiego.
11. Kolejne spotkanie Komisji ds. Dokumentacji, Informacji i Pamięci odbędzie się 3 marca
2016 r. o godzinie 16.

Protokół sporządził Jacek Swałtek

