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W 2013 roku Fundacja Insh/tut studióW Strategicznych zajmowała się aktua|nymi
prob|emami pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W zwiqzku z obszarem
swojej działalności, Iss prowadzi sześć głównych projektóW i programów
badawczych, z których każdy zorientowany jest na inną sferę problemową, dotyczqca
po|ityki zagranicfnej iWewnętrznej Po|ski, integracji istosunkóW międzynarodowych.

sq to:

- Polska w Unii Europejskiej

- NoWy Kształt Bezpieczeństwa Euroat|antyckiego

- Polska Polityka Wschodnia

- INDEX Pamięci Po|akóW zamordowanych przez Hit|erowców za Pomoc iydom

- Bezpieczeństwo Energetyczne

. Instytut d|a organizacji Pozarzqdowych

W roku 2013 organizowa|iśmy konferencje międzynarodowe z Zakresu tematycznego
prowadzonych W Insq^ucie ProjektóW badawczych. Rea|izowaliśmy także Wiele
projeKów i programów zorientowanych na środowiska organizac]i pozarządowych,
młodzieży i przedstawicieli samorzqdu teMoriaInego.



Prooram ..Polska w Unii Europeiskiei,,

Program realizowany jest od 1994 roku

Zadaniem programu jest ocena procesu członkostwa Po|ski W UE. Integracja Po|ski z
Uniq Europejskq lozważana jest W szerokiej perspektywie międzynarodowej z
Uwzg|ędnieniem czynników po|itycznych igospodarczych. Przedmigtem analizy i
dyskusji jest takŹe stosunek społeczeństwa po|skiego oraz po|skich e|it politycznych
do idei integracji, Istotnym elementem programu jest ekonomiczny aspekt integraqri
Po|ski z Uniq Europejskq/ ocena dostosowania po|skiej gospodarki do standardóW UE
oraz ana||za zmian zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i
bankowych.



spotkanie eksperckie z E|eną Bryan

Termin reaIizacji: 3 wŻeśnia 2013r.

Miejsce ]eaIizacji: Restauracja,,Noworo|ski,,, KrakóW

organizator: Fundacja Instytut StudjóW Strategicznych, Konsulat Amerykański W
Krakowie

opisi Gościem spotkania organizowanego przez InsĘ/tut StudiÓW strategicznych i
Konsutat Genera|ny stanóW Zjednoczonych W Krakowie była E|ena Bryan, GłóWna
PŻedstawlcie|ka Biura PEedstawicie|a Hand|owego StanóW zjednoczonych przy Unii
Europejskiej. Wydarzenie odbyło 3 Września 2013 r' W restauracji ,,Noworo|ski'' l
miało charaktel zamkniętego spotkania eksperckiego.

Uczestnikami WydaŻenia oprócz reprezentantóW Konsu|atu Genera|nego stanóW
Zjednoczonych Ameryki oraz Fundacji InsMut studióW strategicznych by|i: senator
Bogdan Klich, dr Piotr Buła - dyrektor Krakowskiej szkoły Biznesu Uniwersytetu
Ekonomicznego W Krakowie, Agnieszka Bachórz reprezentujaca Urząd
Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jakub Janus . asystent W Katedrze
Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Piotr Szwedo -

adiunkt w zakładzie Prawa Międfynarodowego Publicznego Uniwersytetu
.]agiel|ońskiego ofaz Jacek Kacperczyk z Gemini Ho|dings.

GłóWnym tematem spotkania była dyskusja o aktua|nym stanie negocjacji i
przyszłych kozyściach płynqcych z zawarcia porozumienia o Wo|nym hand|U
pomiędzy USA a UE. E|ena Bryan W swoim Wystqpieniu poruszyła kwestię
dotychczasowych re|acjach hand|owych, jakie Wiqżq pańnerów po obu stronach
At|antYku. zwróciła uwagę na długość i Wie|oetapowość zarówno procesu
negocjacyjnego, jak i samej implementacji porozumienia o wolnym handlu. Dyskusja
skoncentrowała się na szczegółowych zagadnieniach zwiqZanych z procesem
negocjacji i Wdrażania pnyszłego układu hand|owego pomiędzy UsA a UE.



The 37th European Meeting in Krakow/poland. The Trilateral Commission

Termin rea|izacji: 25-27 października 20\3r'

Miejsce reaIizacji: Hote| Sheraton, KrakóW, Muzeum Narodowe W sukiennicach,
KrakÓW, KopaInia soli, Wieliczka

organizator: Fundacja InsMut studióW Strategicznych na z|ecenie TrilateraI
Commission

opis: W dniach 25 - 27 października 2013 r. W Krakowie odbyło się 37. spotkanie
Europejskiej Grupy Komisji Trójstronnej. oficja|nie otwarcie odbyło się W piqtek/ 25
paŹdziernika W |vluzeum Narodowym W sukiennicach.
Inauguracji dokonał Prezydent Rzeczpospo|itej Po|skiej Bronisław Komorowski.
Wystqpienje Pana Prezydenta poprzedzone zostało oficja|nym powitaniem ze strony
Marszałka Województwa l'4ałopo|ski Marka sowy, który był gospooarzem
uroczystości.

Właściwe obrady rozpoczęły się W sobotę 26 października. otwarcia dokonał Jean.
c|aude Trichet, przewodniczący Europejskiej Grupy Komisji TÓstronnej. Pierwsza
sesja sk9piła 5ię na podsumowaniu skutkóW Wstqpjenia do Unii Europejskiej państw
Europy' Srodkowo-Wschodniej, a także możliwych kierunkóW da|szego rozszerzenia.
PrzemóWienie Wstępne Wygłosił Minister spraw zagranicznych RP Radosław
sikorski, następnie g.łos zabra,ł António vitorino, który był moderatorem tej
!.ęŚ9]. W tej sesjj swój punkt Widzenia zaprezentowa|i także: Meg|ena Kuneva;
Vladimir Dlouhy oraz Lord Leon Brittan.

Następny pane| dotyczył różnic pomiędzy krajami, W których Walutq obowiqZująca
jest Euro, a tymi, które pozostajq poza tq strefą. Moderatorem tej części był ń;u|
Taylor, a panelistami: Klaas Knot i Mugur Isarescu.

Popołudniowa część konferencji rozpoczęła się od panelu dotyczqcego rozwazań na
temat po|itycznej przyszłości Europy' część tę moderował Peter suther|and, a
uczestnikami byli: Mario Monti' sy|vie Gou|ard' Etisabeth Guigou oraz Kuń
Lauk.
ostatnla' sobotnia sesja moderowana przez Michaela Fuchsa dotyczyła globalnych
Wyzwań energetycznych. Zaproszonymi pre|egentami W tej części by|i: v|adimir
Feigin z Rosji, Vikram Singh Mehta z Indii isimon Henry z Wielkiej Brytanii.
DZień zakończył się uroczystym przyjęciem W Kopalni So|i W Wióliczce. Gospodarzem
Wydarzenia był Szef Narodowego Banku PoIskiego Marek Be|ka' Ko|ację popnedziły
pŻemóWienia Prezesa NBP, AndEeja olechowskiego oraz jean-Claude
Tricheta.



Niedzie|a rozpoczęła się sesjq dotyczqcq Ukrainy i jej re|acji z Uniq Europejskq.
Debatę pomiędzy przedstawicie|em rzqdu - l'4inistrem spraw Zagranicznych Ukrainy
Leonidem Koszarą, a Arseniym Yatsenyukiem moderował A|eksander
Kwaśniewski' Perspektywę unijnq podczas tej części nakreś|ił natomiast ambasador
Jan Tombiński, a amerykańsk| punkt Widzenia na Ukraińskie aspiracje przedstawił
steven Pifer. Druga dopołudniowa sesja dotyczyła Rosji. Uczestnikami tej części
konferencji byli Andrzej Olechowski w roli moderatora oraz lgor Yurgens i
Adam Danie| Rotfe|d jako goście pane|u.

obrady Zakończył Jean.c|aude Trichet Wygłaszajqc krótkie pŻemóWienie oraz
dziękujqc Zgromadzonym gościom za przybycie.

Podsumowując, W 37' spotkaniu Europejskiej Grupy Komisji TrÓjstronnej Wzięło
udział ponad 200 poważanych i cenionych gości. Rozmowy przebiegały W atmosferze
zrozumienia, to|erancji iz prawdziwą chęciq Współpracy przy rozwiazywaniu
prob|emów, jakie przed państwami członkowsklmi stawiać będą przyszłe Wydarzenia
na arenie europejskiej i śWiatowej.



t
Prooram: Nowv Kształt Bezpieczeństwa Euroat|antvckieoo

Program realizowany jest od 1995 roku

Program pośWięcony jest zmianom W architektuze bezpieczeństwa, zachodzQcym
W obszaŻe Euroat|anryckim po roku 1989. Podczas konferencji międzynarodowych
iseminariÓW eksperckich omawjane sq czynniki okreś|ajqce Współczesny mode|
bezpieczeństwa oraz po|itykę bezpieczeństwa państw obszaru Euroatlantyckiego.
Panujqcy obecnie regres W stosunkach pomiędzy niektórymi państwamj Europy
Zachodniej a Stanami zjednoczonym stanowi poważne Wyzwanie d|a dalszego
rozwoju międzynarodowej po|ityki bezpieczeństwa. D|atego też. W tegorocznym
programie szczególny nacisk został położony na problematykę zwiqzanq z odbudowQ i
Umacnianiem Wjęzi transat|antyckich. Nie do przecenienia jest róWnież obecne
zaangażowanie Sił zbfojnych RP W działania stabilizacyjne na B|iskim Wschodzie i na
Ba,łkanach. obecnle Polska ma moż|iwość aktywnie Wpływać na kształtowanie ZrębóW
nowej polityki bezpieczeństwa zarówno jako cfłonek NATo, UE oraz jako poważny
sojusznik USA. W ramach programu analizowana jest polska polityka obronna,
dostosowanle po|skich struktur operacyjnych do standardóW NATo. omawiane sĘ
bieżqce Wydarzenia na arenie międzynarodowej, które mogq wpływać na
bezpieczeństwo W interesujqrym nas regionie'



''vI Forum Bezpieczeństwa Euroat|antyckiego NATo po misji ISAF
Ko|€ktywna obrona czy misje operacyjne, partnerzy i przemiany,'

T€]min realizacji: 10 maja 2013r.
Miejsce rea|izacji: Małopolskie centrum Ku|tury KrakóW
organizator: Fundacja Instytut StudióW Strategicznych
Współorganizatorzy: Kwatera GłóWna NATo, Fundacja im. Konrada Adenauera W
Polsce

Pańnerzy: Bumar, Huta stalowa Wo|a

opis: VI Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego ,'NATo po misji ISAF' Ko|ektywna
obrona czy mlsje operacyJ'ne, pańnerzy i pzemiany'' zosta,ło podzle|one na dwa
panele, które poprowadził dr hab. A]tur Gruszczak z Jnstytutu Nauk Po|irvcznvch i
StosunkóW Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiel|ońskiego.

PieMszy pane| zatytułowany ,,Wspó|na obrona czy misje ekspedycyjne?,, otworzyło
WystQpienie gen. bryg' prof. stanisław Kozieja, szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego. Po nim głos zabrał Bogdan Klich, senator Rzecfypospolitej Po|skiej.
Przyznał on, że konieczne jest kontynuowanie działań Sojuszu zaróWno W aspekcie
obrony jego członkóW, jak i działań poza obszarem traktatowym. Następnie stephen
Mu||, Ambasador stanóW Zjednoczonych W Polsce móWił o obronie ko|ektywnej i
misjach ekspedycyjnych, jako o dwóch podstawowych aspektach działa|ności NATo.
Robin Barnett, Ambasador Wie|kiej Brytanii W Polsce zwrócił uwagę na to, iż
państwa członkowskie sojuszu stanęły obecnie W ob|iczu niepewności spowodowanej
zmianq otoczenia strategicznego NATo. Ko|ejny panelista Wojciech Lorenz z
Polskiego InsMutu spraw Międzynarodowych móWił o różnorodnych stanowiskach
politycznych reprezentowanych pzez poszczegó|ne państwa członkowskie sojuszu
oraz o Wynikajqcym stqd osłabieniu Wiarygodności NATo.

Drugi pane|, zatytułowany "NATo - re|acje z partnerami'' rozpoczęło Wystąpienie
dr, hab. Roberta Kupieckiego, Podsekretarza Stanu ds. polityki obronnej
W |Vlinisterstwie obrony Narodowej RP, Po nim głos zabrał Robert Pszcze|,
Dylektor Biura Informacji NATo W Moskwie. MóWił o historycznym uzasadnieniu
programÓW partnerskich W NATo oraz o ogromnej rolijakq odegrały dotychczas' Prof.
Andrew Michta, Senior Transatlantic Fellow, Dyrektor Warszawskieqo biura
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German Marshall Found zwrócił uwagę na rosnqce prob|emy finansowe sojuszu.
Wystapienie Marcina Kozie|a. Dyrektora Biun Łqcznikowego NATo na Ukrainie,
dotyczy,ło prob|emóW zwiqzanych z budowaniem relacji NATo.Ukraina. Mariusz
Andrzejczak, Wiceprezes zarzqdu ds' badań i rozwoju Bumar móWił o ro|i
Wewnętrunego pańnerstwa mlędzy NATo a przemysłem zboeniowym.

Konferencja v,lzbudzih zainteresowanie medióW mlędzy innymi: TVP KrakóW,
WirtuaInej Po|ski oraz pońaIu Wiadomości24.p|'



Plooram; Bezoieczeństwo eneroetvczne

Wizyta de|egacji Azerbejdżanu w Instytucie studiów strategicznych

Termin realizacji: 31,01.2013r.

Miejsce reaIizacji: siedziba Fundacji Instytut studióW strategicznych, u|. Mikołajska
4, KrakÓW

organizator: Fundacja hsMut studióW strategicznych

Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej W tym Po|ski oraz Współpraca na tym
polu z Azerbejdżanem były głóWnymi tematami poruszanymi podczas spotkania
de|egacji rzadu Republiki Azerbejdżanu z ekpeńami W siedzibie Fundacji hstytut
studióW strategicznych W Krakowie'

W spotkaniu udział Wzię|i przedstawiciele rzqdu Republiki Azerbejdżanu z Minjstrem
Natigiem A|iyevem z resońu Energetyki iPrzemysłu Repub|iki AferbejdŹanu oraz
lvlinistrem Edukacjl Misirem Mardanovem.

l4inister Natig A|iyev przypomniał, żew 2006 r. Azerbqdilan podpisał umowę z UE o
partnerstwie stlategicznym. GłóWnym punktem jest Współpraca na po|u wspó|nego
bezpieczeństwa energetycznego obu stron' Podkreślił, że ciqg|e ana|izowane sq
zasoby naturalnych paliw kopalnych i perspektywa ich wykorzystania przez
Azerbejdżan oraz jego partnerów. Współpraca dotyczqca bezpieczeństwa
energetycznego na linii Azerbejdżan - PoIska trwa już od czasu szczytu
energetycznego W Krakowle, kiedy to zostało podpisane porozumienie W sprawie
Współpracy pomiędzy Europa a AZja, W skład grupy krajów współpracujqcych
Wchodzq: Ukraina, Litwa, Gruzja, Turcja i Azerbejdżan. Natig A|iyev móWił także o
moż|iwościach współpracy Aferbejdżanu z Po|skq, między innymi W ramach budowy
rurociqgu odessa - Brody i p|anami przeprowadzenia ropociqgu aż do Gdańska.
Azerbejdżan przeprowadził ekspertyzy, Wy|iczono koszty projektu' teraz strona
azerska oczekuje na pieniĘdze z UE, W ce|u fina|izacji rea|izacji europejskiej części
projektu. obecnie Azerbejdzan na szerokq skalę współpracuje z Ukrainq i ma duże
nadzieje na rozwój kontaktóW W Europie zachodniej. oprócz Po|ski, partnerami W
regionie mają być dla Azerbejdżanu czechy oraz Austria'
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Minister Natig A|iyev móWił także o rozwoju przemysłu Wydobywczego W
Azerbejdżanie, o nowych źródłach Wydobycia gazu ziemnego z dna Morza
Kaspijskiego. Poinformował, ile z 27 m|n m3 gazu jaki Wydobywa się rocznie W kraju,
15 m|n idzie na eksport, z czego 6 m|n do Turcji, pozostałe zasoby idQ do Rosji,
Gruzji i niewielka część do Iranu'

RóWno|eg|e z poektem Współpracy z UE, w Azerbejdżanie rea|izowany jest także
projeK zacieśnienja Współpracy z Turcjq, który ma na celu stworzenie ',gazowych
Wrót Europy., Kóre pozwo|q na Wejście azerskiego gazu do Europy zachodniej.

Podczas pobytu W Krakowie de|egacji Z Azerbejdżanu podpisano umowę o
WspÓłpracy z Fundatoram! Fundacji InsMut StudióW Strategicznych - Uniwersytetem
.]agiel|ońsk!m oraz Uniwersytetem Ekonomicznym W Krakowie.

W skład delegacji wchodzili: rektorzy azerbejdżańskich uniwersytetóW oraz
DarIamentarzvści.

Prob|emy energetyczne w Po|sce i Azerbejdżanie w kontekście po|ityki
energetycznej UE

Termin realizacji: 12 kwietnia 2013r.

Miejsce reaIizacji: Hotel Andel,s, KrakóW

PańneŹy; Katowicki Ho|ding Węg|owy, Krakowski Park Technologiczny
Międzynarodowy Poń Lotniczy im. Jana PaWła II KrakóW-Ba|ice.

opis: 12 kwietnia 2013 r. W Hote|u Ande|t W Krakowie miała miejsce konferencja
zaq^ułowana: ,,ProbIemy energetyczne W Polsce i Azerbejdżanie W kontekście po|ityki
energetycznej UE'' zorganizowana przez Fundację Insq/tut StudióW strategicznych
przy WspÓłpracy z Katowickim Holdingiem Węg|or^/ym S.A., Krakowskim Parkiem
Techno|ogicznym oraz KrakóW Airport'

GłóWnymi pane|istami byli: Janusz Piechociński, Wicepremier, Minister Gospodarki
Rzeczypospo|itej Polskiej oraz Natig A|iyev, Minister Pnemysłu i Enefgetyki
Repub|iki AzerbejdŹanu. Moderatoreń debaty był Andzej zdebski. członek
zarzqdu FUndacji instytut StudióW strategicznych.

G,łóWnymi tematami Wystqpienia Wicepremiera Piechocińskiego bYłyi przyszłość
po|skiej polityki energetycznej, umiejętność współprary Po|ski i Azerbejdżanu oraz
Zróżnicowanie kierunkóW dostaw surowców energetycznych.
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Do najważniejszych kwestii poruszanych przez Ministra A|iyeva należały: historyczna i
obecna po|ityka energetyczna Azerbejdżanu' intensywny rozwój gospodarki kraju i
sta|e rosnące zapotŻebowanie na surowce strategiczne.

W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób' W tym przedstawicie|e Ministerstwa
Gospodarki' Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Pracy i Po|ityki społecznej,
W,ładz Województwa i Władz samoządowych oraz korpusu dyp|omatycznego. Wśród
gości znaleź|i się ta|de pŻedstawicie|e środowiska biznesowego, W tym reprezentanci
najważniejszych spółek energetycznycht a także członkowie środowiska
ak'ademickiego' organizacji pozarzqdowych' medióW i eksperci.



Program INDEX słuŹy ustaleniu nazwisk i biografii Po|akóW oraz obywate|i polskich
i lnnych narodowości (np' ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, ormiańskiej,
niemieckiej), Kórzy na skutek działań nazistóW ponieś|i śmierć |ub spotka|i się z innQ
formq represji za pomoc udzie|anq Zydom podczas II Wojny śWiatowej.

INDEX 2013 -

Pamięci Po|aków zamordowanych i represjonowanych

za pomoc zydom podczas II wojny światowej.

Termin realizacji: 1.08.2013 do 31.12,2013

Pańnelzyi Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja PZU

Głównym celem zadania jest pozyskanie nowych danych W Po|sce i za granicQ
(W afchiwach, bib|iotekach iinnych insq^ucjach) dotyczqcych obyrNate|i państwa
polskjego poddanych represjom ze strony okupanta niemjeckiego w latach 1939-1945
Za pomoc |udności żydowskiej. Pozwo|i to poszeayć naszq Wiedzę na ten temat/ a
także na temat przebiegu okupacji niemieckiej i stosunkóW po|sko-żydowskich W
czasie zagłady oraz Wprowadzić do obiegu naukowego nowe informacje

Zasadniczym działaniem W ramach projektu jest kwerenda wszelkich dokumentóW
Iub ich kopii znajdujqcych 5ję W okreś|onych Zbiorach archiwa|nych po|skich i
zagranicznych, a takze dotychczasowych publikacji i na tej podstawie
ZWeMkowanie i sformaIizowanie uzyskanych danych osób represjonowanych
(dokładne opisanie pnypadku, kto zginał, gdzie, okoliczności, data, kogo ukryWano'
zdjęcia, biografie itp.) W postaci zestandaryzowanych kwestionariuszy.



W okresie rea|izacji zadania od 1.08.2013 do 31'rz'20l2 prowadzono działania
merytoryczne z których najważniejsze były kwerendy archiwa|ne i bib|ioteczne W kraj
i zagranicq. Prowadzone były również prace majqce na ce|u modernizację bazy
danych i dostosowanie jej do najnowszych standardóW informatycznych, nie
zmieniajqce struktury bazy danych'

opis osiqgniętych rezu|tatów z|econych zadań w 2013 r.

W 2013 r. przeprowadzono kwerendy w czterech archiwach zagrantcznycn
(centra|ne Archiwum Państwowe We LWoWie, W staatsarchiv W Hanowerze, W
Bundesarchiv Berlin i W Muzeum Ho|okaustu W Waszyngtonie) oraz rwerenoę w
Zydowskim ]nsq/tucie Historycznym W Warszawie. Ponadto Wykonano kwerendę W
miesięczniku ,,słowo zydowskie,,z|at2009-2013 i W Wybranych Księgach Pamięci.

I. KWERENDA ZAGRANICZNA

1. Państwowe Archiwum obwodu Lu,owskiego

Kwerendę pŻeprowadził Piotr |vlusur W dniach 25 |istopada do 9 grudnia 2013 r.
Kwerendq Został objętych osiem ZespołóW archiwaInych:

Dowództwo ukraińskiej po|icji We LWoWie (P-12). W tym akta doĘczqce
prowadzenia akcji żydowskich z |at L942-t944, rozporzĄdzenia genera|nego
gubernatora dystryktu' rozporzqdzenia i instrukcje dowództwa ukraińskiej
policji We LWoWie, sprawozdania z działa|ności dowództwa ukraińskiej po|icji
oraz służby Wartowniczej,

Lwowskie okręgowe starostwo gubernatorstwa dystryktu Ga|jcja (P.24), W tym
dokumenty z |at L947.1944 z infofmacjami związanymi z: voIksdeutschami,
rozporzqdzenie Generalnego Gubernatora o zakazie rozmóW z jeńcami
Wojennymi, materiały zwiqzane z pomocq inwa|idom Wojennym i Wdowom po
osobach służqcych W armii niemieckiej.

Dyrekcja Po|icji We LWoWie, (P-58) W tym informacje (W specjalnej księdze) na
temat zatrzymanych mieszkańcóW LWoWa (imię i nazwisko, adres
ramieszkania oraz przewinienie).



Miejskie sqdy (P-268) zespół zawlera materiały związane ze sprawami
sqdowymi prowadzonymi We LWoWie, Źurawnie, Gródku Jagie||ońskim,
Komarnie, Paemyś|anach, Rudkach, Stryju i złoczowie' Rozprawy dotyczy,ły:
pospo|itych k|adzieily, spraw a|imentacyjnych, przemocy W rodzinie' spadkóW
oraz przyznania opieki nad maloletnimi.

sqd okręgowy W Złoczowie (P-370). zespół zawiera wykaz pracowników sqdu,
korespondencje Z sqdami miejskimi W sprawach urzędowychr spisy
adwokatóW, notariuszy/ burmistrzóW. sekretarzy Wiejskich i miejskich, ankiety
zwiqzane z Volksdeutschami, korespondencję W sprawie pomocy inwalidom
wojennym,

okręgowe dowództwo ukraińskiej policji W Drohobyczu (P-1946). W Zespo|e
WystępujQ informacje o zgłoszeniach kradzieŻv, nałoŹeniu kary za naruszenie
dyscyp|iny' upoważnienia do Wydawania wynagrodzeń, raporty o Wydawaniu
różnych towaróW oraz korespondencja w spraWach gospodarczych.

okręgowe dowództwo ukraińskiej policji W stryju (P-1960) zespół zawiera
rozkazy komendanta po|icji oraz informacje o nałoŹeniu kar za naruszenie
dyscypliny.

Niemieckie Więzienie kryminaIno-śledcze We LWoWie (P-86), zawiemjqcy
informacje dotyczqce regulacji toku służby Więziennej, rozporzqdzenia
gubernatora dystryktu Ga|izlen, dokumenty z narad prokuratur isqdóW a
Stryju, samborze, złoczowie i LWoWie, księgj aresztowanych i akta osobowe
WięźnióW (ok. 1000 osób)'

Pozytywny rezultat przyniosła kwerenda W zespole P-86, W którym
pzeanalizowano 100 teczek osobowych WięźnióW. W zespole tym odna|eziono dane
potwierdzajQce fakt represji 5 osób (2 narodołvości po|skiej oraz 3
ukraińskiej) W Zwiqzku z podejrzeniem o niesienie pomocy ludności Źydowskiej.

Uwagi końcowel Kwerenda wymaga kontynuacji' Do przejrzenia pozostało ok.90o
teczek osobowych z zespołu P-86. Ewentualnie pod kontem ,,Indexu,' na|eżałoby
szczegółowo przejrzeć dokumenty zwiqzane z prowadzenia akcji żydowskich z |at
1942-1944 (P-12).



7

2. Archiwum Państwowe
Landesarchiv Hannover)

Hanowerze (Niedersechsischen

Kwerendę przeprowadził Bartosz Grygorcewicz W dniach od 18 do 29 |istopada
2013 r' W pierwszej kolejnoścj przeana|izował zespoły niemieckich insh/tucji Wymiaru
sprawiedliwości - sądy specja|ne, prokuratury/ sqdy krajowe i obwodowe oraz
Więzienla karne. W dalszej ko|ejności przedmiotem badań były akta Prezydium Po|icji,
Inspekcji Przemysłowych oraz organizacji NSDAP. W aktach sQdóW obwodowych
(Amtsgericht) odnalazł kiIkadziesiqt jednostek dotyczqcych obywateli po|skich
przebywajqcych W okresie II Wojny śWiatowej W oko|icach Hanowefu w charakteze
pracownikóW przymusowych, jednak VW dokumenty nie odnosiły się do
zasadniczego celu kwerendy. Pozostałe aKa dotyczy,ły postępowań Wobec obywate|i
polsklch, którzy zginę|i W Hanowerze |ub oko|icznych miejscowościach W czasie
na|otóW aIianckich W latach 1943.1945.

W odniesieniu do akt inspekcji przemysłowych (Gewerbeaufsichtsamt),
skoncentrowano się na ana|izie dokumentów dotyczących zakładów pzemystowycn
idziałajqcych przy nich W okresle II Wojny śWiatowej obozów pracy. zachowane |isty
i Wykazy WięźnióW odnoszqce się do obywateli po|skich nie zawierały jednak
informacji dotyczacych ewentuaInych represji za pomoc Iudności żydowskiej.

W przechowywanych W ramach zespołu Prezydium Po|icji W HanoweŻe aktach
dotyczqcych działań poljcji W cfasie tzw' nocy kryształowej (9-1o XI 1938),
odnaIeziono pośrednie informacje o obywatelach po|skich, narodowości łdowskiej
prowadzacych swoje interesy hand|owe w Hanowene. Według zachowanych
dokumentów, osoby te opuściły teMorium Niemlec W październiku 1938 roku, Udajqc
się do Polski.

AnaIizie poddano róWnież przechowywane W ramach powyższego zespolu miesięczne
sprawozdania i me|dunki gestapo z |at 1944-1945, dotyczQce aresztowań osób
poszukiwanych. W tym przypadku róWnież nie odnaleziono danych dotycfqcych osób
narodowości polskiej.

Podobny efekt przyniosła też kwerenda akt zespołu NSDAP-Gau Stjdhannover-
Braunschweig, W którym odnaleziono jedynie informacje dotyczqce obozów pracy,
znajdujEcych się W oko|icy Hanower-.

W czasie prowadzonych poszukiwań natraf]ono na prob|emy meĄ^oryczne
Wynikajqce z faktu częściowego zinwentaryzowania akt personalnych więźniów
pŻebywajqcych W zakładach karnych W miejscowościach ce||e, Hameln oraz
Lineburg (Więzienie W ce||e (strafanstalt celle) - sygn. Hann 86 ce||e Acc. 742l9o, nr



2417 oraz Hann 86 ce|le Acc. I42l90, nr 44/704. osoby te zostały jednak skazane na
kary Więzienia ua pospolite przesĘpstwa, dokonane na teMorium Rzeszy.

W trakcie przeprowadzonej kwerendy nie odna|eziono żadnych informacji
dotyczqcych stosowanych Wobec nich represji będących następstwem pomocy
udzielanej ludności żydowskiej. Dla pełnego poznania prob|emu i uzupełnienia już
zebranych informacji Wskazane byłoby przeprowadzenie kwerendy W pozostałych
oddziałach Archlwum Krajowego saksonii, znajdujqcych się W miejscowościach;
Aurich, B|.,]ckeburg, o|denburg' osnabrijc|! Stade iWo|fenbutte|. osobnq kwestia
pozostaje p.oblem częściowo zinwentaryzowanych zespołów: Więzienie Karne W
Hame|n (strafanstalt Hame|n)' Więzienie Karne W cel|e (strafansta|t cel|e) oraz
WięZienie Karne W Lineburgu (strafanstalt Ltineburg), W ramach, których mogq
Znajdować się akta dotyczqce Po|aków i ewentua|nych represji stosowanych przez
Władze nazistowskie'

3. Bundesarchiv Ber|in (kwerenda uzupełniająca i weryfikująca)

Kwerendę przeprowadził Jakub Grudniewski. .]ej ce|em było przeana|izowanie
inwentarzy zespołów archiwum, które podczas poprzednich ana|iz zasobu
Bundesarchlv W |atach 2005.2006 zostały pominięte' PrZy okazji posze.zono już
przeprowadzonQ kwerendę zespołóW archiwa|nych, które W.ydaja się kluczowe Z
punktu Widzenia tematu. ogółem przejrzano 19 inwentazy archiwa|nych pod kqtem
tematu/ z czego 5 po raz drugi w celach weryfikacyjnych.

W Vvyniku szczegółowej kwerendy inwentaŹy 18 zespołóW Wytypowano
przynajmniej 140 jednostek z 13 zespo|ów, które na|eżałoby poddać kwerendzie
szczeoÓłowei.

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

Kwerendę, podobnie jak W |atach poprzednich przeprowadziła Edyta Gawron.
ce|em tej kwerendy było zakończenie badań nad Zawartościq materlałóW
skopiowanych (na mikrofi|mach) przez UsHM|Vl W archiwach byłych republik



radzieckich (ukraińskich, rosyjskich, białoruskich, litewskich i estońskich), a
dotyczqcych KresóW Wschodnich 1I RP i/|ub |udności polskiej zamjeszkujqcej te
tereny przed I1 Wojnq śWiatowq. Kwerenda była kontynuowana po sprawdzeniu W
inwentarzach (dostępnych częściowo online/ a W całości ty|ko W archiwum W formie
drukowanej bĘdź odręcznie pisanej, ale takze W postaci mlkrofi|mu jako częścl
Skopiowanych aK) akt znajdujqcych się W zakresie zainteresowania, oraz po
konsultacji z pracownikami Muzeum Holokaustu (USHMM) odpowiedzialnymi za
zbiory. D|a części zespołóW brak było dokładnych inwentarzy (bqdź też sq one tylko
W części gotowe, Iub Występujq W postaci kopii spisóW W języku |oka|nym archiwum),
co utrudniało sprawnq selekcję i kwerendę. Przeglqdane dokumenty były
sporządzone przede Wszystkim W językach niemieckim, rosyjskim i ukraińskim, ale
także.W języku Iitewskim'

W Wyniku przeprowadzonej kwerendy nie odna|eziono W W/W materia,łach
pŻypadku represji Po|akóW zamordowanych za pomoc Zydom' Natomiast W
materiałach tych znajduje się Wie|e re|acji dotyczqcych prześladowania ze strony
przedstawicie|i Iudności ukraińskiejl W tym jednoczesnego prześ|adowania .'Po|akóW i
Zydów,,. Prowadzqca kwerendę odnalazła głóWnie raporty o zbrodnjach niemieckich,
W tym na obywate|ach po|skich - ze wskazaniem na masowe groby' Ęcznie, po
weryfikacji tych informacjijest ich co najmniej 20.

II. Kwerendy krajowe

W 2013 foku kontynuowano zapoczqtkowane W roku 2012 kwerendy w
archiwum zydowskiego InsMutu Historycznego W Warszawie. Ponowiono Kwerenoę
W zespołach: 301/ Relacje i 349 l Dzial odznaczeń Yad Vashem oraz rozpoczęto
kwerendę W zespole nr 30z/Pamiętniki'

Kwerendę W zespo|e Relacje przeprowadziły trzy osobyi Wojciech ŁUkaszun, Monika
Taras i Aleksandra Bańkowska

1. Woiciech Łukaszun: Kwerenda objęła 270 re|acji o różnej objętości (od
kilkunastu do kilkuset śron) dotyczqcych terenu Warszawy |ub dystryktu
warsrawskiego w czasie okupacji.

W Wyniku kwerendy udało się odna|eźć 24 plzypadki represji za pomoc okazana
Iudności żydowskiej'

2. Monika Taras kontynuowała kwerendę W re|acjach z WojeWódZtW:
|Wowskiego (dokończenie), stanisławowskiego iWołyńskiego (Wszystkie W języku
po|skim). Prz eprowadzajqca kwerendę Wyk|uczyła z ana|izy te re|acje, które dotyczyły



działalności przestępcóW Wojennych; ośWiadczeń np. W sprawie grobóW masowycn,
napisÓW na murach synagogi, dat |ikwidacji gett, WycinkóW prasowych. W Wyniku
kwerendy zna|eziono 17 faktóW represji Za pomoc udzie|anq zydom.

3. Aleksandra Bańkowska przeprowadziła kwerendę W zespo|e 301/ Re|acje'
AnaIizq obję,ła 339 relacji z Województw Wi|eńskiego, nowogródzkiego oraz Większość
re|acji z Województwa białostock|ego'

W wyniku kwerendy znaleziono 23 przypadki represji za pomoc Zydom.

2' zespół 3o2l Pamiętniki

Kwerendę przeprowadziła Agnieszka Reszka. Pzeana|izowała ona 7
pamiętnikÓW o sygnaturach: 302/9I (lda Gliksńajn); 302/96 (kena Markiewicz);
3021123 (Brandla Siekierkowa); 3021204 (Anatot Weksztajn); 3O2lZ3 (Jerzy pfefer);
302/158 (Jeanette Margu|es); 302/211 (Michał Subocz)

W Wyniku ana|izY wlw pamiętnikóW udało się usta|ić 3 pzypadki represji za
pomoc udzie|anq Zydom.

3. zespół: Dzia| odznaczeń Yad vashem

Kwerendę W W/W Zespole pzeprowadziła EWa Koźmińska-Frej|ak (w ramach
kontynuacji kwerendy z 2012 r.). Analizę objęła teczki z o numerach od 3o5 do 386
oraz teczkę o nr 148. W Wyniku powyższej kwerendy udało się usta|ić 22
przypadki represji za pomoc Zydom.

uI. Księgi Pamięci

Kwerendę przeprowadziła Anna Gu|ińska. Przeanalizowała ona sześć ksiaq
pamięci W języku jidysz, to jest:

\ Olkusz: sefer zikaron li- kehila she hukheda ba-Shoah, red. Cwi Jesziw, Tel
Awiw 1972 (Część poświęcona zagładzje w Księdze Pamięci o|kusza zawiera
re|acje spisane po hebosku oraz w jidysz' W relacjach W języku jidysz brak
jest jakichkolwiek przykładów prześ|adowań Po|akóW za pomoc Zydom'
Jedynie We Wspomnieniach Józefa Lipszyca jest Wzmianka o tym, że Wnuk
Dawida G|ejtmana był ukryWany pnez dozorczynię domu, ale nie podano
Więcej szczegółóW.)

\ sefer P|ons|'Te| AViv 1963, red. Sz|omo Zemach ( zawiera róWnież re|acje W
języku hebrajskim oraz )idysz' W jidysz zostały spjsane śWiadectwa osób
ocalałych: Icze czernikiera, sary szejman.Ge|bard, Hersza PŻewoźnika,



Jakowa sztamberga oraz A' B|otnika. świadectwa te opisujq przede Wszystkim
prześ|adowanla Żydów przez NiemcóW od momentu ich Wkroczenia do
Płońska 5 Września 1939 roku oraz Warunki życia W getcie, które lstniało W
latach 1940-1942.

.\ KremeniĘ Wyszgorodek un Poczajow Jizkor BuCh, Buenos Aires 1965, red.
Fa|ik Lerner (zawiera także rozdziav dotyczĄce zagłady oko|icznych
miejscowości _ Wyszogródka i Poczajowa, z Kórych relację spisa'ł cz. Zalc'
Skupia się on przede Wszystkich na pierwszych prześ|adowaniach ZydóW
przez NiemcÓW tuż po Wkroczeniu pod koniec czeMca 1941 roku.

). Hurbn Leveftov Paryż 1947, red' Baruch czubiński (księga poświęcona
czasom Zagłady Lubartowa oraz W niewie|kiej części czasom powojennym.
sporo mlejsca poświęcono również Zydom z Lubańowa, którzy jeszcze przed
Wybuchem II Wojny śWiatowej Wyemigrowali do Francji i ich dośWiadcfeniom
z czasÓW okupacji oraz Wa|ce przeciw nazistom)

^ sefer Krasnik, Tel AV|V 1973. red. David sztokfisz (zawiera obszernq część
dotyczqcq czasóW zagłady. sk|adajq się na nią zaróWno historyczne
opracowanie Wyda.zeń z |at 1939-1945 autorstwa T' Brustjna.Bernsztajna, jak
iosobiste re|acje iWspomnienia oca|onych' Większość Z nich dotyczy obozu
utworzonego w dzielnicy Kraśnika - Budzyniu. sq też re|acje osób, Kóre
ukryWały się po oko|icznych wsiach, W kryjówkach W |asach. dołQczały do
pańyzantów. część księgi opisuje udział kraśnickich Żydów we francuskim
ruchu oporu. W księdze pamięci Kraśnika zostały opisane ZaróWno pozytywne,
jak i negatywne postawy Po|akóW Wobec Żydów.

). Yizkor-Buch Koriv, red, |vlosze Grossman. Te| AV|V 1955 (zostały spisane
przez ki|kanaście osób, Kóre pŻeżyły Holokaust' Większość autorów przeżyła
okupację ukryWajĘc się W rÓżnych miejscach W Kurowie ioko|icach, często
korzystajqc z pomocy Po|akóW'

W Wyniku kwerendy w VW Księgach Pamięci udało 5lę odna|eźć 10
przypadkóW represji na Po|akach za pomoc udzielana zydom'

IV. PRASA

W 2013 r. kontynuowano zapoczqtkowanq W latach popzednich kwerendę prasy.
Wojclech ŁUkaszun przeprowadził kwerendę archiwa|nq miesięcznika społeczno-
ku|turalnego ,,słowo zydowskie', z |at 2009-2013. Miesięcznik wydawany jest przez
zarzĄd GlÓwny Towarzystwa społeczno-Ku|tura|nego zydóW W Po|sce i jest



kontynuatorem czasopisma ,,Fołks-Sztyme', Wydawanego W latach 1946-1991. W
Wyniku kwerendy udało się odnaleŹć jedynie 1 przypadek represji za pomoc okazanq
|Udności żydowskiej. Przypadek ten, powszechnie znany' dotyczy Ireny send|er, o
której notatka pojawiła się W kwietniowym numerze SłoWa Zydowskiego W 2013
roku.

Podsumołvanie:

W wyniku kwerend przeprowadzonych w roku 2013 r, wytypowano 110
pzypadkóW represji Po|akóW za pomoc |udności łdowskiej (poniżej Wykaz). część z
nich to fakty flgurujqce jui. w bazie Index' ki|ka to przypadki uznane za pewne
(posiadajq jUŻ szerszy, rozbudowany opis), część natomiast Wymaga Wnikliwej
weryfikacji (dotyczy to np. zbrodni we wsi Dolina).

Kwerenda materiałóW W niektórych instytucjach Wymaga kontynuacji.
Przeprowadzajacy kwerendy zasugerowaIi konieczność Wznowienia prac W Archiwum
Państwowym obwodu Lwowskiego oraz Bundesarchiv W Ber|inie' Archiwum
Państwowm W Hanowerze (W wm archiwa kraiowe Saksonii) i UsHM|vl W
Waszvnotonie. zadanie to nie Zostało ujęte W planie pracy projektu W ko|ejnych
|atach rozliczeniowych; kwerenda W USHMM Ze Wzg|ędu na ograniczony jej czas
Wbrew założonym celom nie została zamknięta. zgodnie z harmonogramem prac
programu Index kwerendy W zydowskim Instytucie Historycznym oraz W Księgach
Pamięci będq prowadzone nada| W |atach 20L4-20t5.



Międzynarodowa konfe]encja:,,Nie wystarczy być..'kobietą. Kobieta'
Praca i sukces"

Termin realizacji: 21 marca 2013r.

Miejsce rea|izacji: Sa|a obrad Rady Miasta, KrakÓW

organizatorzy: hstytut studióW Strategicznych, Insh^ut Francuski W Krakowie,
U|zad Miasta Krakowa

Pańnerzy: Gemini Ho|ding, K?T, PzU, Philip Morris, MAZARS, Kopa|nia So|i
Wleliczka, KrakóW Airpoń, Goethe Institute, Włoski Insq^ut Kultury, Eunic KrakÓW

Patroni media|ni: Radlo KrakóW, TVP KrakóW

oPis: 21 marca 2013 r. W sa|i obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce
międzynarodowa konferenqa Nie Wystarcfy być... kobietq. Kobieta/ praca i sukces
zorganizowana pod honorowym patronatem Władysława Kośniak - Kamysza.
Ministra Pracy i Po|ityki społecznej'

Spotkanie otworzyła Pani Anna szymańska - K|ich, Prezes zaŻqdu Fundacji
InsMut studióW strategicznych. W swoim Wystqpieniu poruszyła kwestię
niedoceniania kobiet na rynku prary oraz zaprosiła UczestnikÓW do rozważenia
prob|emu EW. męskiej szatni i podziałóW które Wclqż Występujq W po|skim
środowisku biznesowym, mimo forma|nego równouprawnienia płci' złoiyła także
serdeczne podziękowania Współorganizatorom/ pańnerom i sponsorom konferencji'
bez których Wkładu izaangażowania spotkanie to nie byłoby możliwe. Po niej krÓtkie
słowo Wstępu Wygłosi|ii Pani Magdalena sroka, zastępca Prezydenta Miasta
Krakowa ds. kultury i promocji miasta, Pan Alexis Chahtahtinsky' Konsul
Generalny Francji i Dyrektor Instltutu Francuskiego w Krakowie, oraz Pani
Wiesława Kornaś.Kita, Prezes za|zqdl Krakowskiego Parku TechnoIogicznego.

PieMszy panet Zatytułowany ,,sukces, praca, kobieta,,, prowadzony przez paniq
Mańę szostkiewicz z Radia KrakóW skupił się na próbie odpowiedzi na pytanie:
czym d|a kobiet jest sukces? W dyskusji uczestniczyły panelistkl: Pani kmdr Bożena
szubińska, Pełnomocnik Ministra MoN ds' Kobiet, Pani Magda|ena sroka,
Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. ku|tury i promocji miasta, Pani Malie-
Christine Oghly, Prezes MEDEF Ile de France oraz Wiceprezes Stowarzyszenia
Femmes chefs d?ntreprises mondia|es oraz Pani Jolanta Nó||e, członek Zaęqdu
Fundacji stift ung Zollverein.



Ko|ejny panel, prowadzony przez paniq dr Beatę Buchelt z Uniwersytetu
Ekonomicznego W Krakowie dotyczył zagadnienia ,,Kariera kobiety W korporacji,,.
Wśród uczestniczek znalaz,ły się: Pani A|eksandra Drabczyk' Menedżer ds. Skarbu,
Phi|ip Morris Internationa|, Pani Kataruyna Majewska. Dyrektor zarzqdzajqcy ds.
Administracji, zakupóW iNieruchomości Grupa PzU, Pani Monika Nowecka, Partner
iWiceprezes zarzadu Mazars Polska sp. z o.o., Pani Marz€na Piśzczek, Wiceprezes
spółki PGE Energia Jqdrowa oraz Pani Li|iana soniĘ zastępca Dyrektora TVP Info.

Następnie W ramach tego samego panelu odbyła się dyskusja pod hasłem,'Ho|ding
twoŻony przez kobiety". poprowadzona przez członkóW Gemini Holdings: Pana
Rafała sonika, Prezesa zanądu, Paniq Renatę Burejzę' Dyrektor ds. marketingu/
Panią Renatę Patryn, Dyrektor ds. administracyjnych. Paniq Jo|antę Parde|ę'
Dyrektor ds. finansowych oraz Paniq Kingę Witek, DyreKor ds. marketingu.

ostatni pane|, zaq/tułowany ,,Bizneswoman od urodzenia? - kobiety W firmach
rodzinnych,,, poprowadzony zos?ł przez Paniq Katarzynę Gierczak-Grupińska,
Członka zaŻĄdu stowarzyszenia Inicjatyw Rodzinnych. Wśród pane|istek zna|azły
się: Pani zotia D]ohomirecka, Wiceprezes Stowaęyszenia Inicjatywa Firm
Rodzinnych oraz Właścicie|ka sieci Pożegnanie z Afrykq, Pani Mary|ine Beńheau-
sobcryk' Prezes zarzĄdu VaIians Internationa|, Pani dr Beata GesseFKaIinowska
vel Ka|isz, Wspó|nik zarzqdzajacy i Radca Prawny z Gessel, Kouirowski sp.k. oraz
Pani Barbara Inglot z INGLOT Cosmetics.

Pub|ikacje o konferencji pojawiły się zarówno w mediach regiona|nych
jak i ogÓlnopolskich, między innymi W: TVP Info' TVP KrakÓW. Radio KrakÓW
i Gazecie Wyborczej.
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