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z działalności
FundacjiIns*ut studiów strategicznych
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W 2013 roku FundacjaInsh/tutstudióWStrategicznych
zajmowała
się aktua|nymi
prob|emami
pojawiającymi
się na areniemiędzynarodowej.
W zwiqzkuz obszarem
swojej działalności,
Iss prowadzi sześćgłównychprojektóWi programów
badawczych,
jest na innąsferęproblemową,
z którychkażdyzorientowany
dotyczqca
po|ityki
zagranicfnej
iWewnętrznej
Po|ski,integracji
istosunkóWmiędzynarodowych.

sqto:
- Polskaw UniiEuropejskiej
- NoWyKształt
Bezpieczeństwa
Euroat|antyckiego
- PolskaPolitykaWschodnia
- INDEXPamięciPo|akóW
zamordowanych
przezHit|erowców
za Pomoc iydom
- Bezpieczeństwo
Energetyczne
. Instytutd|aorganizacjiPozarzqdowych
W roku2013organizowa|iśmy
konferencje
międzynarodowe
z Zakresutematycznego
prowadzonych
W Insq^ucieProjektóWbadawczych.Rea|izowaliśmy
takżeWiele
projeKów i programówzorientowanych
na środowiska
pozarządowych,
organizac]i
młodzieży
i przedstawicieli
samorzqdu
teMoriaInego.

Prooram ..Polskaw Unii Europeiskiei,,
Program realizowanyjest od 1994 roku
jest ocenaprocesuczłonkostwa
Zadaniemprogramu
Po|skiW UE. Integracja
Po|skiz

Uniq Europejskqlozważanajest W szerokiejperspektywiemiędzynarodowej
z
Uwzg|ędnieniem
czynnikówpo|itycznych
igospodarczych.Przedmigtemanalizy i
dyskusjijest takŹestosunekspołeczeństwa
po|skiego
oraz po|skiche|itpolitycznych

do idei integracji,
Istotnymelementem
programu
jest ekonomiczny
aspektintegraqri

Po|skiz UniqEuropejskq/
ocenadostosowania
po|skiej
gospodarki
do standardóW
UE
oraz ana||zazmian zachodzących
na międzynarodowych
rynkachfinansowychi
bankowych.

spotkanie eksperckiez E|enąBryan

2013r.
TerminreaIizacji:3 wŻeśnia
KrakóW
Miejsce ]eaIizacji:Restauracja,,Noworo|ski,,,
W
KonsulatAmerykański
organizator: FundacjaInstytutStudjóWStrategicznych,
Krakowie
przezInsĘ/tut
i
StudiÓWstrategicznych
spotkaniaorganizowanego
opisi Gościem
W KrakowiebyłaE|enaBryan,GłóWna
stanóWZjednoczonych
KonsutatGenera|ny
przyUnii
Hand|owego
StanóWzjednoczonych
BiuraPEedstawicie|a
PŻedstawlcie|ka
l
2013 r' W restauracji,,Noworo|ski''
Wydarzenieodbyło3 Września
Europejskiej.
eksperckiego.
spotkania
miałocharaktelzamkniętego
stanóW
Konsu|atuGenera|nego
WydaŻeniaoprócz reprezentantóW
Uczestnikami
by|i:senator
Amerykioraz FundacjiInsMut studióWstrategicznych
Zjednoczonych
szkołyBiznesuUniwersytetu
Bogdan Klich, dr Piotr Buła - dyrektorKrakowskiej
EkonomicznegoW Krakowie, Agnieszka Bachórz reprezentujacaUrząd
Jakub Janus . asystentW Katedrze
WojewództwaMałopolskiego,
Marszałkowski
w Krakowie,dr Piotr Szwedo UniwersytetuEkonomicznego
Makroekonomii
adiunkt w zakładzie Prawa MiędfynarodowegoPublicznego Uniwersytetu
ofazJacek Kacperczykz GeminiHo|dings.
.]agiel|ońskiego
GłóWnymtematem spotkaniabyła dyskusjao aktua|nymstanie negocjacjii
przyszłychkozyściachpłynqcychz zawarciaporozumieniao Wo|nymhand|U
pomiędzyUSA a UE. E|ena Bryan W swoim Wystqpieniuporuszyłakwestię
jakie Wiqżqpańnerów po obu stronach
re|acjachhand|owych,
dotychczasowych
zarówno procesu
i Wie|oetapowość
At|antYku.zwróciła uwagę na długość
jak i samejimplementacji
porozumienia
o wolnymhandlu.Dyskusja
negocjacyjnego,
zagadnieniachzwiqZanychz procesem
się na szczegółowych
skoncentrowała
pomiędzy
pnyszłego
UsA a UE.
hand|owego
układu
i Wdrażania
negocjacji

The 37th EuropeanMeetingin Krakow/poland.
The TrilateralCommission
Termin rea|izacji:25-27października
20\3r'
Miejsce reaIizacji:Hote|Sheraton,
KrakóW,MuzeumNarodowe
W sukiennicach,
KrakÓW,KopaInia
soli,Wieliczka
organizator: FundacjaInsMut studióWStrategicznych
na z|ecenie
TrilateraI
Commission
opis: W dniach25 - 27 października
2013r. W Krakowieodbyłosię 37. spotkanie
Europejskiej
GrupyKomisjiTrójstronnej.
oficja|nieotwarcieodbyłosię W piqtek/25
paŹdziernika
W |vluzeum
Narodowym
Wsukiennicach.
InauguracjidokonałPrezydentRzeczpospo|itej
Po|skiejBronisław Komorowski.
Wystqpienje
PanaPrezydenta
poprzedzone
powitaniem
zostałooficja|nym
ze strony
MarszałkaWojewództwal'4ałopo|ski
Marka sowy, który był gospooarzem
uroczystości.
Właściwe
obradyrozpoczęły
się W sobotę26 października.
otwarciadokonał
Jean.
c|aude Trichet, przewodniczący
Europejskiej
GrupyKomisjiTÓstronnej. Pierwsza
sesjask9piła5ię na podsumowaniu
skutkóWWstqpjenia
do Unii Europejskiej
państw
Europy'Srodkowo-Wschodniej,
a takżemożliwych
kierunkóW
da|szegorozszerzenia.
PrzemóWienieWstępneWygłosił
Ministerspraw zagranicznychRP Radosław
sikorski, następnieg.łoszabra,ł
António vitorino, który był moderatorem
tej
W
tej
punkt
sesjj
swój
Widzenia
zaprezentowa|i
także:
Meg|ena
Kuneva;
!.ęŚ9].
Vladimir Dlouhy orazLordLeon Brittan.
Następnypane|dotyczyłróżnicpomiędzykrajami,W którychWalutqobowiqZująca
jest Euro,a tymi,które pozostajqpozatq strefą.Moderatorem
tej części
byłń;u|
Taylor,a panelistami:
KlaasKnot i MugurIsarescu.
Popołudniowa
część
konferencji
rozpoczęła
się od paneludotyczqcego
rozwazańna
temat po|itycznej
przyszłości
Europy'częśćtę moderował
Peter suther|and, a
uczestnikami
byli: Mario Monti' sy|vie Gou|ard' Etisabeth Guigou oraz Kuń
Lauk.
ostatnla'sobotniasesjamoderowana
przezMichaela Fuchsa dotyczyła
globalnych
Wyzwańenergetycznych.
Zaproszonymi
pre|egentami
W tej częściby|i:v|adimir
Feigin z Rosji,Vikram Singh Mehta z Indiiisimon Henry z WielkiejBrytanii.
DZieńzakończył
się uroczystym
przyjęciem
W KopalniSo|iW Wióliczce.Gospodarzem
Wydarzenia
byłSzefNarodowego
BankuPoIskiego
Marek Be|ka' Ko|ację
popnedziły
pŻemóWieniaPrezesa NBP, AndEeja olechowskiego oraz jean-Claude
Tricheta.

się sesjq dotyczqcqUkrainyi jej re|acjiz Uniq Europejskq.
Niedzie|arozpoczęła
Ukrainy
rzqdu- l'4inistrem
sprawZagranicznych
Debatępomiędzyprzedstawicie|em
Leonidem Koszarą, a Arseniym Yatsenyukiem moderowałA|eksander
natomiast
ambasador
nakreś|ił
unijnqpodczastej części
Kwaśniewski'Perspektywę
punktWidzeniana Ukraińskie
aspiracjeprzedstawił
Jan Tombiński, a amerykańsk|
tej części
sesjadotyczyła
Rosji.Uczestnikami
steven Pifer. Drugadopołudniowa
konferencjibyli Andrzej Olechowski w roli moderatoraoraz lgor Yurgens i
pane|u.
Adam Danie|Rotfe|djakogoście
krótkie pŻemóWienieoraz
Jean.c|aude Trichet Wygłaszajqc
obrady Zakończył
gościom
za przybycie.
Zgromadzonym
dziękujqc
Grupy KomisjiTrÓjstronnejWzięło
W 37' spotkaniuEuropejskiej
Podsumowując,
gości.
W atmosferze
Rozmowyprzebiegały
i cenionych
udziałponad200 poważanych
zrozumienia,to|erancjiiz prawdziwąchęciq Współpracyprzy rozwiazywaniu
jakie przedpaństwami
Wydarzenia
prob|emów,
stawiaćbędąprzyszłe
członkowsklmi
i śWiatowej.
na arenieeuropejskiej

t

Prooram: Nowv KształtBezpieczeństwaEuroat|antvckieoo
Program realizowanyjest od 1995 roku
jest zmianomW architektuzebezpieczeństwa,
ProgrampośWięcony
zachodzQcym
WobszaŻeEuroat|anryckim
po roku 1989.Podczaskonferencjimiędzynarodowych
iseminariÓWeksperckichomawjanesq czynnikiokreś|ajqce
Współczesny
mode|
bezpieczeństwa
oraz po|itykębezpieczeństwa
państwobszaruEuroatlantyckiego.
Panujqcyobecnieregres W stosunkachpomiędzyniektórymipaństwamjEuropy
Zachodnieja StanamizjednoczonymstanowipoważneWyzwanied|a dalszego
rozwojumiędzynarodowej
po|itykibezpieczeństwa.
D|ategoteż.W tegorocznym
programie
szczególnynaciskzostałpołożony
na problematykę
zwiqzanqz odbudowQ
i
Umacnianiem
Wjęzitransat|antyckich.
jest róWnieżobecne
Nie do przecenienia
zaangażowanie
SiłzbfojnychRP W działania
stabilizacyjne
na B|iskimWschodzie
i na
Ba,łkanach.
obecnlePolskama moż|iwość
aktywnieWpływać
na kształtowanie
ZrębóW
nowejpolitykibezpieczeństwa
zarównojako cfłonekNATo,UE orazjako poważny
sojusznikUSA. W ramachprogramuanalizowana
jest polska politykaobronna,
po|skichstrukturoperacyjnych
dostosowanle
do standardóWNATo. omawianesĘ
bieżqceWydarzeniana arenie międzynarodowej,
które mogq wpływaćna
bezpieczeństwo
W interesujqrym
nasregionie'

''vI Forum BezpieczeństwaEuroat|antyckiego
NATo po misji ISAF
Ko|€ k tywna obrona czy misje operacyjne,partnerzy i przemiany,'
T€ ] min realizacji: 10 maja2013r.
Miejsce rea|izacji:Małopolskie
centrumKu|turyKrakóW
organizator: FundacjaInstytutStudióWStrategicznych
Współorganizatorzy:KwateraGłóWna
NATo,Fundacja
im. KonradaAdenauera
W
Polsce
Pańnerzy: Bumar,HutastalowaWo|a

,'NATopo misjiISAF'Ko|ektywna
opis: VI ForumBezpieczeństwa
Euroatlantyckiego
obronaczy mlsje operacyJ'ne,
pańnerzyi pzemiany''zosta,ło
podzle|one
na dwa
panele,którepoprowadził
dr hab.A]tur Gruszczak z JnstytutuNaukPo|irvcznvch
i
StosunkóW
Międzynarodowych
Uniwersytetu
Jagiel|ońskiego.
PieMszy pane|zatytułowany
obronaczy misjeekspedycyjne?,,
,,Wspó|na
otworzyło
gen. bryg' prof. stanisław Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa
WystQpienie
Narodowego.
Po nim głoszabrałBogdanKlich,senatorRzecfypospolitej
Po|skiej.
Przyznałon, że koniecznejest kontynuowanie
działańSojuszuzaróWnoW aspekcie
jak i działań
obronyjegoczłonkóW,
pozaobszarem
traktatowym.
Następnie
stephen
Mu||, AmbasadorstanóWZjednoczonych
W PolscemóWiło obronieko|ektywnej
i
jako
misjachekspedycyjnych, o dwóchpodstawowych
aspektachdziała|ności
NATo.
Robin Barnett, AmbasadorWie|kiejBrytaniiW Polscezwróciłuwagęna to, iż
państwaczłonkowskie
sojuszustanęły
obecnieW ob|iczuniepewności
spowodowanej
zmianqotoczeniastrategicznego
panelista
NATo. Ko|ejny
Wojciech Lorenz z
PolskiegoInsMutu spraw Międzynarodowych
móWiło różnorodnych
stanowiskach
politycznych
reprezentowanych
pzez poszczegó|ne
państwaczłonkowskie
sojuszu
orazo Wynikajqcym
stqdosłabieniu
Wiarygodności
NATo.
Drugipane|,zatytułowany
"NATo- re|acjez partnerami''rozpoczęło
Wystąpienie
dr, hab. Roberta Kupieckiego, Podsekretarza
Stanu ds. polityki obronnej
W |Vlinisterstwie
obrony NarodowejRP, Po nim głoszabrał Robert Pszcze|,
DylektorBiura InformacjiNATo W Moskwie.MóWiło historycznym
uzasadnieniu
programÓW
partnerskich
W NAToorazo ogromnejrolijakqodegrały
dotychczas'
Prof.
Andrew Michta, Senior TransatlanticFellow,DyrektorWarszawskieqo
biura
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GermanMarshallFoundzwróciłuwagęna rosnqceprob|emyfinansowesojuszu.
Wystapienie
Marcina Kozie|a. DyrektoraBiun Łqcznikowego
NATo na Ukrainie,
prob|emóWzwiqzanychz budowaniemrelacji NATo.Ukraina.Mariusz
dotyczy,ło
Andrzejczak, Wiceprezeszarzqdu ds' badań i rozwojuBumar móWiło ro|i
pańnerstwa
Wewnętrunego
mlędzyNAToa przemysłem
zboeniowym.
Konferencjav,lzbudzihzainteresowanie
medióW mlędzy innymi: TVP KrakóW,
WirtuaInej
Po|skiorazpońaIuWiadomości24.p|'

Plooram; Bezoieczeństwoeneroetvczne

Wizyta de|egacjiAzerbejdżanuw Instytucie studiów strategicznych
Terminrealizacji:31,01.2013r.
Miejsce reaIizacji:siedzibaFundacjiInstytutstudióWstrategicznych,
u|.Mikołajska
4, KrakÓW
organizator: FundacjahsMut studióWstrategicznych
Bezpieczeństwo
energetyczne
UniiEuropejskiej
W tym Po|skiorazWspółpraca
na tym
polu z Azerbejdżanem
głóWnymi
były
tematamiporuszanymipodczasspotkania
de|egacjirzadu RepublikiAzerbejdżanu
z ekpeńami W siedzibieFundacjihstytut
studióWstrategicznych
W Krakowie'
W spotkaniuudziałWzię|iprzedstawiciele
rzqduRepublikiAzerbejdżanu
z Minjstrem
Natigiem A|iyevem z resońuEnergetyki
iPrzemysłuRepub|iki
AferbejdŹanu
oraz
lvlinistrem
EdukacjlMisirem Mardanovem.
l4inisterNatigA|iyevprzypomniał,
żew 2006r. Azerbqdilan
podpisał
umowęz UE o
partnerstwie
jest
stlategicznym.
punktem
GłóWnym
Współpraca
na po|uwspó|nego
bezpieczeństwa
energetycznego
obu stron' Podkreślił,
że ciqg|eana|izowane
sq
zasoby naturalnychpaliw kopalnychi perspektywaich wykorzystaniaprzez
Azerbejdżanoraz jego partnerów. Współpracadotyczqca bezpieczeństwa
energetycznegona linii Azerbejdżan- PoIska trwa już od czasu szczytu
energetycznego
W Krakowle,kiedyto zostałopodpisaneporozumienie
W sprawie
pomiędzyEuropa a AZja, W składgrupy krajów współpracujqcych
Współpracy
Wchodzq:
Ukraina,Litwa,Gruzja,Turcjai Azerbejdżan.
NatigA|iyevmóWiłtakżeo
moż|iwościach
współpracy
Aferbejdżanu
z Po|skq,międzyinnymiW ramachbudowy
rurociqguodessa Brody i p|anamiprzeprowadzenia
ropociqguaż do Gdańska.
Azerbejdżanprzeprowadził
ekspertyzy,Wy|iczonokoszty projektu'teraz strona
azerskaoczekujena pieniĘdze
z UE, W ce|ufina|izacji
rea|izacji
europejskiej
części
projektu.obecnieAzerbejdzan
na szerokqskalęwspółpracuje
z Ukrainqi ma duże
nadziejena rozwójkontaktóWW Europiezachodniej.oprócz Po|ski,partneramiW
regioniemająbyćdlaAzerbejdżanu
czechyorazAustria'

I

Minister Natig A|iyev móWił także o rozwoju przemysłuWydobywczego
W
Azerbejdżanie,
o nowych źródłachWydobyciagazu ziemnegoz dna Morza
Kaspijskiego.
Poinformował,
ile z 27 m|nm3 gazujaki Wydobywa
się rocznieW kraju,
15 m|nidzie na eksport,z czego6 m|ndo Turcji,pozostałe
zasobyidQdo Rosji,
Gruzjii niewielkaczęść
do Iranu'
jest także
RóWno|eg|e
z poektem Współpracy
z UE, w Azerbejdżanie
rea|izowany
',gazowych
projeK zacieśnienja
Współpracy
z Turcjq,który ma na celu stworzenie
WrótEuropy.,Kóre pozwo|q
gazudo Europyzachodniej.
na Wejście
azerskiego
Podczas pobytu W Krakowiede|egacjiZ Azerbejdżanu
podpisanoumowę o
- Uniwersytetem
WspÓłpracy
z Fundatoram!
FundacjiInsMut StudióWStrategicznych
.]agiel|ońsk!m
orazUniwersytetem
Ekonomicznym
W Krakowie.
W skład delegacji wchodzili: rektorzy azerbejdżańskich
uniwersytetóWoraz
DarIamentarzvści.

Prob|emyenergetycznew Po|scei Azerbejdżaniew kontekściepo|ityki
energetycznejUE

Terminrealizacji:12 kwietnia
2013r.
Miejsce reaIizacji:HotelAndel,s,KrakóW
PańneŹy; Katowicki
Ho|ding
Węg|owy,
Krakowski
ParkTechnologiczny
Międzynarodowy
Poń Lotniczyim.JanaPaWła
II KrakóW-Ba|ice.
opis: 12 kwietnia2013 r. W Hote|uAnde|tW Krakowiemiałamiejscekonferencja
zaq^ułowana:
po|ityki
energetyczne
W Polscei Azerbejdżanie
W kontekście
,,ProbIemy
przezFundacjęInsq/tutStudióWstrategicznych
energetycznej
UE'' zorganizowana
przy WspÓłpracy
z KatowickimHoldingiemWęg|or^/ym
S.A., KrakowskimParkiem
Techno|ogicznym
orazKrakóWAirport'
pane|istami
GłóWnymi
byli:Janusz Piechociński,Wicepremier,
MinisterGospodarki
Rzeczypospo|itej
Polskiej oraz Natig A|iyev, Minister Pnemysłui Enefgetyki
Repub|ikiAzerbejdŹanu.
Moderatoreńdebaty był Andzej zdebski. członek
zarzqduFUndacji
instytutStudióWstrategicznych.
G,łóWnymi
tematamiWystqpienia
WicepremieraPiechocińskiego
bYłyi przyszłość
po|skiejpolitykienergetycznej,
umiejętność
współpraryPo|skii Azerbejdżanu
oraz
Zróżnicowanie
kierunkóW
dostawsurowcówenergetycznych.

a
przezMinistraA|iyevanależały:
Do najważniejszych
kwestiiporuszanych
historyczna
i
obecnapo|itykaenergetyczna
Azerbejdżanu'
intensywny
rozwójgospodarkikraju i
sta|erosnącezapotŻebowanie
na surowcestrategiczne.
ponadsto osób' W tym przedstawicie|e
W spotkaniuuczestniczyło
Ministerstwa
Gospodarki'Ministerstwa
Infrastruktury,
Ministerstwa
Pracy i Po|itykispołecznej,
W,ładz
Województwa
i Władzsamoządowych
oraz korpusudyp|omatycznego.
Wśród
gości
znaleź|i
sięta|depŻedstawicie|e
środowiska
biznesowego,
W tym reprezentanci
najważniejszychspółek energetycznychta także członkowie środowiska
pozarzqdowych'
ak'ademickiego'
organizacji
medióWi eksperci.

ProgramINDEXsłuŹyustaleniunazwiski biografiiPo|akóWoraz obywate|ipolskich
i lnnych narodowości
(np' ukraińskiej,białoruskiej,litewskiej,ormiańskiej,
niemieckiej),
Kórzy na skutekdziałańnazistóWponieś|i
śmierć
|ubspotka|i
się z innQ
formqrepresjiza pomocudzie|anq
ZydompodczasII WojnyśWiatowej.

INDEX2013 Pamięci Po|aków zamordowanychi represjonowanych
za pomoc zydom podczasII wojny światowej.
Terminrealizacji:1.08.2013
do 31.12,2013
Pańnelzyi InstytutPamięciNarodowej,
FundacjaPZU

Głównym celem zadania jest pozyskanie
nowychdanychW Po|scei za granicQ
(W afchiwach,bib|iotekach
iinnych insq^ucjach)
państwa
dotyczqcych
obyrNate|i
polskjego
poddanych
represjom
ze stronyokupantaniemjeckiego
w latach1939-1945
pomoc
Za
|udności
żydowskiej.
Pozwo|ito poszeayćnaszqWiedzęna ten temat/a
takżena temat przebieguokupacjiniemieckieji stosunkóWpo|sko-żydowskich
W
czasiezagładyorazWprowadzić
do obiegunaukowego
noweinformacje
Zasadniczym
działaniem
W ramachprojektujest kwerendawszelkichdokumentóW
Iub ich kopii znajdujqcych
5ję W okreś|onych
Zbioracharchiwa|nych
po|skichi
zagranicznych, a takze dotychczasowych
publikacji i na tej podstawie
ZWeMkowaniei sformaIizowanie
uzyskanychdanych osób represjonowanych
(dokładne
opisaniepnypadku,kto zginał,gdzie,okoliczności,
data,kogoukryWano'
zdjęcia,biografieitp.)W postacizestandaryzowanych
kwestionariuszy.

W okresierea|izacjizadaniaod 1.08.2013do 31'rz'20l2 prowadzonodziałania
merytoryczne
z którychnajważniejsze
byłykwerendy
archiwa|ne
i bib|ioteczne
W kraj
i zagranicq.Prowadzonebyłyrównieżprace majqcena ce|u modernizację
bazy
danych i dostosowaniejej do najnowszychstandardóWinformatycznych,
nie
zmieniajqce
strukturybazydanych'

opis osiqgniętychrezu|tatówz|econychzadań w 2013 r.
W 2013 r. przeprowadzono
kwerendyw czterecharchiwachzagrantcznycn
(centra|neArchiwumPaństwoweWe LWoWie,W staatsarchivW Hanowerze,W
Bundesarchiv
Berlini W MuzeumHo|okaustu
W Waszyngtonie)
oraz rwerenoęw
Zydowskim]nsq/tucie
Historycznym
W Warszawie.
PonadtoWykonanokwerendęW
miesięczniku
zydowskie,,z|at2009-2013
,,słowo
i WWybranych
KsięgachPamięci.

I. KWERENDAZAGRANICZNA
1. PaństwoweArchiwum obwoduLu,owskiego
pŻeprowadził
Kwerendę
Piotr|vlusur
W dniach25 |istopada
do 9 grudnia2013r.
Kwerendq
Został
objętych
osiemZespołóW
archiwaInych:
Dowództwoukraińskiejpo|icjiWe LWoWie(P-12).W tym akta doĘczqce
prowadzenia
akcji żydowskich
z |at L942-t944,rozporzĄdzenia
genera|nego
gubernatoradystryktu'rozporzqdzenia
i instrukcjedowództwaukraińskiej
policjiWe LWoWie,
sprawozdania
z działa|ności
dowództwaukraińskiejpo|icji
orazsłużby
Wartowniczej,
Lwowskieokręgowe
gubernatorstwa
starostwo
dystryktu
Ga|jcja(P.24),W tym
dokumentyz |at L947.1944z infofmacjami
związanymi
z: voIksdeutschami,
rozporzqdzenie
GeneralnegoGubernatorao zakazie rozmóW z jeńcami
Wojennymi,
materiały
zwiqzanez pomocqinwa|idom
Wojennym
i Wdowompo
osobachsłużqcych
W armiiniemieckiej.
DyrekcjaPo|icjiWeLWoWie,
(P-58)Wtym informacje
(Wspecjalnej
księdze)na
temat zatrzymanychmieszkańcóWLWoWa (imię i nazwisko, adres
ramieszkania
orazprzewinienie).

Miejskiesqdy (P-268) zespół zawlera materiałyzwiązaneze sprawami
sqdowymiprowadzonymiWe LWoWie,Źurawnie,Gródku Jagie||ońskim,
Komarnie,Paemyś|anach,
Rudkach,Stryjui złoczowie'Rozprawydotyczy,ły:
pospo|itych
k|adzieily,
przemocyW rodzinie'spadkóW
sprawa|imentacyjnych,
orazprzyznania
opiekinadmaloletnimi.
sqd okręgowyW Złoczowie
(P-370).zespółzawierawykazpracowników
sqdu,
korespondencjeZ sqdami miejskimi W sprawach urzędowychrspisy
adwokatóW,
notariuszy/
burmistrzóW.
sekretarzy
Wiejskich
i miejskich,
ankiety
zwiqzanez Volksdeutschami,
korespondencję
W sprawiepomocyinwalidom
wojennym,
okręgowedowództwoukraińskiej
policjiW Drohobyczu
(P-1946).W Zespo|e
WystępujQ
informacje
o zgłoszeniach
kradzieŻv,
nałoŹeniu
karyza naruszenie
dyscyp|iny'
upoważnienia
do Wydawania
wynagrodzeń,raportyo Wydawaniu
różnych
towaróWorazkorespondencja
gospodarczych.
w spraWach
okręgowedowództwoukraińskiejpolicjiW stryju (P-1960)zespółzawiera
rozkazykomendantapo|icjioraz informacjeo nałoŹeniu
kar za naruszenie
dyscypliny.
NiemieckieWięzieniekryminaIno-śledcze
We LWoWie(P-86), zawiemjqcy
informacjedotyczqceregulacji toku służbyWięziennej,rozporzqdzenia
gubernatoradystryktuGa|izlen,dokumentyz narad prokuraturisqdóW a
Stryju,samborze,złoczowie
i LWoWie,
księgjaresztowanych
i akta osobowe
(ok.1000osób)'
WięźnióW
Pozytywnyrezultat przyniosłakwerendaW zespole P-86, W którym
pzeanalizowano
100 teczekosobowych
WięźnióW.
W zespoletym odna|eziono
dane
potwierdzajQce
fakt represji 5 osób (2 narodołvościpo|skiej oraz 3
ukraińskiej) W Zwiqzku
pomocyludności
z podejrzeniem
o niesienie
Źydowskiej.

Uwagi końcowel Kwerenda
pozostało
wymagakontynuacji'
Do przejrzenia
ok.90o
teczekosobowychz zespołuP-86. Ewentualnie
pod kontem,,Indexu,'
na|eżałoby
przejrzećdokumentyzwiqzanez prowadzenia
szczegółowo
akcji żydowskich
z |at
(P-12).
1942-1944
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2. Archiwum
Państwowe
LandesarchivHannover)

Hanowerze (Niedersechsischen

przeprowadził
Kwerendę
BartoszGrygorcewicz
W dniachod 18 do 29 |istopada
2013r' W pierwszejkolejnoścj
przeana|izował
zespoły
niemieckich
insh/tucji
Wymiaru
- sądy specja|ne,prokuratury/
sprawiedliwości
sqdy krajowei obwodoweoraz
Więzienla
karne.W dalszejko|ejności
przedmiotem
badańbyłyaktaPrezydium
Po|icji,
InspekcjiPrzemysłowych
oraz organizacjiNSDAP.W aktachsQdóWobwodowych
(Amtsgericht)odnalazłkiIkadziesiqt
jednostekdotyczqcychobywateli po|skich
przebywajqcych
W okresieII WojnyśWiatowej
W oko|icach
Hanowefuw charakteze
pracownikóWprzymusowych,jednak VW dokumentynie odnosiłysię do
zasadniczego
celu kwerendy.
Pozostałe
postępowań
aKa dotyczy,ły
Wobecobywate|i
polsklch,którzy zginę|iW Hanowerze|ub oko|icznych
miejscowościach
W czasie
na|otóW
aIianckich
W latach1943.1945.
W odniesieniu do akt inspekcji przemysłowych(Gewerbeaufsichtsamt),
skoncentrowano
się na ana|iziedokumentów
dotyczących
zakładówpzemystowycn
idziałajqcych
przynichW okresleII WojnyśWiatowej
obozówpracy.zachowane|isty
i WykazyWięźnióW
odnoszqcesię do obywatelipo|skichnie zawierałyjednak
informacji
dotyczacych
ewentuaInych
represjiza pomocIudności
żydowskiej.
W przechowywanych
W ramachzespołuPrezydiumPo|icjiW HanoweŻeaktach
dotyczqcychdziałańpoljcji W cfasie tzw' nocy kryształowej
(9-1o XI 1938),
pośrednie
odnaIeziono
informacje
po|skich,narodowości
o obywatelach
łdowskiej
prowadzacychswoje interesy hand|owew Hanowene. Wedługzachowanych
dokumentów,
osobyte opuściły
teMoriumNiemlecW październiku
1938roku,Udajqc
siędo Polski.
AnaIiziepoddanoróWnież
przechowywane
W ramachpowyższego
zespolumiesięczne
sprawozdaniai me|dunkigestapoz |at 1944-1945,dotyczQcearesztowańosób
poszukiwanych.
W tym przypadku
róWnież
nie odnaleziono
danychdotycfqcych
osób
polskiej.
narodowości
Podobnyefekt przyniosła
też kwerendaakt zespołuNSDAP-GauStjdhannoverBraunschweig,
jedynieinformacje
W którymodnaleziono
dotyczqceobozówpracy,
znajdujEcych
sięWoko|icyHanower-.
W czasie prowadzonychposzukiwańnatraf]onona prob|emy meĄ^oryczne
Wynikajqcez faktu częściowego
zinwentaryzowania
akt personalnychwięźniów
pŻebywajqcychW zakładachkarnychW miejscowościach
ce||e, Hameln oraz
(Więzienie
Lineburg
W ce||e(strafanstalt
celle) sygn.Hann86 ce||eAcc. 742l9o,nr

jednakskazanena
2417orazHann86 ce|leAcc.I42l90,nr 44/704.osobyte zostały
karyWięzienia
ua pospoliteprzesĘpstwa,
dokonanena teMoriumRzeszy.
W trakcie przeprowadzonej
kwerendy nie odna|ezionożadnych informacji
dotyczqcychstosowanychWobec nich represjibędącychnastępstwempomocy
już
udzielanejludności
żydowskiej.
Dla pełnegopoznaniaprob|emui uzupełnienia
zebranychinformacjiWskazanebyłobyprzeprowadzenie
kwerendyW pozostałych
ArchlwumKrajowegosaksonii,znajdujqcych
oddziałach
się W miejscowościach;
Aurich,B|.,]ckeburg,
o|denburg'osnabrijc|!Stade iWo|fenbutte|.
osobnq kwestia
pozostajep.oblemczęściowo
zinwentaryzowanych
zespołów:WięzienieKarne W
Hame|n(strafanstaltHame|n)'WięzienieKarneW cel|e (strafansta|t
cel|e) oraz
WięZienieKarne W Lineburgu(strafanstaltLtineburg),W ramach,których mogq
Znajdować
się akta dotyczqcePo|akówi ewentua|nych
przez
represjistosowanych
Władze
nazistowskie'

3. BundesarchivBer|in(kwerendauzupełniająca
i weryfikująca)
Kwerendęprzeprowadził
JakubGrudniewski.
.]ejce|embyłoprzeana|izowanie
inwentarzyzespołówarchiwum, które podczas poprzednichana|iz zasobu
Bundesarchlv
W |atach2005.2006zostałypominięte'PrZy okazjiposze.zonojuż
przeprowadzonQ
kwerendęzespołóWarchiwa|nych,
które W.ydajasię kluczoweZ
punktuWidzenia
przejrzano
pod kqtem
tematu.ogółem
19 inwentazyarchiwa|nych
tematu/z czego5 po raz drugiw celachweryfikacyjnych.
W Vvynikuszczegółowej
kwerendyinwentaŹy18 zespołóWWytypowano
przynajmniej
poddaćkwerendzie
140 jednostek z 13 zespo|ów, którena|eżałoby
szczeoÓłowei.

4. Muzeum Holokaustu w Wasryngtonie (United State Holocaust
Museum)

podobniejak W |atachpoprzednich
przeprowadziła
Kwerendę,
EdytaGawron.
ce|em tej kwerendy było zakończeniebadań nad Zawartościq
materlałóW
przez UsHM|VlW archiwachbyłychrepublik
skopiowanych(na mikrofi|mach)

radzieckich(ukraińskich,rosyjskich,białoruskich,
litewskich i estońskich),a
dotyczqcychKresóWWschodnich1I RP i/|ub|udności
polskiejzamjeszkujqcej
te
terenyprzedI1 WojnqśWiatowq.
po sprawdzeniu
Kwerendabyłakontynuowana
W
(dostępnych
inwentarzach
częściowo
online/a W całości
ty|koW archiwumW formie
drukowanejbĘdźodręczniepisanej,ale takze W postacimlkrofi|mu
jako częścl
Skopiowanych
aK) akt znajdujqcychsię W zakresiezainteresowania,
oraz po
pracownikami
konsultacjiz
Muzeum Holokaustu(USHMM)odpowiedzialnymi
za
zbiory.D|aczęści
zespołóW
(bqdźteżsq one tylko
brakbyłodokładnych
inwentarzy
gotowe,IubWystępujq
W części
W postacikopiispisóWWjęzyku|oka|nym
archiwum),
co utrudniałosprawnq selekcję i kwerendę.Przeglqdanedokumenty były
przedeWszystkim
sporządzone
W językachniemieckim,
rosyjskimi ukraińskim,
ale
języku
także.W
Iitewskim'
W Wyniku przeprowadzonej
kwerendynie odna|eziono W W/W materia,łach
pŻypadku represji Po|akóWzamordowanych
za pomoc Zydom' NatomiastW
materiałach
tych znajdujesię Wie|ere|acjidotyczqcych
prześladowania
ze strony
.'Po|akóW
przedstawicie|i
Iudności
prześ|adowania
ukraińskiejl
W tymjednoczesnego
i
Zydów,,.Prowadzqca
głóWnie
kwerendę
odnalazła
raportyo zbrodnjach
niemieckich,
po|skich ze wskazaniem
W tym na obywate|ach
na masowegroby'Ęcznie, po
weryfikacji
tychinformacjijest
ich co najmniej20.

II. Kwerendy krajowe

W 2013 foku kontynuowano
zapoczqtkowane
W roku 2012 kwerendyw
archiwumzydowskiego
InsMutuHistorycznego
W Warszawie.
PonowionoKwerenoę
W zespołach:
301/ Relacjei 349 l DzialodznaczeńYad Vashemoraz rozpoczęto
kwerendę
Wzespolenr 30z/Pamiętniki'
Kwerendę
W zespo|eRelacjeprzeprowadziły
trzy osobyiWojciechŁUkaszun,Monika
Tarasi Aleksandra
Bańkowska
1. WoiciechŁukaszun:Kwerendaobjęła270 re|acjio różnejobjętości
(od
kilkunastudo kilkuset śron) dotyczqcychterenu Warszawy |ub dystryktu
warsrawskiego
w czasieokupacji.
W Wynikukwerendyudałosię odna|eźć
24 plzypadki represji za pomocokazana
Iudności
żydowskiej'
2. Monika Taras kontynuowała
kwerendęW re|acjachz WojeWódZtW:
(dokończenie),
|Wowskiego
stanisławowskiego
iWołyńskiego(WszystkieW języku
po|skim).
Przeprowadzajqca
kwerendę
Wyk|uczyła
z ana|izy
te re|acje,któredotyczyły

przestępcóW
działalności
Wojennych;
ośWiadczeń
np. W sprawiegrobóWmasowycn,
napisÓWna murachsynagogi,dat |ikwidacji
gett,WycinkóW
prasowych.W Wyniku
kwerendy
zna|eziono
17 faktóWrepresjiZa pomocudzie|anq
zydom.
3. AleksandraBańkowskaprzeprowadziła
kwerendęW zespo|e301/ Re|acje'
AnaIizqobję,ła
339 relacjiz Województw
Wi|eńskiego,
nowogródzkiego
orazWiększość
re|acjiz Województwa
białostock|ego'
W wynikukwerendy
znaleziono
23 przypadki
represjiza pomocZydom.
2' zespół 3o2l Pamiętniki
Kwerendę przeprowadziła
Agnieszka Reszka. Pzeana|izowałaona 7
pamiętnikÓW
o sygnaturach:
302/9I (lda Gliksńajn);302/96(kena Markiewicz);
3021123(BrandlaSiekierkowa);
(AnatotWeksztajn);
3021204
3O2lZ3(Jerzypfefer);
302/158(JeanetteMargu|es);
302/211(Michał
Subocz)
W Wynikuana|izYwlw pamiętnikóW
udałosię usta|ić3 pzypadkirepresjiza
pomocudzie|anq
Zydom.

3. zespół: Dzia| odznaczeńYad vashem
KwerendęW W/WZespolepzeprowadziła
EWaKoźmińska-Frej|ak
(w ramach
kontynuacji
kwerendy
z 2012r.).Analizęobjęła
teczkiz o numerach
od 3o5 do 386
oraz teczkę o nr 148. W Wynikupowyższejkwerendyudałosię usta|ić22
przypadki represjiza pomocZydom.
uI. KsięgiPamięci
Kwerendęprzeprowadziła
Anna Gu|ińska.Przeanalizowała
ona sześćksiaq
pamięciWjęzykujidysz,to jest:
\ Olkusz:sefer zikaron li- kehilashe hukhedaba-Shoah,red. Cwi Jesziw,Tel
Awiw 1972(Część
poświęcona
zagładzje
w KsiędzePamięcio|kuszazawiera
re|acjespisanepo hebosku orazw jidysz'W relacjachW językujidyszbrak
jest jakichkolwiekprzykładówprześ|adowań
Po|akóWza pomoc Zydom'
JedynieWe Wspomnieniach
Józefa Lipszycajest Wzmiankao tym, że Wnuk
DawidaG|ejtmanabył ukryWanypnez dozorczynię
domu,ale nie podano
WięcejszczegółóW.)
\

seferP|ons|'Te|AViv1963,red.Sz|omoZemach( zawieraróWnież
re|acjeW
języku hebrajskimoraz )idysz'W jidysz zostałyspjsaneśWiadectwa
osób
ocalałych:Icze czernikiera,sary szejman.Ge|bard,
Hersza PŻewoźnika,

Jakowasztamberga
orazA' B|otnika.
świadectwa
te opisujqprzedeWszystkim
prześ|adowanla
Żydów przez NiemcóWod momentuich Wkroczeniado
Płońska5 Września
1939rokuorazWarunkiżyciaW getcie,które lstniało
W
latach1940-1942.
.\ KremeniĘ Wyszgorodekun PoczajowJizkor BuCh,BuenosAires 1965, red.
Fa|ik Lerner (zawiera także rozdziav dotyczĄcezagłady oko|icznych
_ Wyszogródkai Poczajowa,
miejscowości
z Kórych relacjęspisa'ł
cz. Zalc'
Skupia się on przedeWszystkichna pierwszychprześ|adowaniach
ZydóW
przezNiemcÓW
podkoniecczeMca1941roku.
tużpo Wkroczeniu
). Hurbn Leveftov Paryż1947, red' Baruchczubiński(księgapoświęcona
czasomZagładyLubartowaoraz W niewie|kiej
części
czasompowojennym.
sporo mlejscapoświęcono
równieżZydomz Lubańowa,którzyjeszczeprzed
Wybuchem
II WojnyśWiatowej
Wyemigrowali
do Francjii ich dośWiadcfeniom
z czasÓWokupacjiorazWa|ceprzeciwnazistom)
^ sefer Krasnik,Tel AV|V1973.red. Davidsztokfisz (zawieraobszernqczęść
dotyczqcqczasóW zagłady.sk|adajqsię na nią zaróWno historyczne
opracowanie
jak
Wyda.zeń
z |at1939-1945
autorstwa
T' Brustjna.Bernsztajna,
iosobistere|acje
iWspomnienia
oca|onych'
Większość
Z nichdotyczyobozu
- Budzyniu.sq też re|acjeosób, Kóre
utworzonego
w dzielnicyKraśnika
ukryWały
się po oko|icznych
wsiach,W kryjówkachW |asach.dołQczały
do
pańyzantów.częśćksięgiopisujeudziałkraśnickich
Żydówwe francuskim
ruchuoporu.W księdzepamięciKraśnika
zostały
pozytywne,
opisaneZaróWno
jak i negatywne
postawyPo|akóW
WobecŻydów.
). Yizkor-Buch
Koriv, red, |vloszeGrossman.Te| AV|V1955 (zostałyspisane
przezki|kanaście
osób,Kóre pŻeżyły
Holokaust'
Większość
autorówprzeżyła
okupacjęukryWajĘc
się W rÓżnychmiejscachW Kurowieioko|icach,często
korzystajqc
z pomocyPo|akóW'
W Wyniku kwerendyw VW KsięgachPamięciudało5lę odna|eźć
10
przypadkóW
pomoc
represjina Po|akach
za
udzielana
zydom'

IV. PRASA

W 2013 r. kontynuowano
zapoczqtkowanq
W latachpopzednichkwerendęprasy.
WojclechŁUkaszunprzeprowadził
kwerendęarchiwa|nqmiesięcznikaspołecznoku|turalnego
z |at2009-2013.
Miesięcznik
wydawanyjest przez
,,słowozydowskie',
zarzĄd GlÓwny Towarzystwaspołeczno-Ku|tura|nego
zydóW W Po|sce i jest

Wydawanego
W latach 1946-1991.W
czasopisma,,Fołks-Sztyme',
kontynuatorem
jedynie1 przypadek
represjiza pomocokazanq
Wynikukwerendyudałosię odnaleŹć
znany' dotyczyIrenysend|er,o
żydowskiej.
Przypadekten, powszechnie
|Udności
W 2013
numerzeSłoWaZydowskiego
której notatkapojawiłasię W kwietniowym
roku.
Podsumołvanie:
w roku 2013 r, wytypowano110
W wyniku kwerendprzeprowadzonych
z
pzypadkóWrepresjiPo|akóW
Wykaz).część
za pomoc|udności
łdowskiej(poniżej
nich to fakty flgurujqcejui. w bazieIndex' ki|kato przypadkiuznaneza pewne
(posiadajqjUŻ szerszy,rozbudowany
opis), częśćnatomiastWymagaWnikliwej
(dotyczyto np.zbrodniwe wsi Dolina).
weryfikacji
Kwerenda materiałóWW niektórych instytucjachWymaga kontynuacji.
pracW Archiwum
kwerendyzasugerowaIi
konieczność
Wznowienia
Przeprowadzajacy
Państwowymobwodu Lwowskiegooraz BundesarchivW Ber|inie'Archiwum
Państwowm W Hanowerze(W wm archiwa kraiowe Saksonii)i UsHM|vlW
Waszvnotonie.
zadanieto nie ZostałoujęteW planiepracy projektuW ko|ejnych
jej czas
kwerendaW USHMMZe Wzg|ęduna ograniczony
|atachrozliczeniowych;
prac
Wbrewzałożonym
celom nie zostałazamknięta.zgodniez harmonogramem
programuIndexkwerendyW zydowskimInstytucieHistorycznym
oraz W Księgach
Pamięci
będqprowadzone
nada|
W |atach
20L4-20t5.

Międzynarodowakonfe]encja:,,Niewystarczy być..'kobietą.Kobieta'
Praca i sukces"
Terminrealizacji:21 marca2013r.
Miejsce rea|izacji:Sa|aobradRadyMiasta,KrakÓW
Insh^utFrancuskiW Krakowie,
organizatorzy: hstytut studióWStrategicznych,
U|zadMiastaKrakowa
Pańnerzy: Gemini Ho|ding,K?T, PzU, Philip Morris, MAZARS,Kopa|niaSo|i
WłoskiInsq^utKultury,EunicKrakÓW
KrakóWAirpoń,GoetheInstitute,
Wleliczka,
Patroni media|ni:RadloKrakóW,TVPKrakóW
oPis: 21 marca 2013 r. W sa|i obrad Rady Miasta Krakowamiałamiejsce
konferenqaNie Wystarcfybyć...kobietq.Kobieta/pracai sukces
międzynarodowa
WładysławaKośniak- Kamysza.
pod honorowympatronatem
zorganizowana
społecznej'
MinistraPracyi Po|ityki
SpotkanieotworzyłaPani Anna szymańska - K|ich, PrezeszaŻqdu Fundacji
InsMut studióW strategicznych.W swoim Wystqpieniuporuszyłakwestię
do rozważenia
kobiet na rynku prary oraz zaprosiłaUczestnikÓW
niedoceniania
prob|emuEW. męskiejszatni i podziałóWktóre WclqżWystępujqW po|skim
płci'złoiyłatakże
równouprawnienia
mimo forma|nego
biznesowym,
środowisku
pańneromi sponsoromkonferencji'
Współorganizatorom/
serdecznepodziękowania
Po niejkrÓtkie
spotkanie
to nie byłobymożliwe.
izaangażowania
bez którychWkładu
Pani Magdalena sroka, zastępcaPrezydentaMiasta
słowoWstępuWygłosi|ii
Krakowads. kultury i promocjimiasta, Pan Alexis Chahtahtinsky' Konsul
GeneralnyFrancji i DyrektorInstltutu Francuskiegow Krakowie,oraz Pani
ParkuTechnoIogicznego.
WiesławaKornaś.Kita,Prezesza|zqdlKrakowskiego
PieMszy panetZatytułowany
,,sukces,praca, kobieta,,,prowadzonyprzez paniq
Mańę szostkiewicz z RadiaKrakóWskupiłsię na próbieodpowiedzina pytanie:
panelistkl:
PanikmdrBożena
czymd|akobietjest sukces?W dyskusjiuczestniczyły
MinistraMoN ds' Kobiet, Pani Magda|ena sroka,
szubińska, Pełnomocnik
ZastępcaPrezydentaMiastaKrakowads. ku|turyi promocjimiasta,Pani MalieChristine Oghly, PrezesMEDEFIle de Franceoraz WiceprezesStowarzyszenia
oraz PaniJolanta Nó||e, członekZaęqdu
Femmeschefsd?ntreprisesmondia|es
FundacjistiftungZollverein.

Ko|ejny panel, prowadzonyprzez paniq dr Beatę Buchelt z Uniwersytetu
Ekonomicznego
W Krakowiedotyczyłzagadnienia
,,KarierakobietyW korporacji,,.
ds. Skarbu,
Wśróduczestniczek
znalaz,ły
się:PaniA|eksandraDrabczyk' Menedżer
Pani Kataruyna Majewska. Dyrektorzarzqdzajqcy
ds.
Phi|ipMorrisInternationa|,
zakupóWiNieruchomości
GrupaPzU,PaniMonika Nowecka, Partner
Administracji,
iWiceprezeszarzaduMazarsPolskasp. z o.o.,PaniMarz€ n a Piśzczek,Wiceprezes
TVP Info.
spółkiPGEEnergiaJqdrowaorazPaniLi|ianasoniĘ zastępcaDyrektora
Następnie
W ramachtego samegopaneluodbyłasię dyskusjapod hasłem,'Ho|ding
przez członkóWGemini Holdings:Pana
twoŻony przez kobiety".poprowadzona
Rafałasonika, Prezesazanądu,PaniqRenatę Burejzę' Dyrektords. marketingu/
PaniqJo|antę Parde|ę'
PaniąRenatę Patryn, Dyrektords. administracyjnych.
Dyrektords. finansowych
orazPaniqKingę Witek, DyreKords. marketingu.
od urodzenia?- kobietyW firmach
ostatni pane|,zaq/tułowany
,,Bizneswoman
poprowadzony
zos?ł przezPaniqKatarzynę Gierczak-Grupińska,
rodzinnych,,,
InicjatywRodzinnych.
Wśródpane|istek
zna|azły
CzłonkazaŻĄdu stowarzyszenia
się: Pani zotia D]ohomirecka, WiceprezesStowaęyszeniaInicjatywaFirm
Rodzinnych
oraz Właścicie|ka
sieciPożegnanie
z Afrykq,Pani Mary|ine BeńheauPanidr Beata GesseFKaIinowska
sobcryk' PrezeszarzĄduVaIiansInternationa|,
i RadcaPrawnyz Gessel,Kouirowski
sp.k.oraz
vel Ka|isz, Wspó|nikzarzqdzajacy
PaniBarbara Inglot z INGLOTCosmetics.
Pub|ikacjeo konferencji pojawiłysię zarówno w mediach regiona|nych
jak i ogÓlnopolskich,
międzyinnymiW: TVP Info' TVP KrakÓW.Radio KrakÓW
i GazecieWyborczej.

,'E-senior.szko|eniakomputefowedlaosóbwwieku60+''
2013
Termin realizacji: Iipiec-październlk
Miejsce realizacii: Krakow
Społeczne]
Pracyi Po|ityki
Pańnerzy: Ministerstwo

MinisterstwaPracv i Polityki
dofinansowaniu
pzy
Proiekt realizowany
ASOS2013'
z Programu
Spolecznej
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