




¯ydowskie Stowarzyszenie Czulent zosta³o powo³ane w 2004 roku jako niezale¿ne 

stowarzyszenie skupiaj¹ce m³odych krakowskich ¯ydów i ¯ydówki. Cz³onkowie 

Stowarzyszenia maj¹ ró¿ne zainteresowania i pogl¹dy, ale ³¹czy ich pochodzenie 

¿ydowskie oraz przekonanie, ¿e ¿ydowska to¿samoœæ jest czymœ cennym, co nale¿y 

pielêgnowaæ, umacniaæ. Towarzystwo jest otwarte zarówno na tych, którzy sk³aniaj¹ 

siê ku religii, jak i tych, dla których ¿ydostwo ma wymiar œwiecki, bowiem 

fundamentami naszego stowarzyszenia s¹: pluralizm, ró¿norodnoœæ, otwartoœæ i 

tolerancja.

Celem Stowarzyszenia jest tworzenie przestrzeni, w której cz³onkowie/cz³onkinie 

indywidualnie b¹dŸ wspólnie mog¹ definiowaæ swoj¹ to¿samoœæ i realizowaæ zadania, 

jakie stawiaj¹ przed sob¹ jako aktywnymi cz³onkowie/cz³onkinie ¿ydowskiej 

spo³ecznoœci Krakowa. 

Do priorytetowych zadañ Stowarzyszenia nale¿¹:

 integracja œrodowiska ¿ydowskiego;

Nasze dzia³ania skierowane s¹ g³ównie do spo³ecznoœci krakowskich ¯ydów. 

Realizowane przez nas projekty integruj¹ ró¿ne grupy wiekowe, ró¿ne organizacje. 

Budujemy tym samym silne poczucie wspólnoty w obrêbie spo³ecznoœci krakowskich 

¯ydów i ¯ydówek.

 pog³êbianie wiedzy na temat kultury i tradycji ¿ydowskiej;

Realizujemy projekty, które z jednej strony stwarzaj¹ mo¿liwoœæ ³atwego dostêpu do 

wiedzy, np. ogólnodostêpna Biblioteka ¯ydowska. Z drugiej strony organizuj¹c 

wystawy, prelekcje, spotkania z artystami dajemy s³uchaczom mo¿liwoœæ interakcji z 

kultur¹ i tradycja ¿ydowsk¹.



 szerzenie tolerancji, kszta³towania postaw otwartoœci wobec ró¿nic 

narodowych, etnicznych i religijnych ze szczególnym naciskiem na dzia³ania 

potêpiaj¹ce antysemityzm;

Realizujemy warsztaty, æwiczenia, nieformalne formy edukacji antydyskryminacyjnej. 

Wspieramy dzia³ania maj¹ce na celu wymianê doœwiadczeñ miedzy organizacjami 

dzia³aj¹cymi na rzecz szeroko rozumianej tolerancji.

Na pocz¹tku roku 2009 odby³o siê Zebranie Walne Cz³onków i Cz³onkiñ 

Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe w³adze Towarzystwa. Wybrano zarz¹d w 

sk³adzie Katarzyna Czerwonogóra, Micha³ Straus, Mirami S³awek, Julia Maciejowska 

oraz komisje rewizyjn¹ w sk³adzie Piotr Nawrocki, Marcin Stejn, Kornelia Cecerska. 

Zosta³ równie¿ zmieniony statut organizacji, liczba cz³onków/cz³onkiñ zarz¹du zosta³a 

zmniejszona z czterech do trzech. 

W roku 2009 Stowarzyszenie zrealizowa³o 11 projektów. Kontynuowaliœmy projekty 

zwi¹zane z promocj¹ kultury ¿ydowskiej w ramach, których odby³y siê; spotkania z 

pisarzami (¯ydowski Salon Literacki), pokazy filmowe (¯ydowski Klub Filmowy). 

Rozpoczêliœmy prace nad nowym projektem  portalem internetowym  E-kipa.org. 

Przy wspó³pracy i wsparciu finansowym The Taube Foundation for Jewish Life & 

Culture Stowarzyszenie rozpoczê³o nowy projekt skierowany do miêdzynarodowych 

grup m³odzie¿y pochodzenia ¿ydowskiego odwiedzaj¹cych Polskê. Celem Mifgashim 

be Polin jest rozszerzenie perspektywy postrzegania ¿ydowskiej obecnoœci w Polsce 

poza tematykê Holocaustu i przybli¿enie ¿ydowskiego dziedzictwa w Polsce.

Rozpoczêliœmy w roku 2009 dwa du¿e projekty, których celem jest walka z przejawami 

dyskryminacji oraz wprowadzenie odbiorców i odbiorczyñ projektów w tematykê 

równouprawnienia i praw obu p³ci. „Polki, ¯ydówki - krakowskie emancypantki. 

Historia i wspó³czesnoœæ dla równoœci i ró¿norodnoœci” - to projekt realizowany we 

wspó³pracy z Fundacj¹ Przestrzeñ Kobiet, Fundacj¹ Jewish Community Centre. Jego 

punktem kulminacyjnym by³a publikacja bêd¹ca nowatorskim, nieodp³atnym 

wydawnictwem edukacyjnym, odzyskuj¹cym pamiêæ o wybitnych kobietach 

zwi¹zanych z Krakowem, odtwarzaj¹ca i wydobywaj¹ca z (nie)pamiêci sylwetki 

Emancypantek i miejsca, w których ¿y³y, tworzy³y, dzia³a³y. W drugiej po³owie roku 

projekt by³ kontynuowany pod nazw¹ „Krakowski Szlak Kobiet”. Przedsiêwziêcie to, 

nawi¹zuj¹c do historii ruchu emancypacyjnego, ma na celu przedstawienie 

wspó³czesnych problemów zwi¹zanych z zagadnieniem równoœci i ró¿norodnoœci.

W sferze wspó³pracy miêdzynarodowej cz³onkowie stowarzyszenia partycypowali w 

Seminarium Europejskiej Unii Studentów ¯ydowskich gdzie przeprowadzono 

warsztaty poœwiêcone budowaniu sieci wspó³pracy i rozwijaniu umiejêtnoœci 

przydatnych w pracy na rzecz spo³ecznoœci ¿ydowskiej lokalnej i miêdzynarodowej.

W ramach programu ogólnopolskiej ¿ydowskiej konferencji Limud Keszet Polska 2009, 

zorganizowaliœmy pokaz krótkometrarzowych filmów rysunkowych oraz warsztat 

antydyskryminacyjny.

Stowarzyszenie zosta³o zaproszone do Projektu Polskiej Sieci 

Euroœródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh „W Poszukiwaniu 

Utraconej Rzeczypospolitej. Polska Jedno- Czy Wielokulturowa?”. Projekt ma na celu 

integracjê polskiej sieci Fundacji poprzez prezentacjê najlepszych praktyk w dziedzinie 

dialogu miêdzykulturowego w Polsce, realizowanych przez jej cz³onków. Ma to byæ 

rodzaj wzajemnej edukacji poszczególnych organizacji cz³onkowskich. 

Stowarzyszenie oprócz zaprezentowania programu swojej dzia³alnoœci, 

przeprowadzi³o warsztaty antydyskryminacyjne. 

Warsztaty Stowarzyszenia prowadz¹ trenerki Katarzyna Czerwnogóra, Judyta Nekanda 

Trepka oraz Anna Makówka-Kwapisiewicz. Warsztaty zorganizowano w Krakowie,



 podczas seminarium w Sejnach oraz na ogólnopolskiej ¿ydowskiej konferencji Limud 

Keszet Polska 2009.

Tradycyjnie ju¿ zorganizowaliœmy Jewish Pub w Kawiarni Naukowej w czasie Festiwalu 

Kultury ¯ydowskiej. To przestrzeñ dla wszystkich m³odych ¿ydowskich aktywistów z 

ca³ej Polski, gdzie dochodzi do wymiany doœwiadczeñ, powstania planów wspólnych 

dzia³añ na przysz³y rok. To równie¿ czas na nawi¹zanie kontaktów z przedstawicielami 

spo³ecznoœci ¿ydowskich spoza Polski, a którzy s¹ goœæmi festiwalu. Jewish Pub jest 

miejscem, gdzie wszystkie te osoby mog¹ siê spotkaæ i dyskutowaæ do rana. 

W 2009 roku Stowarzyszenie objê³o patronatem medialnym ksi¹¿kê Belli Szwarcman- 

Czarnoty  „Znalaz³am wczorajszy dzieñ”, która ukaza³a siê nak³adem wydawnictwa 

Homini.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim naszym darczyñc¹ za wsparcie 

naszej dzia³alnoœci. Dziêkujemy równie¿ wszystkim wolontariuszom, 

którzy wsparli nas swoim czasem.

Zarz¹d Stowarzyszenia:

Katarzyna Czerwonogóra  

Micha³ Straus  

Mirami S³awek  

Julia Maciejowska  

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Piotr Nawrocki  

Kornelia Cecerska 

Marcin Sztejn

Koordynatorzy projektów:

Katarzyna Czerwonogóra

Maria Weymayr

Alicja Beryt 

Piotr Kwapisiewicz

Anna Makówka Kwapisiewicz

-Prezeska Stowarzyszenia 

-Wiceprezes Stowarzyszenia

-Sekretarz Stowarzyszenia 

-Skarbnik Stowarzyszenia

-Przewodnicz¹cy komisji



Dzia³ania w roku 2009 prowadziliœmy dziêki dotacjom i darowiznom przekazanym nam 

przez osoby prywatne i instytucje. Dziêkujemy serdecznie panu prezesowi Tadeuszowi 

Jakubowiczowi za pomoc i wsparcie ze strony Gminy Wyznaniowej ¯ydowskiej w 

Krakowie, jakiego udziela nam od momentu powstania Stowarzyszenia.

Nasz¹ dzia³alnoœæ wsparli:

The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

The Rothschild Foundation (Europe)

Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze œrodków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego 

Rzeczpospolita Polska w ramach Funduszu dla Organizacji 

Pozarz¹dowych

Network of East-West Women w ramach Book and Journal Project

Gmina Wyznaniowa ¯ydowska w Krakowie

Michael Joseph Schudrich  Naczelny Rabin Polski

Dziêkujemy naszym wszystkim darczyñcom za wsparcie naszej dzia³alnoœci.



Koordynatorka: Alicja Beryt 

Partnerzy: Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie 

Sponsor: The Rothschild Foundation (Europe)

Biblioteka im. Rabina Remu zosta³a za³o¿ona w czerwcu 2005 roku i jest jedyn¹ 

otwart¹ dla wszystkich bibliotek¹ ¿ydowsk¹ w Krakowie i ca³ej Polsce Po³udniowej. 

Otwarty i szeroko dostêpny ksiêgozbiór judaików jest naszym zdaniem podstaw¹ dla 

zachowania ci¹g³oœci ¿ydowskiej obecnoœci w Krakowie i twórczego eksplorowania tej 

tradycji. Od 2005 roku ksiêgozbiór powiêksza siê dziêki darowiznom instytucji, osób 

prywatnych oraz finansowemu wsparciu fundacji i organizacji pozarz¹dowych. 

Biblioteka znajduje siê w Centrum Spo³ecznoœci ¯ydowskiej na Kazimierzu. Co 

miesi¹c dokonujemy zakupów kolejnych nowoœci i staramy siê trzymaæ rêkê na pulsie 

polskiego rynku wydawniczego. Prenumerujemy tak¿e kilkanaœcie tytu³ów prasowych, 

a wœród nich: Midrasz, Reform Judaism Magazine czy The Word Jewish Digest. 

Planujemy poszerzenie listy prenumerowanych czasopism.

Zbiory biblioteki sk³adaj¹ siê z oko³o 2500 ksi¹¿ek, modlitewników, czasopism i filmów. 

Z biblioteki regularnie korzystaj¹ cz³onkowie spo³ecznoœci oraz liczna rzesza 

krakowskich studentów.

W 2009 roku biblioteka korzysta³a z grantu The Rothschild Foundation (Europe), jaki 

otrzyma³a na swoja dzia³alnoœæ w 2008 roku. 



W roku 2009 rozpoczêliœmy nowy 

projekt dotycz¹cy kultury.  

Ekipa.org to niekomercyjny portal, 

poœwiêcony szeroko pojêtej 

kulturze ¿ydowskiej, dzia³aj¹cy na 

zasadzie non-profit. Na stronie 

internetowej prezentowane s¹ 

nowe zjawiska we wspó³czesnej 

kulturze ¿ydowskiej; przegl¹d 

najnowszych wydarzeñ literackich, 

recenzje i omówienia 

najciekawszych powieœci, tomików 

poezji, esejów, ksi¹¿ek 

historycznych oraz prac z 

dziedziny nauk humanistycznych. 

Nadrzêdnym celem portalu jest prezentowanie kultury wychodz¹cej poza utarte 

schematy. Celem naszym jest prezentacja wspó³czesnej sztuki ¿ydowskiej, nowych 

form wyrazu i sylwetek nieznanych twórców, którzy kreowali i kreuj¹ nowe trendy w 

sztuce polskiej i œwiatowej. 

G³ówne zadania portalu to m.in.:ukazanie sylwetek twórców zwi¹zanych z szeroko 

pojêta kultur¹ ¿ydowsk¹; inicjowanie dyskusji na temat wspó³czesnej kultury 

¿ydowskiej; zainteresowanie czytelników najnowsz¹ literatur¹ i sztuk¹; promocja 

czytelnictwa (na ³amach portalu czytelnik znajdzie recenzji nowoœci wydawniczych); 

stworzenie forum dla przedstawienia dzia³añ ró¿norodnych œrodowisk twórczych. 

W ramach dzia³ania portalu zorganizowaliœmy pokaz animacji izraelskiej (Jewtoons). 

Pokaz odby³ siê w Warszawie i by³ czêœci¹ programu Limud Keszet Polska 2009.

Koordynator: Piotr Kwapisiewicz 

Partnerzy: Midrasz  miesiêcznik o kulturze ¿ydowskiej. 

Sponsor: The Rothschild Foundation (Europe)

www.e-kipa.orgwww.e-kipa.org



Fundacja Przestrzeñ Kobiet we wspó³pracy z 

¯ydowskim Stowarzyszeniem Czulent realizuje od IX 

2009 r. do VIII 2010 r. projekt pt. „Krakowski Szlak 

Kobiet”. Jest on kontynuacj¹ projektu „Polki, 

¯ydówki  krakowskie emancypantki”. Historia i 

wspó³czesnoœæ dla równoœci i ró¿norodnoœci, 

realizowanego od paŸdziernika 2008 r. do czerwca 

2009 r. przez Fundacjê Przestrzeñ Kobiet, ¯ydowskie 

Stowarzyszenie Czulent i Fundacjê Jewish 

Community Centre.

Historyczny dorobek kobiet zwi¹zanych z Krakowem 

(i nie tylko nim), ich spuœcizna pozostawiona wspó³czesnym w postaci praw 

wyborczych, prawa do studiowania, prawa do pracy, doœwiadczeñ prze³amywania 

ograniczaj¹cych spo³ecznych wyobra¿eñ o rolach p³ci, wspólne emancypacyjne 

doœwiadczenia kobiet wywodz¹cych siê z ró¿nych spo³ecznoœci i wspólnot s¹ 

pomijane w podrêcznikach szkolnych, w przewodnikach po mieœcie  w ten sposób 

uniewa¿niane, przemilczane.

W ramach projektu realizujemy za³o¿enia edukacji pamiêci, chcemy przywracaæ 

wspó³czeœnie ¿yj¹cym pamiêæ o dokonaniach i dziedzictwie kobiet zwi¹zanych z 

Krakowem, wywodz¹cych siê z ró¿nych grup i spo³ecznoœci, które wspó³tworzy³y to 

miasto i walczy³y o równouprawnienie kobiet  anga¿uj¹c siê w ruch emancypacyjny 

lub indywidualnie prze³amuj¹c spo³eczne bariery p³ci. Nasze dzia³ania edukacyjne i 

badawcze maj¹ (od)zyskaæ te niesprawiedliwie zapomniane postacie dla wspólnej 

pamiêci mieszkanek i mieszkañców Krakowa i nie tylko. Celem „Krakowskiego Szlaku 

Kobiet” jest wzmocnienie zaanga¿owania obywatelskiego, zaanga¿owania na rzecz 

demokracji, spo³eczeñstwa obywatelskiego oraz równoœci kobiet i mê¿czyzn poprzez 

edukacjê o historii/herstorii kobiet, procesach emancypacyjnych i walce kobiet o 

równouprawnienie, jako elemencie walki o demokracjê.

Koordynatorka: Katarzyna Czerwonogóra 

Partnerzy: Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie, Przestrzeñ 

Kobiet 

Patronat medialny: Feminoteka, MultiKulti, ngo.pl, geender.pl, Krytyka 

Polityczna, Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego, Midrasz  

miesiêcznik o kulturze ¿ydowskiej, Portal Spo³ecznoœci ¯ydowskiej 

Jewish.org, TVP Kraków, Radio Kraków Ma³opolska 

Sponsor: Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze œrodków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczpospolitej 

Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych, The Taube 

Foundation for Jewish Life & Culture, Network of East-West Women w 

ramach Book and Journal Project.



Koordynatorka: Katarzyna Czerwonogóra 

Partnerzy: Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie

Sponsor: The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

Mifgashim be Polin to projekt skierowany do osób ¿ydowskiego pochodzenia 

odwiedzaj¹cych Polskê, a w szczególnoœci Kraków. Jego celem jest zmiana 

perspektywy postrzegania ¿ydowskiego dziedzictwa i  obecnoœci ¯ydów w Polsce, nie 

tylko w kontekœcie tragicznych wydarzeñ Holocaustu.

1000-letnie dziedzictwo ¿ydowskie w Polsce to dziœ przede wszystkim œlady- 

cmentarze, opuszczone synagogi, œlady po mezuzach we framugach drzwi. To tak¿e 

elementy kultury - zapo¿yczone s³owa, ludowe zwyczaje, o których rodowodzie nikt ju¿ 

nie pamiêta. ¯ydzi byli aktywnymi wspó³twórcami polskiej kultury, pozostawiaj¹c po 

sobie wartoœciowe dokonania literackie, artystyczne i intelektualne. 

Traumatyczne wydarzenia II wojny œwiatowej zdominowa³y pamiêæ o polskich ¯ydach. 

Ich 1000-letnie spuœcizna musia³a wstydliwie ukryæ siê przed niewypowiedzian¹ 

tragedi¹ Holocaustu. Œwiadectwo ¿ydowskiej historii w Polsce bêdzie jednak niepe³ne 

bez œwiadomoœci tego ogromnego dziedzictwa. Historii polsko-¿ydowskich relacji nie 

mo¿na ograniczaæ tylko do lat wojny, poniewa¿ by³oby to krzywdz¹ce tak dla Polaków, 

jak i dla ¯ydów.  Nie pozwala to na zrozumienie, w jakim momencie dziejowym 

znajduj¹ siê dzisiaj ¯ydzi polscy, a tak¿e ci, których przodkowie pochodz¹ z terenów 

polskich. To zrozumia³e, ¿e obraz Polski, jaki przekazali swoim dzieciomi wnukom 

Ocaleni z Holocaustu, obci¹¿aj¹ bolesne doœwiadczenia. Tym bardziej istotne jest, by 

¯ydzi z diaspory przybywaj¹cy do kraju przodków, mogli poza z³o¿eniem ho³du 

Nieobecnym, dotkn¹æ tak¿e innych œladów swojej historii. Patrz¹c z perspektywy 

Polaków i Polek ¿ydowskiego pochodzenia, zale¿y nam szczególnie, by osoby te 

mog³y spotkaæ tak¿e ¿ywe elementy ¿ydowskiego ¿ycia w Polsce, które choæ na 

niewielk¹ skalê, istnieje i rozwija siê. Chcemy, by projekt „Mifgashim be Polin” tworzy³ 

przestrzeñ do spotkania i wymiany doœwiadczeñ, przyczynia³ siê do prze³amania 

funkcjonuj¹cych na temat Polski stereotypów i rozszerza³ perspektywê patrzenia na 

spo³ecznoœæ ¿ydowsk¹ w Polsce. 



Praktyczna strona projektu to spotkania z osobami prywatnymi oraz grupami 

szkolnymi i uniwersyteckimi miêdzy innymi z Izraela, USA, Wielkiej Brytanii, Francji. 

Proponujemy goœciom takie formy jak pokazy filmów, wyk³ady, prezentacje 

multimedialne i dyskusje, tak¿e wspólne posi³ki, które daj¹ mo¿liwoœæ rozmowy na 

mniej formalnej p³aszczyŸnie. 

Staramy siê przekazywaæ wiedzê o historii ¯ydów w Polsce, informacje na temat 

obecnej sytuacji spo³ecznoœci ¿ydowskiej i wymieniaæ doœwiadczenia zwi¹zane ze 

wspó³czesnymi, globalnymi dylematami zwi¹zanymi z to¿samoœci¹.



Koordynatorka: Katarzyna Czerwonogóra 

Partnerzy: Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie, Przestrzeñ 

Kobiet 

Patronat medialny: Feminoteka, MultiKulti, ngo.pl, geender.pl, Krytyka 

Polityczna, Fundacja Ochrony Dziedzictwa ¯ydowskiego, Midrasz  

miesiêcznik o kulturze ¿ydowskiej, Portal Spo³ecznoœci ¯ydowskiej 

Jewish.org, TVP Kraków, Radio Kraków Ma³opolska 

Sponsor: Islandia, Liechtenstein i Norwegia ze œrodków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz bud¿etu Rzeczpospolitej 

Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarz¹dowych, The Taube 

Foundation for Jewish Life & Culture, Network of East-West Women w 

ramach Book and Journal Project.

Celem projektu jest walka z seksizmem, ksenofobi¹, antysemityzmem i innymi 

przejawami dyskryminacji oraz zwiêkszanie równouprawnienia i praw obu p³ci.

Historyczny dorobek kobiet zwi¹zanych z Krakowem (i nie tylko nim), ich dokonania 

pozostawione wspó³czesnym w postaci praw wyborczych, prawa do studiowania, 

prawa do pracy, doœwiadczeñ prze³amywania ograniczaj¹cych spo³ecznych 

wyobra¿eñ o rolach p³ci, wspólne emancypacyjne doœwiadczenia kobiet 

wywodz¹cych siê z ró¿nych spo³ecznoœci i wspólnot s¹ pomijane w podrêcznikach 

szkolnych, w przewodnikach po mieœcie, a w ten sposób uniewa¿niane.

Przewodni¹ ide¹ projektu jest odniesienie siê do perspektywy historycznej dla 

pe³niejszego przyjrzenia siê wspó³czesnoœci. Pragniemy w innowacyjny sposób 

wprowadziæ odbiorców/czynie w tematykê dyskryminacji ze wzglêdu na p³eæ i 

etnicznoœæ  wybieraj¹c postaci zapomnianych krakowskich emancypantek z wieku 

XVIII-XX, Polek i ¯ydówek, jako punkt wyjœcia do dyskusji nad wspó³czesnoœci¹.

Zamierzamy wskazaæ na wspólne doœwiadczenia Polek i ¯ydówek d¹¿¹cych do 

uniezale¿nienia i prze³amania stereotypów etnicznych i p³ci, których aktywnoœæ na 

rzecz równouprawnienia odbywa³a siê niezale¿nie od ró¿nic kulturowych i religijnych. 

Ich dorobek zosta³ zapomniany, jednak dziêki projektowi zostanie przywrócony 

wspólnej pamiêci. Projekt pozwoli pokazaæ, jak wzbogacaj¹c¹ wartoœæ maj¹ spotkania 

miêdzykulturowe i aktywne dzia³ania na rzecz równouprawnienia p³ci tak¿e we 

wspó³czesnym spo³eczeñstwie.

Pierwszy etap projektu zak³ada³ przeprowadzenie serii dzia³añ edukacyjno-

informacyjnych. By³y to: empowermentowy cykl warsztatowy przeznaczony dla kobiet 

prowadz¹cych dzia³alnoœæ edukacyjn¹, seria spotkañ otwartych z zaproszonymi 

goœciniami oraz cykl projekcji filmowych, stronê internetow¹ zawieraj¹c¹ sylwetki 

(od)zyskanych emancypantek, kalendarium, interaktywn¹ mapê Krakowa z trasami 

wycieczkowymi œladami zapomnianych kobiet zwi¹zanych z Krakowem, wycieczki po 

Krakowie Krakowskim Szlakiem Kobiet: œladami krakowskich emancypantek, œladami 

krakowskich ¯ydówek i œladami wybitnych kobiet zwi¹zanych z Krakowem.

 



W ramach tego projektu opublikowana zosta³a tak¿e ksi¹¿ka o charakterze 

edukacyjnym.

Ksi¹¿ka „ Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po Krakowie Emancypantek” jest 

nowatorskim, nieodp³atnym wydawnictwem edukacyjnym, odzyskuj¹cym pamiêæ o 

wybitnych kobietach zwi¹zanych z Krakowem, odtwarzaj¹ca i wydobywaj¹ca z 

(nie)pamiêci sylwetki Emancypantek oraz miejsca, w których ¿y³y, tworzy³y, dzia³a³y. 

Bohaterkami naszej publikacji s¹:

Kazimiera Bujwidowa w tekœcie Anny Kiesell,

Maria Orwid w tekœcie Anny Bednarczyk i Ingi Hajdarowicz,

Zuzanna Ginczanka w tekœcie Olgi Andrynowskiej,

Jadwiga Mrozowska-Toeplitz w tekœcie £ucji Iwanczewskiej,

Marcelina Kulikowska w tekœcie Agnieszki Bro¿kowskiej,

Maria Dulêbianka w tekœcie Katarzyny Zwolak,

Anna Œwirszczyñska w tekœcie Katarzyny Jaszczur-Warzechy,

Zofia Ameisenowa w tekœcie Moniki Stêpieñ,

Maria Turzyma w tekœcie Marty Struzik,

Teresa Rudowicz w tekœcie Anny Grajewskiej,

Wanda Bobkowska w tekœcie Gra¿yny Kubicy,

Sara Schenirer w tekœcie Joanny Fabijañczuk,

Paulina Wasserberg w tekœcie Bettiny Gerhardt. 

 

Dodatkowo w ksi¹¿ce pisz¹ m.in.: Katarzyna Czerwonogóra o emancypacji polskich 

¯ydówek i ich obecnoœci w historii, Ewa Furga³ o przestrzeniach emancypacyjnego 

Krakowa, Iwona Dadej na temat krakowskiej Czytelni dla kobiet, Natalii Saraty o 

propozycjach herstorycznej pracy z tekstami. 

Konsultacja naukowa: dr Dobrochna Ka³wa. 

Wydawc¹ „Przewodniczki” jest Fundacja Przestrzeñ Kobiet. 

Projekt przewiduje równie¿ wydanie II tomu ksi¹¿ki „Krakowski Szlak Kobiet. 

Przewodniczka po Krakowie Emancypantek”.

Wszystkie dzia³ania w ramach projektu s¹ nieodp³atne

Publikacjê dofinansowa³ tak¿e Program Wydawniczy The Taube Foundation for Jewish 

Life & Culture oraz Network of East-West Women w ramach Book and Journal Project. 



Koordynatorka: Maria Weymayr

Projekt edukacyjny:

“Spotkanie w Polin”

Projekt edukacyjny: „Spotkania w Polin” realizowany jest przez Stowarzyszenie 

Czulent od 2006 roku. Zajêcia prowadzone s¹ przez cz³onków stowarzyszenia, którzy 

przeszli szkolenia w zakresie edukacji, maj¹ dobre podejœcie do m³odzie¿y oraz 

przede wszystkim posiadaj¹ wiedzê i doœwiadczenie, które mog¹ przekazaæ. Zajêcia 

obejmuj¹ podstawowe zagadnienia judaizmu i kultury ¿ydowskiej. 

Projekt jest elementem dzia³añ na rzecz dialogu i tolerancji. Podczas zajêæ chcemy te¿ 

pokazaæ, ¿e ludzie ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, ¿e mit, fakt i stereotyp to zupe³nie ró¿ne 

pojêcia, ¿e czêsto myœlimy w sposób schematyczny nie zdaj¹c sobie nawet z tego 

sprawy. 



Stosujemy metody aktywizuj¹ce: dyskusjê, pracê w grupach, projekty, æwiczenia 

w³asne. Opracowaliœmy autorskie materia³y, które zosta³y wysoko ocenione w 

ankietach ewaluacyjnych podczas warsztatów. 

Warsztaty poprzedzone s¹ zawsze konsultacjami z pedagogami, dziêki którym 

dostosowujemy je dok³adnie do zainteresowañ, potrzeb i czasu uczniów i szko³y. 

W 2009 roku przeprowadziliœmy warsztaty w:

Gimnazjum w Szczawnicy 

Zajêcia prowadzone by³y w Szczawnickiej szkole w grupie specjalnie wybranych osób, 

które za wyniki w nauce wynagrodzono warsztatami przygotowanymi w ramach 

projektu w ramach projektu; „Wirtualny Szlak Szczawnicy ¯ydowskiej”. Prezentacja 

poszerzona zosta³a specjalnie dla uczniów o historiê ¯ydów mieszkaj¹cych w 

Szczawnicy. Czêœæ spotkania poœwiêcona zosta³a stereotypom na temat ¯ydów oraz 

temu, w jaki sposób siê one tworz¹, dlaczego taki sposób myœlenia mo¿e byæ 

szkodliwy i jak siê go wystrzegaæ.

Prowadz¹ce: Katarzyna Czerwonogóra, Maria Weymayr

Czas zajêæ: 4 h

Liczba uczniów: 10 osób

Gimnazjum w Szczawnicy 

Gimnazjum nr. 7 w Krakowie Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych z 

Cz³uchowa 

Zajêcia prowadzone by³y w trzech 

klasach gimnazjalnych w przeci¹gu Zajêcia dla m³odzie¿y odby³y siê w 

dwóch dni. Zajêcia uzupe³niono o Centrum Spo³ecznoœci ¯ydowskiej. 

informacje na temat obecnego G³ównym elementem warsztatów by³ 

¿ydowskiego Krakowa. Prezentacja panel dyskusyjny, gdzie ka¿dy z 

poszerzona zosta³a specjalnie na uczestników móg³ zadaæ pytania 

proœbê Pani Dyrektor o szczegó³owe prowadz¹cym. 

informacje dotycz¹ce kalendarza 

¿ydowskiego oraz symboliki zwi¹zanej Prowadz¹ce: Maria Weymayr, Patryk 

z ka¿dym ze œwi¹t. M³odzie¿ obejrza³a Pufelski

równie¿ film na temat stowarzyszenia Czas zajêæ: 6 h

Czulent. Liczba uczniów: 20 osób.

Prowadz¹ce: Maria Weymayr, Patryk 

Pufelski 

Czas zajêæ: 6 h

Liczba uczniów: 60 osób.

Gimnazjum nr. 7 w Krakowie Zespó³ Szkó³ Spo³ecznych z 

Cz³uchowa 



Antyfobia Warsztat

antydyskryminacyjny

Koordynatorka: Katarzyna Koordynatorka: Katarzyna 
Czerwonogóra i Anna Makówka Czerwonogóra 
KwapisiewiczPartnerzy: Fundacja Jewish 
Partnerzy: Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie, 
Community Centre w Krakowie, Kampania Przeciwko Homofonii
Stowarzyszenie Willa DecjuszaProwadz¹ce warsztaty: Judyta 
Prowadz¹ce warsztaty: Katarzyna Nekanda-Trepka i Katarzyna 
Czerwonogóra i Anna Makówka Czerwonogóra
KwapisiewiczSponsor: Fundacji im. Ró¿y 
Sponsor: Stowarzyszenie Willa Luksemburg
DecjuszaLiczba uczniów: 20 osób
Czas zajêæ: 16 godzin

Liczba uczestników: 6 osób.

Jewish Pub w Kawiarni Naukowej w czasie Festiwalu Kultury ¯ydowskiej. To przestrzeñ 

dla wszystkich m³odych ¿ydowskich aktywistów z ca³ej Polski, gdzie dochodzi do 

wymiany doœwiadczeñ, powstania planów wspólnych dzia³añ na przysz³y rok. To 

równie¿ czas na nawi¹zanie kontaktów z przedstawicielami spo³ecznoœci ¿ydowskich 

spoza Polski, a którzy s¹ goœæmi festiwalu. Jewish Pub jest miejscem, gdzie wszystkie 

te osoby mog¹ siê spotkaæ i dyskutowaæ do rana. 



Warsztaty dla dzia³aczy i dzia³aczek organizacji LGBT i œrodowisk ¿ydowskich w 

Krakowie w dniach 25-26 lipca 2009 roku.

W roku 2005 Kampania Przeciw Homofobii wraz ze Stowarzyszeniem ¯ydowskim 

Czulent, Stowarzyszeniem Szterndlech oraz Israeli Gay Youth zorganizowa³a cykl 

imprez dotycz¹cych antysemityzmu i homofobii. Uczestnicy i uczestniczki projektu 

brali udzia³ w konferencji, panelu dyskusyjnym, udali siê na Marsz Tolerancji w 

Krakowie oraz oddali ho³d bohaterom w rocznicê powstania w getcie warszawskim.

W roku 2009 chcieliœmy wróciæ do naszej g³ównej idei przeobra¿enia dialogu 

pomiêdzy dwiema stygmatyzowanymi grupami we wspó³pracê i dzia³anie. Wed³ug nas, 

po nakreœleniu tego, co ³¹czy (i dzieli) polskich ¯ydów oraz gejów i lesbijki w 

doœwiadczaniu opresji mo¿na stworzyæ wspólny front przeciwdzia³ania aktom 

nietolerancji, antysemityzmu i homofobii. Zdajemy sobie sprawê, ¿e podjêcie takiego 

sojuszu mo¿e wydawaæ siê kontrowersyjne, ale chcielibyœmy ponownie daæ okazjê 

reprezentantom i reprezentantkom obu œrodowisk do poznania siê, wymienienia 

doœwiadczeniami i zastanowienia siê nad potencja³em, jaki daje wspólne 

przeciwstawienie siê uprzedzeniom.

W wyniku spotkania zawi¹za³a siê grupa nieformalna, która zamierza pracowaæ nad 

wspólnymi strategiami przeciwdzia³ania dyskryminacji.

Na ogólnopolskiej ¿ydowskiej konferencji Limud Keszet Polska 2009 przeprowadzono 

warsztat antydyskryminacyjny. Poprzez analizê konkretnych tekstów, uczestnicy i 

uczestniczki zapozna³y siê z tematem „mowy nienawiœci” (hate speech), u¿ywania 

jêzyka w celu zniewa¿enia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiœci wobec pewnej 

osoby, grupy osób. Po dokonaniu wspomnianej analizy, uczestnicy i uczestniczki 

debatowali nad podobieñstwami i ró¿nicami zjawiska homofobii i antysemityzmu.

Istotn¹ czêœci¹ warsztatu by³y zagadnienia relacji pomiêdzy mniejszoœciami i 

wiêkszoœci¹, kwestie zwi¹zane z ludzk¹ ró¿norodnoœci¹, przeciwdzia³aniem 

dyskryminacji oraz poznanie wartoœci, jakie niesie ze sob¹ wolne od dyskryminacji i 

ró¿norodne spo³eczeñstwo. Osoby uczestnicz¹ce zyskaj¹ wra¿liwoœæ 

antydyskryminacyjn¹, dowiedzia³y siê, na czym polega mechanizm stereotypizacji, 

uprzedzeñ i dyskryminacji oraz nauczy³y siê, w jaki sposób reagowaæ na takie postawy.



Koordynatorka: Katarzyna Czerwonogóra 

Partnerzy: Festiwalu Filmowego ¯ydowskie Motywy, Ptasiek Cafe, 

Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie

Sponsor: The Rothschild Foundation (Europe)

Ide¹ ¯ydowskiego Klubu Filmowego od pocz¹tku jego istnienia by³o stworzenie 

przestrzeni, w której ogl¹danie filmowych obrazów, poszerzy horyzonty widzów i stanie 

siê zaczynkiem refleksji oraz inspiracj¹ do dalszych poszukiwañ. Szerokie pojmowanie 

tematyki ¿ydowskiej powoduje, ¿e w ramach pokazów prezentowane s¹ filmy zarówno 

na temat to¿samoœci polskich ¯ydów, historii diaspory, konfliktu bliskowschodniego 

czy tematyki genderowej w ramach ¿ydowskiej kultury. 

Pokazy filmowe odbywaj¹ siê w przytulnej i kameralnej sali kinowej w Ptasiek Cafe na 

krakowskim Kazimierzu  i w Jewish Community Center. Wstêp na comiesiêczne 

spotkania jest bezp³atny. 

W roku 2008 rozpoczêliœmy wspó³pracê z Festiwalem Filmowym ¯ydowskie Motywy. 

Dziêki uprzejmoœci festiwalu, w 2009 roku pokazaliœmy piêæ filmów. Film „Madrit before 

Hanita” zosta³ wyœwietlony dziêki uprzejmoœci re¿ysera Erana Torbinera.

Sam Klub Filmowy jest projektem, który chce otwieraæ kolejne bramy i ³¹czyæ ludzi 

ró¿nych œrodowisk. Jesteœmy w du¿ym stopniu nastawieni na konfrontowanie 

pogl¹dów przedstawicieli ¿ydowskiej spo³ecznoœci z osobami do niej nienale¿¹cymi i 

spotkania ludzi z ró¿nymi perspektywami. Dobór filmów jest wynikiem naszych 

w³asnych zainteresowañ i poszukiwañ, co dodaje jeszcze specyfiki projektowi. 

PAMI¥TKI (Souvenirs) re¿. Shahar MADRIT BEFORE HATINA VI re¿. Eran 

Cohen, Halil Efrat, scen. Shahar Cohen, Torbiner, scen. Eran Torbiner, zdj. Eran 

zdj. Tomer Shani,  Izrael 2006 (75 min) Torbiner, muz. Boaz Schory, Israel, 

Spain, France, Germany 2006 (58 min)

BURZA UCZUÆ (Storm of Emotions) 

re¿. Yael Klopmann, zdj. Oded Stern, WYBRAÑCY  re¿. Wendla Nölle, 

Noam Teich, Ofir Moradov, Avner Niemcy 2007 (88 min).

Shahaf, Itamar Hadar, muz. Ron Klein, 

Izrael 2007 (83 min)

UMRZEÆ W JEROZOLIMIE (To die in 

Jerusalem) re¿. Hilla Medalia, scen. 

Hilla Medalia, USA 2007 (90 min)

Po projekcji filmu odby³o siê spotkanie 

z Omarem Farisem, prezesem Polsko-

Arabskiego Stowarzyszenia 

Spo³eczno-Kulturalnego w Polsce i 

cz³onkiem Miêdzynarodowej Koalicji 

Na Rzecz Powrotu UchodŸców 

Palestyñskich.

OBCY VI (Alien) VI re¿. Borys Lankosz, 

scen. Magda Bart, zdj. Bartek Cierlica, 

muz. Miko³aj Trzaska, Polska 2007 (20 

min)

PAMI¥TKI MADRIT BEFORE HATINA VI 

BURZA UCZUÆ

WYBRAÑCY

UMRZEÆ W JEROZOLIMIE

OBCY VI



Koordynatorka: Anna Makówka-Kwapisiewicz 

Partnerzy: Klezmer Hois

Patronat medialny: Midrasz, Radio Kraków Ma³opolska, Tygodnik 

Powszechny

Sponsor: The Rothschild Foundation (Europe)

¯ydowski Salon Literacki jest elementem ¿ycia kulturalnego krakowskiego Kazimierza. 

Salon z powodzeniem funkcjonuje od 2006 roku. Salon jest miejscem otwartych 

dyskusji na temat literatury, spotkañ z pisarzami pochodzenia ¿ydowskiego, b¹dŸ 

pisz¹cych o ¯ydach. Spotkania te daj¹ okazjê do poznania wspó³czesnej literatury, 

lepszego jej zrozumienia i do rozmów na wa¿ne, czasami trudne tematy. Szeroko 

pojêta ¿ydowska tematyka obejmuje zarówno historiê ¯ydów, ¿ycie w Izraelu, politykê, 

religiê, sztukê, a tak¿e dzisiejsze ¿ycie ¿ydowskie i problem to¿samoœci. Twórcy w 

rozmowie z Ann¹ Makówka-Kwapisiewicz przedstawiaj¹ swój punkt widzenia na 

literaturê, sztukê, kulturê ¿ydowsk¹, w czym czêsto aktywnie uczestniczy 

zgromadzana widownia. Spotkanie marcowe z Agnieszk¹ Graff w³¹czone zosta³o w 

ogólnopolski program wydarzeñ zwi¹zanych z 8 marca organizowanymi przez 

Porozumienie Kobiet 8 Marca.

W 2009 roku rozszerzyliœmy formu³ê salonu zapraszaj¹c fotografa, publicystê, krytyka 

Wojtka Wilczyka w zwi¹zku z jego nowo wydanym albumem zdjêæ synagog w Polsce. 

Chcemy tym samym rozpocz¹æ cykl spotkañ z twórcami sztuk wizualnych. 

Informacje o salonie s¹ umieszczane na ³amach miesiêcznika Midrasz oraz stronach 

internetowych Radio Kraków Ma³opolska i Tygodnika Powszechnego.

Wszyscy zaproszeni goœcie przekazuj¹ bezp³atnie egzemplarz swojej ksi¹¿ki 

¯ydowskiej Bibliotece im. Remu

Goœæmi salonu byli:

Daniel Mendelsohn filmów oraz przedstawieñ teatralnych 

ukazywa³y siê w „The New York Review 

of Books”.

Pisarz, krytyk literacki, dziennikarz. 

Ukoñczy³ studia humanistyczne na 

uniwersytecie Princeton i tam 

doktoryzowa³ siê na wydziale filologii 

klasycznej. Jego recenzje ksi¹¿ek, 

Styczeñ

Spotkanie odwo³ane przez autora.

Daniel Mendelsohn 



Anka Grupiñska Gilles Rozier

Pisarka i niezale¿na dziennikarka, Pisarz, poeta francusko-¿ydowskim, 

absolwentka filologii angielskiej UAM w dyrektor Centrum Kultury Jidysz w 

Poznaniu, wspó³za³o¿ycielka Pary¿u (Maison de la Culture Yiddish - 

drugoobiegowego pisma „Czas Bilbiotheque Medem).

Kultury”, w latach 1991-1995 attaché 

kulturalny w ambasadzie RP w Tel Kazimiera Szczuka

Awiwie.

Historyczka literatury, krytyczka 

Agnieszka Graff literacka, dziennikarka 

telewizyjna,feministka, 

Zwi¹zana z Krytyk¹ Polityczn¹ i z wspó³za³o¿ycielka Porozumienia Kobiet 

Helsiñsk¹ Fundacj¹ Praw Cz³owieka. 8 Marca, cz³onkini partii Zielonych. 

Wspó³za³o¿ycielka Porozumienia Uczennica Marii Janion. Pracuje w 

Kobiet 8 Marca. Autorka ksi¹¿ki "Œwiat Instytucie Badañ Literackich PAN i 

bez kobiet. P³eæ w polskim ¿yciu wyk³ada na Gender Studies UW. 

publicznym", nominowanej do Wyda³a ksi¹¿ki Kopciuszek, 

Nagrody Literackiej NIKE. Prze³o¿y³a Frankenstein i inne (2001) i Milczenie 

ksi¹¿kê Virginii Woolf "W³asny pokój". owieczek (2004). Publikuje m.in. w 

W latach 2004-2005 stypendystka „Zadrze”, „Gazecie Wyborczej” i 

Fundacji Fulbrighta. Autorka licznych „Tekstach Drugich”. Najbardziej 

artyku³ów naukowych o historii rozpoznawalna rzeczniczka praw 

amerykañskiego feminizmu, a tak¿e kobiet  prawa do aborcji, antykoncepcji 

tekstów publicystycznych - i rzetelnej edukacji seksualnej.

publikowa³a w Gazecie Wyborczej, 

Rzeczpospolitej, Res Publice, Nowej, 

Zadrze 

Luty Maj

Czerwiec

Marzec

Anka Grupiñska Gilles Rozier

Kazimiera Szczuka

Agnieszka Graff

Wojciech Wilczyk Jan Tomasz Gross 

Absolwent filologii polskiej na 

Uniwersytecie Jagielloñskim. 

Fotografuje od 1988. Autor esejów oraz Studiowa³ fizykê i socjologiê na 

tekstów krytycznych dotycz¹cych Uniwersytecie Warszawskim. Bra³ 

plastyki i fotografii, pisanych dla udzia³ w protestach w Marcu '68; rok 

"Tygodnika Powszechnego", "Gazety póŸniej wyemigrowa³ z Polski. Doktorat 

Wyborczej", "Gazety Antykwarycznej", z socjologii uzyska³ w Yale University 

"FA-artu", "Opcji", "fotoTAPETY" oraz (1975)

"Obiegu" W latach 1983-91 profesor socjologii 

na Emory University w Atlancie. 

Obecnie wyk³ada na wydziale nauk 

politycznych New York University. 

Wrzesieñ Grudzieñ. Spotkanie przeniesione na 

lipiec 2010 roku zgodnie z ¿yczeniem 

autora.

Wojciech Wilczyk Jan Tomasz Gross 



Partnerzy:

¯ydowska Ogólnopolska Organizacja M³odzie¿owa ZOOM

Fundacja Jewish Community Centre w Krakowie

American Jewish Joint Distribution Committee

W czasie weekendu fina³owego Festiwalu Kultury ¯ydowskiej w Krakowie (3-5 lipca 

2009), wraz z ¯ydowska Ogólnopolska Organizacj¹ M³odzie¿ow¹, przy pomocy JOINT 

oraz Centrum Spo³ecznoœci ¯ydowskiej w Krakowie zorganizowaliœmy cykl wyk³adów. 

Wyk³ady dotycz¹ce historii, kultury i tradycji ¿ydowskiej prowadzone by³y przez 

cz³onków Stowarzyszenia oraz ¯ydowskiej Ogólnopolskiej Organizacji M³odzie¿owej. 

Wydarzenie by³o jednoczeœnie promocj¹ konferencji "Limud Polska".

Cykl wyk³adów obejmowa³ tematy:

Ludobójstwo i pamiêæ. Srebrenica: studium przypadku

¯ydowski komiks

¯ydowskie Bractwa Pogrzebowe

Karaici czy Karaimi

Edukacja miêdzykulturowa-warsztaty

Prawne spojrzenia na mniejszoœæ ¿ydowska

To¿samoœæ sefardyjczyków w internecie i rzeczywistoœci

Antysemityzm w Polsce 2009 r. Wyniki ogólnopolskiego badania Polish Prejudice 

Survey

¯ydowskie prawo cmentarne

O krytycznym czytaniu Tory

Tyrmand i jego ¿ydowska to¿samoœæ

Krakowski szlak kobiet - Promocja ksi¹zki i projektu

Bilans finansowy 

za rok 2009



�RÓD£A FINANSOWANIA MAJ¥TKU STOWARZYSZENIA  

Struktura funduszy: 

Fundusze w³asne Stowarzyszenia                16 256,61 PLN 

Kapita³y obce na dzieñ 31.12.2009 sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych pozycji: 

Zobowi¹zania krótkoterminowe                                                                       473,00 PLN

rozliczenia miêdzyokresowe bierne                                                                 160,59 PLN

£¹czna suma pasywów na dzieñ bilansowy wynosi                                   16 890,20 PLN    

WYNIK FINANSOWY ROKU BIE¯¥CEGO  

Wynikiem finansowym na dzieñ 31.12.2009 jest zysk w wysokoœci          12 011,34 PLN 

Przekszta³cenie wyniku bilansowego w wynik podatkowy:    

Przychody bilansowe             40 199,91 PLN

Przychody niebêd¹ce przychodami podatkowymi w 2008 r.             63 450,00 PLN

Razem przychody podatkowe           103 649,91 PLN

Koszty bilansowe             29 054,67 PLN

Wydatki niestanowi¹ce kosztów uzyskania przychodów w 2008 r.            56 072,89 PLN

Razem koszty podatkowe             85 127,56 PLN

Dochód             18 522,35 PLN

Dochód wolny od podatku zgodnie z art. 17 ust.1             18 522,35 PLN

Podatek dochodowy bie¿¹cy         0,00 PLN

Aktywa obrotowe na dzieñ  sporz¹dzenia bilansu wynosz¹ 16 890,20 PLN.



Liczba odwiedzin z 53 kraje/terytoria: 7 727

£¹czna liczba odwiedzin ze wszystkich Ÿróde³: 7 727

17,17% Odwiedziny bezpoœrednie

40,22% Witryny odsy³aj¹ce

42,47% Wyszukiwarki

£¹czna liczba ods³on stron w tej witrynie: 17 513

17 513 Ods³ony

14 054 Liczba niepowtarzalnych wyœwietleñ

65,08% Wspó³czynnik odrzuceñ

Liczba osób, które odwiedzi³y tê witrynê: 5 726

7 727 Odwiedziny

5 726 Bezwzglêdna liczba niepowtarzalnych u¿ytkowników

17 513 Ods³ony

2,27 Œrednia liczba ods³on

00:02:26 Czas spêdzony w witrynie

65,08% Wspó³czynnik odrzuceñ

73,88% Nowe odwiedziny




