
    Niepokorni w kamasze 2011 

„Niepokorni w kamasze” 
 po drugiej stronie weneckiego lustra 

świat oczami naszej opozycji 

  
         

     

Szanowni Państwo

12 września 2009 r. odbyło się pierwsze  spotkanie edukacyjno – rekreacyjne  z cyklu 
„Niepokorni w kamasze” zebrało ono około 600 osób z całej Polski .Uczestnicy spotkali się na 
terenie  Seminarium Salezjanów przy ul. Wodnej 36 w Łodzi. 
Więcej o tym spotkaniu w załączonej dokumentacji.
     Po roku przerwy związanej z obchodami XXX lecia Solidarności pragniemy zorganizować kolejne 
spotkanie poświęcone tematyce represji powojennych. Odbędzie się ono 26 listopada 2011 roku 
w sali kinowej Politechniki Łódzkiej. 

    Tym razem postanowiliśmy poruszyć temat drugiej strony tj. przedstawicieli MON,WSW, którzy w
tamtych latach byli naszymi ciemiężcami. Ta chęć poznania motywów i działalności dawnych
przeciwników politycznych rozrasta się o dalsze potencjalnie ciekawe tematy, które mogą być
rozwinięte i poruszane w czasie paneli dyskusyjnych planowanych pod-czas sympozjum:

1. Relacje oficerów WSI z okresu ich walki z działaczami  podziemia  w latach 
    1976-1990: podsumowanie dotychczas znanych, ujawnienie dotąd nieznanych,     
    bądź spowodowanie powstania nowych;
2. Fałszywki wydawnictw niezależnych wykonywane przez Służby Specjalne.
3. Wydawnictwa podziemne powstające pod wyraźną i bezpośrednią inspiracją oraz    
    kierownictwem oficerów SB 

 Jako imprezy towarzyszące odbędą się:
− wystawa  fałszywek wykonanych na zlecenie Służby Bezpieczeństwa kolportowanych      

 w drugim obiegu wydawniczym.
− konkurs  na poziomie szkół ponad gimnazjalnych dotyczący tematyki internowania  w 

stanie wojennym, w tym specyfiki internowania w Specjalnych Obozach Wojskowych.
− koncerty artystów, którzy walczyli z nami swoim orężem oraz podtrzymywali nas na duchu.
− pokazy filmów tematycznych.      

        Z wyrazami szacunku

Adam Nowak

Osoba odpowiedzialna z ramienia Stowarzyszenia: Adam Nowak wiceprzewodniczący
Kontakt: tel.: 601-34-35-26, e-mail: mark_an@op.pl skype: mark-an

Więcej o stowarzyszeniu, jego działalności i problemach można znaleźć na naszej stronie : 
www.chelminiacy.toya.net.pl 
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Program sympozjum
Objętego honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego

„Niepokorni w kamasze” – po  drugiej stronie weneckiego lustra – 
świat oczami naszej opozycji

poświęconego działaczom Solidarności - ofiarom represji
stanu wojennego, prześladowanym w obozach wojskowych i więzieniach

10:00 – 10:50 - Msza Św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny i ofiar represji komunizmu 
  - ks. Józef Belniak, ks. Waldemar Trendziuk 

11:00 – 11:30  Otwarcie spotkania

Spotkanie otwiera Adam Nowak  (przywitanie gości honorowych, krótkie wprowadzanie)

11: 30 – 12:00 – ogłoszenie wyników śledztwa Gość honorowy : Mieczysław Góra Prokurator 
Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu w 
Gdańsku 

12:00  – 16:30 – panele dyskusyjne:

− Obozy wojskowe - dlaczego nie internowania?"  
Radosław Peternam, Józef Pintera, Leszek Jaranowski, Przemysław Bielawski, 

− Opozycja widziana oczami Służb Bezpieczeństwa – próba opisu  
Zbigniew Romaszewski, Włodzimierz Domagalski, Wiesław Maciejewski 

− Jak komunistyczne służby specjalne próbowały wpływać na działalność opozycji 
demokratycznej

Krzysztof Lesiakowski, Leszek Olejnik, Justyna Błażejowska, Krzysztof Bronowski 

  14:00 – 15:00 – przerwa na obiad
       Pokaz drukowania „bibuły” w wykonaniu Leszka Jaranowskiego.

      

16:30 – 17:00 -  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie:
                           „Niepokorni w kamasze 30-lat później” 

17:00 – 18:00 - Konferencja prasowa, wywiady z działaczami „Solidarności”, zaproszonymi gośćmi, 
  Projekcja filmu Grzegorza Królikiewicza „Kern”

18:00 – 19:00 - Koncert z udziałem Antoniny Krzysztoń

Termin sympozjum – 26.11.2011

Miejsce sympozjum – sala widowiskowa Politechniki Łódzkiej al. Politechniki 3a

Organizator : 

Stowarzyszenie Osób Internowanych     

„CHEŁMINIACY 1982”
KSR: 0000308438; REGON: 340469699

Bank DnB NORD
26 1370 1385 0000 1701 5046 3300
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