SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUTU STUDIÓW STRATEGICZNYCH
W ROKU 2008

1

W roku 2008 Instytut Studiów Strategicznych zajmował się aktualnymi
problemami, pojawiającymi się na arenie międzynarodowej. W związku z obszarem swojej
działalności, ISS prowadził pięć głównych projektów badawczych z których każdy
zorientowany jest na inną sferę problemową, dotyczącą polityki zagranicznej i wewnętrznej
Polski, integracji i

stosunków międzynarodowych.

Są to:
l Polska w Unii Europejskiej
l Nowy kształt bezpieczeństwa euroatlantyckiego
l Polska polityka wschodnia
l INDEX Pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom
l Bezpieczeństwo energetyczne
Bardzo ważną częścią działalności Instytutu w ramach programu INDEX były prace
nad wydaniem Księgi Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.
W roku 2008 organizowaliśmy

konferencje międzynarodowe, seminaria eksperckie

i debaty publiczne, z zakresu tematycznego realizowanych w Instytucie projektów
badawczych.
Prowadziliśmy także szeroką działalność szkoleniową, skierowaną do środowiska organizacji
pozarządowych, nauczycieli i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego
kontynuowana była aktywność Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu Funduszu
Społecznego.
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Polska w Unii Europejskiej
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Forum Polityki Europejskiej
Europa w Świecie – 50 lat współpracy
Konferencja międzynarodowa
Termin: 19-20 czerwca 2008 r. Pałac Pugetów, Kraków
Partnerzy: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce
Sponsorzy: Orlen
Patronat medialny: The Warsaw Voice
Koordynator: Mateusz Tobiczyk
Opis:
Celem merytorycznym konferencji było wskazanie i wyjaśnienie aktualnych problemów
pomiędzy Unią Europejską i jej partnerami na świecie jak najszerszemu kręgowi osób
zainteresowanych

tematyką stosunków międzynarodowych. Ponadto dokonanie przegląd

aktualnego stanu badań dotyczących współpracy Unii Europejskiej w świecie oraz
zapewnienie uczestnikom konferencji miejsca i możliwości do dyskusji i

wymiany poglądów

w kwestiach europejskich i wskazanie możliwości i zagrożeń w obecnej i przyszłej polityce
zagranicznej UE.
Wśród referentów znaleźli się:
Bogdan Klich, Minister Obrony RP
Marie- Therese Duffy – Haeusler, Kierownik Wydziału Politycznego Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Polsce
Christophe Ceska, Konsul Genaralny Republiki Austrii w Krakowie
Andrzej Jonas, Warsaw Voice
Thomas Bauer, Center for Applied Policy Research (CAP)
Marcin Zaborowski, European Union Institute for Security Studies
Josef Braml, German Council on Foreign Relations (DGAP)
Annegret Bendiek, German Institute for International Politics and Security
Krzysztof Soloch, French Institute of International Relations
Stephan Georg Raabe, Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce
Jan Piekło - Dyrektor PAUCI
Katarzyna Wolczuk, The University of Birmingham - Centre for Russian and East European
Studies
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Yury Fedorov, Royal Institute of International Affairs
Hayssam Obeidat, Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ
Burcu Gültekin- Punsmann, Middle East Technical University
Claire Spencer, Royal Institute of International Affairs
Sven Biscop, Royal Institute for International Relations
Rezultaty spotkania:
•

opinie ekspertów i stan badań dotyczących miejsca Europy w świecie i europejskiej polityki

zagranicznej został zaprezentowany szerokiej grupie uczestników konferencji, którzy mieli
możliwość dyskusji na w/W tematy w gronie ekspertów, polityków i dyplomatów.
•

konferencja zainicjowała wymianę opinii oraz doświadczeń zarówno pomiędzy ekspertami

z różnych ośrodków badawczych jak i pomiędzy pozostałymi uczestnikami konferencji,

•

podczas konferencji udało się zaprezentować szerokiemu gremium perspektywy i wyzwania

stojące

przed

Europą.

Wydarzenie

to

pozwoliło

również

poszerzyć

wiedzę

osób

zainteresowanych kwestiami europejskimi oraz dało możliwość szerokiego spojrzenia na
kwestie polityki międzynarodowej zyskując, dzięki gościom z różnych państw europejskich,
perspektywę wielokulturową.
Konferencja pozwoliła na wymianę opinii pomiędzy uczestnikami i zapoczątkowała
interesującą dyskusję w szerokim gronie ekspertów. Ponadto podczas konferencji udało się
osiągnąć

porozumienie

różnych

grup:

polityków,

naukowców

przedstawicieli

NGOs

i think-tanków. Zainicjowano dalsze kontakty, dyskusje i współpracę pomiędzy uczestnikami.
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Nowy kształt bezpieczeństwa
euroatlantyckiego
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Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego
Nowy kształt bezpieczeństwa euroatlantyckiego – nowa odpowiedzialność.

Termin realizacji: 23-24 października 2008 r.
Miejsce realizacji: Kraków
Patronat Honorowy: Sekretarz Generalny NATO
Partnerzy: Kwatera Główna NATO, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce
Sponsorzy: Thales Group

W krakowskim Pałacu Pugetów odbyło się dwudniowe Forum Bezpieczeństwa
Euroatlantyckiego, zatytułowane: „Europa – NATO – Ameryka. Perspektywy Partnerstwa”.
Zorganizowana przez Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie oraz Kwaterę Główną
NATO. Konferencja zgromadziła wielu gości z kraju i zagranicy. Jednym z nich był zastępca
sekretarza generalnego NATO Claudio Bisogniero, który podczas wygłaszania uwag
wstępnych, stwierdził, iż dyskusja, ze względu na temat jaki porusza, będzie miała swoją
kontynuację w trakcie spotkania ministrów obrony państw NATO w lutym 2009 r.
Następnie głos zabrał minister obrony narodowej RP Bogdan Klich oraz Prezes
Zarządu Instytutu Studiów Strategicznych Anna Szymańska-Klich. W kilku słowach
podziękowali gościom za przybycie i wygłosili przemówienia wprowadzające, czym oficjalnie
otworzyli Forum. Tego dnia sesję „NATO – sojusz działający globalnie?” prowadził Edgar
Buckley (Thales Group, były zastępca sekretarza generalnego NATO). Głównym założeniem
I

sesji

było

udzielenie

odpowiedzi

na

pytania

dotyczące

przyszłości

Sojuszu

Północnoatlantyckiego. Serię wykładów rozpoczął wspomniany już wcześniej Claudio
Bisogniero, po czym przekazał głos ministrowi Bogdanowi Klichowi. Kolejnymi uczestnikami
dyskusji panelowej byli: Szef Badań nad Bezpieczeństwem Europy w The RAND Corporation
Stephen Larrabee oraz profesor Uniwersytetu Warszawskiego Roman Kuźniar.
Pierwszy z prelegentów, czyli Claudio Bisogniero stwierdził, że w dzisiejszych czasach
bez wątpienia Sojusz Północnoatlantycki musi wypracować nowe „podejście” do zagrożeń.
Obecnie, za interwencją wojskową muszą podążać akcje cywilne, realizowane z udziałem
różnych krajów i organizacji. W ocenie zastępcy sekretarza generalnego NATO, Organizacja
Paktu Północnoatlantyckiego porzuca doktrynę geograficznego pojmowania bezpieczeństwa
na rzecz bardziej funkcjonalnego stanowiska. Wynika to z faktu, iż w XXI w., w dobie
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terroryzmu, nie sposób wprowadzać podziału na zagrożenia „bliższe i dalsze”. Ponadto
stwierdził, że polityka NATO jest spójna i nie ma żadnych „targów” w przypadku interpretacji
artykułu V, natomiast strategia rozszerzania Sojuszu jest w dalszym ciągu podtrzymywana
z zastrzeżeniem osobnego rozpatrywania każdej kandydatury, bo „drzwi” do NATO nie są
„automatyczne”.
Minister Bogdan Klich uznał, że być może te „drzwi” powinny być trochę szerzej
otwarte, niż to miało miejsce w przeszłości, a akces do Sojuszu mógłby być łatwiejszy,
w szczególności dla Ukrainy. Szef MONu wskazywał, iż: "…Sojusz zachowując funkcję sojuszu
obronnego, bo od tego zależy jego żywotność, może pozyskiwać funkcje zarówno organizacji
zarządzającej kryzysami w dużej odległości od zjawisk, jak i organizacji bezpieczeństwa
zbiorowego. Te trzy funkcje wzajemnie się nie wykluczają pod warunkiem, że ta podstawowa
funkcja Sojuszu jakim jest wspólna, kolektywna obrona będzie zachowana…". Jak widać była
to próba odpowiedzi ministra na pytanie jakiego rodzaju organizacją w dzisiejszych czasach
jest NATO.
Trzeci z mówców – Stephen Larrabee, zaprezentował amerykańskie spojrzenie choć,
jak sam podkreślał jego odczyt nie był oficjalnym stanowiskiem rządu USA, a stanowił on
jedynie jego własną, subiektywną opinię. Gość zza oceanu uznał, że nowy prezydent Stanów
Zjednoczonych wraz ze swoją administracją będzie musiał stawić czoła głównie czterem
wyzwaniom. Będą nimi: Pakistan, który będzie wymagał aktywnej pomocy ze strony USA
w celu ustabilizowania „niespokojnych” regionów; konieczność negocjacji z Iranem; pewnego
rodzaju „odświeżenie” polityki pokojowej Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodnie;
gruntowne przemyślenie obecnej polityki wobec Rosji i relacji jakie łączą Amerykę z Moskwą.
Z kolei ostatni prelegent, Roman Kuźniar, rozpoczął swój wywód od stwierdzenia, że
„jakkolwiek by nie patrzeć” Sojusz Północnoatlantycki budują głównie Stany Zjednoczone i to
one tak naprawdę kreują politykę NATO. Nawiązując do konfliktu rosyjsko – gruzińskiego,
profesor uznał, że tylko Unia Europejska odegrała pewną rolę na Kaukazie (nawet jeśli
mielibyśmy polemizować w jakim stopniu zrealizowała ona swój plan), ponieważ USA nie
chciało być nadmiernie aktywne, bo „potrzebuje Rosji” – jak dowodził profesor Kuźniar.
Dlatego właśnie UE wyrasta na nowego gracza, który będzie zmieniał, relatywizował
możliwości NATO w sferze globalnej, a już na pewno w przypadku kierowania polityką
wschodnioeuropejską. Nawiązując do dyskusji na temat dalszego rozszerzenia NATO Roman
Kuźniar uznał, że w perspektywie 10 lat pełnoprawnym członkiem NATO powinien zostać
Izrael.
W ten sposób dobiegła końca część panelowa i po krótkim podsumowaniu wszystkich
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wystąpień przez Edgara Buckley’a rozpoczęła się dyskusja. Pytania zadawali zgromadzeni na
sali konferencyjnej Pałacu Pugetów uczestnicy, a pośród pytających byli m.in. pracownicy
oraz studenci polskich uniwersytetów. Pytania, na które odpowiadali panelowi eksperci,
dotyczyły szerokiego spektrum stosunków międzynarodowych. Odnosiły się zarówno do Unii
Europejskiej i jej prób stworzenia wspólnej polityki geostrategicznej, jak również obejmowały
swym zakresem kwestie przyszłości NATO oraz wojny w Afganistanie.
Następnie pani Anna Szymańska-Klich zakończyła pierwszy dzień konferencji.
Drugi dzień konferencji (24 października) był podzielony na dwie sesje. Dla pierwszej
z nich dominującym tematem stały się stosunki na linii Waszyngton – Europa oraz ich
ewolucja na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast popołudniowa część Forum Bezpieczeństwa
Euroatlantyckiego skupiła się w głównej mierze na realnej sytuacji w Iraku i Afganistanie oraz
na prawdopodobnych scenariuszach rozwoju sytuacji geopolitycznej wspomnianych państw.
Spotkanie rozpoczęło przemówienie ministra spraw zagranicznych RP Radosława
Sikorskiego, który starał się pokazać, iż pomimo istotnych różnic w rozwoju ekonomicznym
państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także często różnicy interesów
politycznych danych krajów, NATO jest w stanie podejmować wspólnie decyzje. Na tym
właśnie polega wyjątkowość tego instrumentu, który jest w stanie „mówić jednym głosem”.
Ponadto zauważył, że „my” jako Europejczycy powinniśmy szukać możliwości większego
zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy „Starego Kontynentu”, co przyniesie
korzyści zarówno jednej, jak i drugiej stronie Atlantyku. W konkluzji stwierdził, że Europa
zrobiła „wielki krok” naprzód od czasu militarnej interwencji w byłej Jugosławii (czego
dowodem są działania podjęte w trakcie ostatniego kryzysu w Gruzji, pomimo swoich
niedoskonałości) i jest w pełni przygotowanym, poważnym partnerem dla przyszłej, nowej
amerykańskiej administracji. Zaznaczył jednak, że europejskie kraje powinny nadal pracować
nad zacieśnianiem i pogłębianiem współpracy, tak, jak to czynią obecnie w przypadku walki
ze światowym kryzysem finansowym.
Piątkową, poranną sesję prowadził stały przedstawiciel RP przy NATO - Bogusław
Winid, który po zakończonym przez Radosława Sikorskiego wystąpieniu przekazał głos
pierwszemu z panelowych specjalistów, Robowi de Wijkowi z Haskiego Ośrodka Studiów
Strategicznych. Doktor de Wijk, odpowiadając na tytułowe pytanie tej części forum: „Europa
– Stany Zjednoczone. Czy rzeczywiście odwróciliśmy stronę?”, od razu na wstępie zaznaczył,
iż w jego mniemaniu nie odwróciliśmy i nie zaczęliśmy nowej karty w relacjach Europa –
USA, ponieważ musimy poczekać na „zmianę warty” w Białym Domu. Dopiero nowy
prezydent będzie wstanie pomóc w rozpoczęciu dialogu transatlantyckiego. W swoim
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przemówieniu nawiązał po części do wypowiedzi profesora Romana Kuźniara, który
wspominał, że obecnie Stany Zjednoczone tracą pozycję supermocarstwa ze względu na
kryzys kapitałowy i olbrzymie zaangażowanie militarno - finansowe w Iraku i Afganistanie,
które nie przyniosło spodziewanych rezultatów. To właśnie dlatego USA pozostawiło Europie
kwestię mediacji rosyjsko – gruzińskich, zupełnie nie angażując się w ten problem.
Były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz był
kolejnym prelegentem w trakcie porannego panelu. Bez wątpienia wprowadził on do dyskusji
bardzo cenny i zarazem diametralnie odmienny punkt widzenia. Jako obywatel kraju
będącego pod silnym wpływem ze strony Rosji, mógł przedstawić jej zapatrywania na obecną
sytuację polityczną na świecie, posiłkując się wypowiedziami Aleksandra Łukaszenki, którego
Kreml często wykorzystuje jako swoistą „tubę medialną”. Wspomniał również, że jako
przedstawiciel

białoruskiej

opozycji

prowadził

rozmowy

z

przedstawicielami

NATO

i administracji USA o przekształceniu Białorusi w państwo neutralne, w pewnym sensie
buforowe, z tak zwanymi „miękkimi” granicami.
Ostatni z mówców – Edwin Bakker z holenderskiego Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Clingendael, skupił się na przedstawieniu rozwoju relacji transatlantyckich
poczynając od czasów amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 r. Próbował przedstawić
publiczności obecną sytuację, patrząc przez pryzmat ostatnich wydarzeń (kryzys w Gruzji)
i zastanowić się nad przyszłością tychże stosunków. W konkluzji zgodził się ze swoim
przedmówcą – Robem de Wijkiem, że jeszcze nie „odwróciliśmy strony”, ale zaznaczył
jednocześnie, iż przyszłość wydaje się jawić w jaśniejszych barwach, szczególnie jeśli
pomyślimy o wydarzeniach, które „mamy już za sobą”.
Podobnie jak poprzedniego dnia, po zakończeniu przemówień rozpoczęła się debata
z udziałem zgromadzonej publiczności. Pytania kierowane do panelu specjalistów dotyczyły
m.in. ewentualnej lokalizacji na terytorium Polski radaru należącego do systemu Tarczy

Antyrakietowej, po wygranych przez czeską lewicę wyborach do parlamentu (która jest
przeciwna umiejscawianiu radaru w ich rodzinnym kraju), czy wywołaniu polemiki z Edwinem
Bakker’em, który określił w swoim wystąpieniu Rosję mianem wroga.
Po krótkiej przerwie, ostatnią sesję konferencji otworzył były doradca ekonomiczny
Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku, Radosław Tyślewicz. W swojej krótkiej
mowie

wprowadzającej

nawiązał

do

tytułu

tej

części

Forum

Bezpieczeństwa

Euroatlantyckiego, który brzmiał: „Walka o serca i umysły. Przyszłość Iraku i Afganistanu”.
Prowadzący w dalszej części spotkania często odwoływał się do powyższej frazy, wplatając
w wystąpienia ekspertów swoje przemyślenia i wiedzę na temat Iraku i Afganistanu.
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Cykl prezentacji rozpoczął Rainer Schuwirth, były szef sztabu SHAPE. Skupił się
głównie na ukazaniu obecnej sytuacji polityczno-społecznej w Afganistanie i podzielił się ze
słuchaczami swoimi prywatnymi spostrzeżeniami, jako osoba, która zna procedury
i zagadnienia militarne „od kuchni”. Analizując przeszłość Afganistanu, zastanawiał się jakie
błędy popełniono w trakcie tych siedmiu lat międzynarodowej interwencji. Stwierdził z całą
pewnością, że w dniu dzisiejszym serca i umysły Afgańczyków są rozczarowane, sfrustrowane
i w najlepszym wypadku skonfundowane. Podsumowując swój odczyt, zaznaczył, że
mieszkańcy Afganistanu sami muszą budować swój kraj, oczywiście z pomocą społeczności
międzynarodowej, a nie odwrotnie.
Kolejny ekspert, czyli ppłk Andrzej Dylong (Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych
RP) Skoncentrował się na wyjaśnieniu pojęcia CIMIC, czyli skrótu oznaczającego współpracę
cywilno-wojskową. Pokazywał na podstawie własnych doświadczeń z misji w Iraku, jak
przebiegała ta współpraca oraz jak personel CIMIC realizował powierzone mu zadania.
Ostatni z panelistów – dr Aleksander Głogowski (Uniwersytet Jagielloński),
podobnie jak generał Schuwirth, skupił się w przemówieniu na tematyce Afganistanu.
Wytknął szereg błędów jakie popełniły wojska amerykańsko-brytyjskie, a później NATO, które
rozpoczęło stabilizację tego kraju (np. zbagatelizowanie różnic kulturowych pomiędzy
„Zachodem” a społeczeństwem Afganistanu).
Sesja III zakończyła się dyskusją, która dotyczyła trzech zagadnień: „Czy istnieje
mniej lub bardziej zakamuflowana współpraca rosyjskich i irańskich sił wywiadowczych
w celu podtrzymywania chaosu w Afganistanie?”, „Czy destabilizacja sytuacji w Afganistanie
nie jest istotna dla Rosji, jeśli chodzi o utrzymywanie strefy wpływów w byłych republikach
radzieckich?” oraz „Jak można zmienić układ sił politycznych w Afganistanie, tudzież jaki
model władzy wprowadzić, aby rząd stał się bardziej efektywny?”.
Po zakończeniu dyskusji głos zabrała pani Prezes zarządu ISS dziękując wszystkim
ekspertom oraz uczestnikom Forum. Zaprosiła jednocześnie wszystkich zgromadzonych na
kolejną

konferencje,

towarzyszącą

lutowemu

spotkaniu

ministrów

obrony

państw

członkowskich NATO w Krakowie.
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Polska Polityka Wschodnia
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Społeczeństwo i Armia - wzajemne zaufanie podstawą dla wzmocnienia
społeczeństwa obywatelskiego
Termin realizacji: 01.05 – 31.12 2008 r.
Miejsce realizacji: Polska, Ukraina
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Kwatera Główna NATO
Projekt

dotyczył

współpracy

ukraińskiej

administracji

państwowej

działającej

w obszarze bezpieczeństwa z organizacjami pozarządowymi. Głównym celem projektu było
wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie i demokratyzacji (wzmocnienia)
działalności administracji państwowej poprzez stworzenie mechanizmów (standardów)
współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji centralnej i lokalnej a organizacjami
pozarządowymi.
i społecznych

Projekt skierowany był do przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz do przedstawicieli władzy państwowej i samorządowej. Głównymi

adresatami były organizacje i administracja działająca w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Projekt składał się z czterech części (etapów):

l

I Etap – Raport „NGO i administracja. Stan obecny współpracy”
W założeniach raport miał być ukończony przed pierwszą wizytą studyjną w Polsce i

zawierać tylko analizę obecnej sytuacji na Ukrainie oraz zdefiniować najważniejsze obszary
problemowe we współpracy organizacji pozarządowych z administracją państwową. Jednak
po rozpoczęciu prac nad raportem przez grupę ekspertów pod kierunkiem Olega
Kokoshinskiy'ego (Atlantic Council of Ukraine) i wspólnych konsultacjach, ustalono, że raport
powinien być rozszerzony o wnioski i ewentualne propozycje zmian, które powstaną zarówno
po warsztatach w Polsce, jak i podczas III etapu projektu (spotkaniach informacyjnych na
Ukrainie). W związku z tym przewodniczący zespołu sporządził listę pytań na które każdy
z uczestników warsztatów miał udzielić odpowiedzi po odbyciu wizyty w Polsce
i przeprowadzeniu spotkań na Ukrainie. Ustalono też, że ostateczna prezentacja rozszerzonej
wersji raportu nastąpi na koniec projektu podczas IV etapu – okrągłego stołu w Kijowie.
Raport

zawiera

nie

tylko

ocenę

obecnego

stanu

współpracy

pomiędzy

NGO

a administracją, ale także proponuje podjęcie konkretnych działań i kroków prawnych na
Ukrainie. Nad merytorycznym opracowaniem raportu pracował ośmioosobowy zespół pod
kierunkiem O. Kokoshinskiy'ego. W pierwotnych założeniach zespół miał składać się
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z 10 osób, ale ostatecznie wybrano 8 ekspertów (Igor Bartoshak, Sviderska Natalia, Sergij
Sokolov, Volodymyr Koriak, Sergij Dzherdzh, Andrij Ivashenko, Alla Kot, Oksana Plavec).
Niektórzy ze względu na znacznie większy wkład pracy otrzymali wyższe wynagrodzenie. Przy
opracowywaniu raportu udział mieli zarówno uczestnicy warsztatów w Polsce, polscy
wykładowcy, jak i uczestnicy spotkań na Ukrainie. Raport został zaprezentowany w Kijowie
podczas okrągłego stołu 26 listopada 2008 r. Podczas spotkania jego uczestnicy zgłosili
jeszcze szereg uwag, które zostały uwzględnione w ostatecznej wersji raportu. Raport
opatrzony wstępem przewodniczącego zespołu został następnie przetłumaczony na język
angielski

i

zostanie

rozdystrybuowany

wśród

uczestników

najbliższej

konferencji

międzynarodowej ISS, która odbędzie się 19 – 20 lutego 2009 r. Konferencja zgromadzi
przedstawicieli ośrodków badawczych państw członkowskich NATO. Celem tego jest
rozpowszechnienie informacji o sytuacji na Ukrainie i zachęcenie organizacji pozarządowych
z państw członkowskich NATO do wsparcia procesu budowania współpracy pomiędzy NGO,
a administracją państwową.
·

II Etap – Warsztaty w Polsce
W dniach 27.07. - 02.08.2008, 17.08. - 23.08. 2008 oraz 28.08. - 03.09.2008 odbyły

się w Polsce warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych
działających na Ukrainie w obszarze bezpieczeństwa i obronności kraju oraz przedstawicieli
administracji państwowej i samorządowej. Planowo każda z grup miała składać się z 15 osób,
razem 45 osób.
W pierwszych warsztatach, które odbyły się w dniach 27.07. - 02.08.2008 wzięło
udział jedynie 10 osób. W warsztatach, które odbyły się 17.08. - 23.08. 2008 w Krakowie
wzięło udział 20 osób ze względu na mniejszą grupę pierwszą. W trzeciej ostatniej grupie
wzięło udział, zgodnie z planem, 15 osób. Za rekrutację na warsztaty odpowiedzialni byli
partnerzy projektu. Zgodnie z przyjętymi kryteriami do udziału w szkoleniach kwalifikowały
się osoby reprezentujące różne środowiska, mające odmienne doświadczenie zawodowe
(pracownicy NGO, wojska, administracji, ośrodków badawczych) i z różnych regionów
Ukrainy.

Głównym zamierzeniem nie było tylko przekazanie polskich doświadczeń, ale

stworzenie odpowiednich warunków do lepszego poznania się i nawiązania współpracy
pomiędzy odmiennymi grupami. Sądziliśmy, że pozwoli to także lepiej poznać i zrozumieć
wzajemne problemy i przełamać pewne bariery.

W warsztatach uczestniczyli więc

przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków badawczych, wojska (oficerowie z bazy
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w Sewastopolu, oficer z wojsk wewnętrznych), weterani, reprezentanci administracji
państwowej i lokalnej. Sami uczestnicy podkreślali wielką wartość projektu polegającą na
zgromadzeniu na wspólnych warsztatach przedstawicieli tak odmiennych grup. Tematyka
warsztatów skupiała się głównie wokół współpracy pomiędzy administracją państwową,
a NGO. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się ze źródłami pozyskiwania funduszy
dla organizacji działających w sferze obronności, procedurami współpracy z NGO
obowiązującymi
Ministerstwie

w

Małopolskim

Urzędzie

Marszałkowskim,

Spraw Zagranicznych, Ministerstwie

Urzędzie

Wojewódzkim,

Obrony Narodowej. Poznali także

instrumenty wpływu na władzę i administrację jakimi dysponują polskie NGO (Rzecznictwo
i lobbing). Celem warsztatów było przede wszystkim przedstawienie praktycznych przykładów
współpracy z tego powodu zostały zorganizowane spotkania z przedstawicielami Państwowej
Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej. Ukraińscy goście mieli okazję zapoznać się
z praktycznymi procedurami przyjmowania osób z zewnątrz w 2 Korpusie Zmechanizowanym
w Krakowie, Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, czy
Departamencie Wychowania i Promocji MON. Z relacji uczestników warsztatów bardzo ważny
w procesie zdobywania wiedzy był wyjazd do Warszawy i wizyta w Departamencie
Wychowania i Promocji Obronności MON oraz wszelkie zajęcia związane z tematem
transformacji i profesjonalizacji Wojska Polskiego. W ramach warsztatów uczestnicy wzięli
udział w spotkaniach z polskimi organizacjami pozarządowymi min. Polskim Instytutem
Spraw

Międzynarodowych,

Helsińską

Fundacją

Praw

Człowieka,

Fundacją

Znak.

O profesjonalizacji i merytorycznym przygotowaniu osób prowadzących szkolenia najlepiej
świadczą wyniki ankiet ewaluacyjnych na 35 udzielonych odpowiedzi 29 osób oceniło
prowadzących bardzo dobrze a 6 dobrze.

l

III Etap – Spotkania informacyjne na Ukrainie
Każdy z uczestników wizyty studyjnej w Polsce był zobowiązany do zorganizowania

dwóch spotkań na Ukrainie, każde dla 20 osób w siedzibie swojej organizacji lub organizacji
będącej partnerem w projekcie. W sumie w II etapie miało wziąć udział 1800 osób. Na
spotkaniu uczestnicy warsztatów przedstawiali wiedzę zdobytą w Polsce, przekazywali
przygotowane materiały szkoleniowe, a także wspólnie dyskutowali nad możliwością
wykorzystania polskich doświadczeń na Ukrainie. Już w trakcie warsztatów w Polsce pojawiły
się propozycje ze strony uczestników, aby zdobytą wiedzę przedstawić za pomocą środków
medialnych, zamiast spotkań informacyjnych.

W wyniku tych działań oprócz spotkań
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informacyjnych na Ukrainie powstało wiele artykułów w prasie ukraińskiej regionalnej
i ogólnokrajowej oraz kilka programów radiowych i telewizyjnych. Trudno jest oszacować
liczbę odbiorców, ale znacznie ona przewyższa zakładane przez nas wartości. Dla
zobrazowania można jedynie przytoczyć następujące dane:

-

Uczestnicy I grupy warsztatowej przeprowadzili łącznie spotkania dla ok. 900 osób,
(studenci , naukowcy, oficerowie wojsk wewnętrznych Ukrainy i Marynarki Wojennej,
reprezentanci administracji państwowej i organizacji pozarządowych). Ukazały się trzy
artykuły w gazetach „Bolshaya Yalta News” ( nakład 10 000;

art. Zdn. Wrzesień

2008 nr 35(140) – „Obshchestwiennyje krugi i wnieshniaya politika Polscy. Dobawim
w niego nowyje cherty. Ot Olega Chubuka: ot turizma i polityki do druzheskih
riekomiendaciy i sowietow”), „Slava Sevastopola” (z dn. 11.IX.2008 nr 167 (22838) –
art. „Paulina Gas, direktor

Instituta Strategichieskih Studiy (G.Krakov): „Kogda nashy

strany Blizne drug k drugu, nam legche izbiegat’ konfliktom”. Nakład codzienny – 31079),

„Nowyj Siewastopol”, (internetowa gazeta, art. z dn. 06.08.2008 „Na strazhe
obshchestwiennogo poriadka i chistoty ulic polskiy opyt”).

-

Uczestnicy II grupy przeprowadzili spotkania dla ok. 2500 osób (studenci, naukowcy,
organizacje pozarządowe, weterani, wojska wewnętrzne Ukrainy, rejonowa administracja
państwowa). Ukazały się artykuły w następujących

gazetach „Dorozhnia Karta”

(nr 22-23 z dn. 29.IX. 2008 – „Prozorist’ włady – procedura demokratiji” – gazeta się
rozdje w 27 rejonach woj.Charkowskiego, nakład 10 000), „Suspilstwo ta Armiya”
(Spiwpracia z gromadskistiu, prozorist’, tema NATO, kontaktów z wijs’kowymy, toshcho,

Pres-reliz (

„Chy

ZMI

Charkiwshchyny

publikuwatymut’

informaciyu

z

pytan’

Yewroatlantychnoyi Integraciyi” – z dn. 1.XII.2008), (”Pryncyp subsydiarnosti w ES”), TV

Press-centrum – OTB (wydanie z 8/09/2008 –”Armia i Suspilstwo- wzayemodiya
i kontrol”), ”Ukrajina Mołoda”

(art. Z dn.28.XI-4.XII.2008 nr 47(107) – „Jarosław

Guła: „Mizh Armiyeyu i suspilstwom powynen buty dialog” – nakład gazety – 132651),
„Winnyc’ka gazeta” (Art. z dn. 4.IX.2008 – Petro Boyko – „Bida Ukrajiny
w nepatriotycznych Ukrajinciach”; nakład 10 000 szt.),

(z dn. 21.X.2008 – który

opowiada o Konferencji pod tyt. „NATO, Rosija, czy Neytralitet” – udział w konferencji
wziął Petro Boyko i Aleksandr Nyzhnyk), (z dn. 27.IX.2008 – który opowiada o Konferencji
pod tyt. „Ukraina i NATO” – udział w konferencji wziął Petro Boyko).
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-

Uczestnicy III grupy przeprowadzili spotkania z ok. 750 osobami (kierownictwo partii
politycznych, naukowcy, administracja samorządowa, organizacje pozarządowe), napisali
artykuły w gazetach: „Chornomors’ki nowyny” (z dn. 25.10.2008 – „Pro pol’s’kiy
Yevrovybir ta ukrayins’ki maniwci” , nakład -10889), „Centr Mizhnarodnoyi Bezpeky –
DonNU” („Nawchalni Kursy „Suspilstwo ta Armiya – pidstawa wzsajemnoji dowiry dla
zmicnennia gromadians’kogo suspil’stwa” (28 serpnia- 3 weresnia 2008 roku), z dn.
24.X.2008 – „Zustrich „Suspil’stwo ta Armiya : podstawy wzajemnoji dowiry. Pol’s’kiy
dosvid”), „Flot Ukrainy” („Yakshcho Zhinky wzhe Ne bigayut’ za wiys’kowoyu formoyu,
nastaje chas reform” - nakład 2000 szt, art. Z dn. 27.IX.2008 – „U Polshchi legshe kynuty
pałyty i navchytysia vdyhaty chyste povitria demokratychnoyi Yevropy”, nakład 2000 szt),

„Dorozhnia Karta” (Nr 22-23

z d. 29.IX.2008, art. „Pol’s’ki nuriadowi organizaciyi.

Welychezna kilkist’ Ne zmen’shuye yakosti”, Nr 24-25

z dn. 6.X. 2008 – „Spiwpracia

neuriadowyh organizaciy ta wlady.Pol’s’kiy dosvid”, Po 15.X.2008 - „Bezpieka ruhu na
pol’s’kyh dorogah”, Po 15.X.2008 - „Spivpracia neuriadovyh organizaciy”, Po 15.X.2008
„Suspil’stwo ta armiya”, nakład 10 000, rozdawana w 27 rejonach woj. Charkowskiego),
brali udział w programach radiowych i telewizyjnych: kanal ATN, „Widzerkalennia –

Otrazheniye” (z dn.20.09.2008 – potencjalna liczba odbiorców ok. 2 000 000 os), TV
TRK „Ltawa” , wywiad w programie „Ukraina-NATO-UE” (edycja 29.10.2008), radio
„Centr” (program „Ukraina-NATO” – program poświęcony „Społeczeństwo i Armia”)
·

IV Etap - Okrągły stół, konferencja ekspercka.

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 26 listopada 2008 roku w Kijowie przy
ul. Hrushevskoho 30 w Budynku Oficerów Ukrainy. Za organizację konferencji odpowiedzialny
był ukraiński partner Civic League Ukraine-NATO przy współpracy z Instytutem Studiów
Strategicznych. W konferencji wzięło udział 80 osób. Podczas konferencji głos zabrali: Michel
Duray, Dyrektor NATO Information and Documertation Center in Kiev, James Greene,
Dyrektor NATO Liaison Office in Ukraine, Volodymyr Furashev, Ewa Wieczorek (Departament
Wychowania i Promocji Obronności w MON), członkowie zespołu przygotowującego raport
(Oleg Kokoshinskiy, Volodymyr Koryak), uczestnicy warsztatów w Krakowie (min. Oleksandr
Nyzhnyk, Igor Prystawskyi, Tamara Trashevich), oraz przedstawiciele Instytutu Studiów
Strategicznych: Paulina Gas, Tomasz Ożóg, Michał Burek. Celem konferencji było
zaprezentowanie wyników spotkań prowadzonych na Ukrainie przez uczestników warsztatów
w Krakowie, polskich doświadczeń we współpracy pomiędzy MON, armią i NGO,
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doświadczenia i standardy natowskie oraz plany ukraińskiego ministerstwa obrony dotyczące
zasad współpracy z NGO. W pierwszej części zostały zaprezentowane wyniki przygotowanego
przez zespół raportu na temat obecnego stanu współpracy. W drugiej części spotkania odbyła
się dyskusja podczas, której ukraińskie organizacje pozarządowe wskazały palące problemy,
które wymagają naprawy oraz przygotowały propozycje konkretnych zmian.

18

Spotkanie z Lasha Zhvania
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Spotkanie z Lasha Zhvania
Termin: 12 września 2008
Partnerzy: Fundacja Konrada Adenauera Przedstawicielstwo w Polsce
Koordynator: Michał Burek
Opis:
Dzięki współpracy z naszym partnerem, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce,
12 września 2008 roku o godzinie 16.30, w siedzibie naszej siedzibie przy ulicy
Mikołajskiej 4, odbyło się spotkanie z Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych
Parlamentu Gruzji, Panem Lasha Zhvania. Spotkanie otworzyła Prezes Fundacji Instytut
Studiów Strategicznych, Pani Anna Szymańska-Klich, która powitała Pana Przewodniczącego
i przybyłych gości (akademików, studentów, przedstawicieli NGO's oraz media), a także
nakreśliła główny temat spotkania, jakim jest obecna sytuacja w Gruzji oraz na Kaukazie.
Następnie głos zabrał nasz gruziński gość, który w swoim przemówieniu przedstawił konflikt
gruzińsko-rosyjski widziany oczyma Gruzji. Poza kwestiami dotyczącymi działań zbrojnych
obu armii, Pan Zhvania skupił się również na wpływie i skutkach działań polski oraz
przedstawicieli UE, nie tylko wobec trwającego konfliktu, ale także szerzej - wobec
całościowej polityki Rosji. Słuchacze, mogli dowiedzieć się również na temat kulisów
gruzińskiej polityki, a także mieli możliwość zadawania pytań Panu Przewodniczącemu.
Według Zhvanii w tym roku "Rosja zaczęła testować reakcje opinii międzynarodowej na
nieprzyjazne kroki", a wspólnota międzynarodowa nie reagując "nie zdała egzaminu" i nie
potrafiła zapobiec dalszemu rozwojowi sytuacji. "Z upływem czasu rosyjska dezinformacja
zaczyna zbierać żniwo i cała wina została zrzucona na Gruzję, że to ona rozpoczęła konflikt.
Tak

to

wygląda

przynajmniej

w

informacjach

rosyjskich"

–

mówił

Zhvania.

Dodał, że rosyjska Duma napomniała ministra obrony i ministra spraw zagranicznych Rosji za
"zbyt późną reakcję na gruzińską agresję". "To przecież nie Gruzja weszła na teren innego
kraju" – podkreślił. Zhvania powiedział, że Polska okazując wielką solidarność z narodem
gruzińskim dała innym krajom przykład jak niepodległe państwa powinny solidaryzować się
z krajem, który uległ agresji i znajduje się w stanie kryzysu humanitarnego.
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W okresie sprawozdawczym prowadzono działania merytoryczne trzech rodzajów.
W pierwszej połowie roku przeprowadzono rozległe kwerendy archiwalne w kraju i zagranicą.
Ponadto dokonano zakrojonych na szeroką skalę kwerend bibliotecznych w polskiej
i zagranicznej literaturze przedmiotu oraz wybranych rocznikach polskiej prasy. Ze względu
na

wykorzystanie

większości

środków

na

kwerendy

w

pierwszej

połowie

roku,

najważniejszym zadaniem w drugiej połowie roku była kontynuacja i intensyfikacja działań
weryfikacyjnych oraz praca nad hasłami, które mają w roku 2009 wejść do pierwszego tomu
słownika obywateli polskich represjonowanych za pomoc Żydom. Członkom Zespołu
Weryfikacyjnego przydzielono kolejne hasła osobowe (recordy) zawarte w elektronicznej
bazie danych w celu przeprowadzenia korekty formalnej oraz uzupełnienia brakujących
informacji. Efektem wszystkich dotychczasowych kwerend archiwalno-bibliotecznych, jak też
zbierania relacji w ramach zgłoszeń przez stronę internetową ISS, jest odnalezienie kolejnych
informacji pozwalających uzupełnić bazę danych do stanu około 5000 recordów.
Szczegółowe informacje na temat prowadzonych kwerend:
1. Zespół weryfikacyjny
Podane niżej wyniki weryfikacji są efektem pracy następujących osób:

l

Grzegorz Berendt,

l

Janusz Gołaszewski,

l

Leszek Kocoń,

l

Anna Krochmal

l

Michał Mroczek,

l

Aleksandra Namysło,

l

Sebastian Piątkowski,

l

Elżbieta Rączy

l

Krystyna Samsonowska,

l

Dorota Siepracka

l

Marcin Urynowicz.
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Ogółem weryfikacji poddano przypadki 964 osób spośród ujętych w bazie danych.
Okazało się, że było wśród nich 216 osób, które były wprawdzie wiązane w niektórych
pozycjach literatury z kontekstem objętym programem INDEX, ale weryfikatorzy stwierdzili
jednoznacznie, że nie odpowiada to faktom, ponieważ te osoby były represjonowane przez
Niemców, ale z innych powodów. Sprawy 108 kolejnych osób skierowano do dalszej
weryfikacji, bowiem pewne dane wymagają jeszcze uściślenia. Natomiast 640 osób (z tych
zweryfikowanych)

bezspornie

doznało

represji

i

cierpień,

w

tym

557

zostało

represjonowanych zgodnie z definicją represji przyjętą przez Zespół Weryfikacyjny, tzn.
zostały zamordowane, umarły

lub zostały stracone w

więzieniach

bądź

obozach

koncentracyjnych, gdzie trafiły za pomoc Żydom, były przesłuchiwane, bite lub torturowane,
ich majątek został zrabowany bądź zniszczony. W tej liczbie 251 zamordowano na miejscu
lub w późniejszym terminie z powodu pomocy Żydom. Dalsze 83 osoby to dzieci (74 sieroty)
lub współmałżonkowie (8 wdów, 1 wdowiec), którzy zamieszkali w jednym gospodarstwie
domowym z ofiarami dosłownie rozumianej represji, byli jej naocznymi świadkami,
a w następnych latach doświadczały ich długofalowych konsekwencji.
Sprawdzono, czy przypadki 640 (557) ofiar były wymieniane w monograficznych publikacjach
zawierających zestawienia nazwisk ofiar represji za pomoc Żydom wydanych przez Główną
Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. Stwierdzono, że zbieżność wystąpiła w
przypadku 170 osób. Pozostałych 470 osób (bez sierot i wdów/wdowców 377) w wyżej
wymienionej

literaturze

opublikowanej

nie

wspomniano.

Spośród

640

osób

314

zweryfikowano, dzięki dokumentacji pozyskanej z akt i wydawnictw Yad Vashem), w tym 115
ofiar śmiertelnych.
Hasła przedmiotowe opisujące przypadki represji, przygotowane przez Elżbietę Rączy
i Grzegorza Berendta obejmują 110 osób. W 2009 r. będą one przedstawione do oceny
recenzentom merytorycznym. Obecnie trwa pisanie kolejnych haseł dotyczących osób,
w przypadku których fakt represji został potwierdzony.
2. Baza danych i dokumentacja cyfrowa
W okresie sprawozdawczym wprowadzono ponad około 1000 nowych recordów, których
treść dokumentuje przypadki represji. Materiały pozyskane z Yad Vashem są kopiowane
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i scalane w formie skanów z odpowiednimi hasłami (recordami). W ISS i NDAP istnieją
cyfrowe kopie materiałów sprawozdawczych nadsyłanych przez wykonawców kwerend.
3. Archiwa i instytucje podległe NDAP
Obok wpisywania danych uzyskanych podczas kwerend prowadzonych przez wykonawców
projektu

spoza

NDAP,

wprowadzano

do

bazy

komputerowej

wyniki

kwerend

przeprowadzonych na Litwie, Ukrainie, w Austrii i w Niemczech.
W lipcu przystąpiono w NDAP do scalania z recordami bazy danych cyfrowych kopii
dokumentów pozyskanych w archiwum w Muenster. Z Niemiec wpłynęła pierwsza partia kopii
(ok. 350 stron).
Archiwum Akt Nowych. Zespół 16 pracowników AAN, którymi kieruje Włodzimierz Janowski
przeprowadziło kompleksowe kwerendy w zespołach dotyczących lat okupacji niemieckiej.
Zakończono kwerendy w 16 zespołach, natomiast do przejrzenia pozostało 13 zespołów
archiwalnych. Rezultatem dotychczasowych prac są informacje na temat 21 przypadków
represji odnalezione w zespołach: Ministerstwo Sprawiedliwości, Sąd Najwyższy, Rada
Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy we Lwowie, Spuścizna Szymona Zachariasza,
Ministerstwo Informacji i Dokumentacji Rządu RP na uchodźstwie.

Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. Kwerendy w dokumentacji z okresu okupacji
niemieckiej (1939-1945) przeprowadziły 4 osoby: Regina Badura-Lipska, Witold Karpowicz,
Małgorzata Prusak i Ryszard Wojtkowski. W ramach poszukiwań wytypowano i przejrzano
materiały z zespołu nr 643, tzn. Sąd Specjalny w Warszawie (Sondergericht Warschau),
liczącego 1803 jednostki aktowe.

Archiwum Państwowe w Katowicach. Sławomira Krupa oraz Elżbieta Matuszek przeprowadziły
kwerendy w zespole akt katowickiego Sądu Specjalnego (Sondergericht Kattowitz).

Archiwum Państwowe w Radomiu. Kwerendę prowadzą 2 osoby (Sebastian Piątkowski i Anna
Jankowska), badając akta gmin wiejskich i miejskich z okresu II wojny światowej oraz
niemieckich sądów specjalnych i prokuratur z okresu okupacji.
4. Kwerendy

l

Kwerendy w Austrii

W maju br. dr Frank Grelka przeprowadził wstępną kwerendę w archiwum Instytutu Szymona
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Wiesenthala w Wiedniu (Dokumentationszentrum des Bundes juedischer Verfolgter des
Naziregimes – Simon Wiesenthal Archiv). Archiwum zawiera akta 8 tysięcy zbrodniarzy
wojennych z okresu II wojny światowej zaangażowanych w nazistowską politykę Zagłady
Żydów oraz około 300 tys. listów tworzących korespondencję prowadzoną przez tzw.
Centrum Wiesenthala. W tym ośrodku nie zajmowano się zbrodniarzami represjonującymi
obywateli RP z powodu udzielania przez nich pomocy Żydów. W zasobie nie gromadzono na
ogół relacji opisujących okoliczności utrzymywania się Żydów po tzw. aryjskiej stronie, a co
za tym także ewentualnych represji. Z tego powodu zasób nie ma istotnej wartości dla
programu INDEX i badania w nim nie będą kontynuowane.

l

Kwerendy na Litwie

Aleksandra Leończyk-Rudnicka (AP Suwałki) i Krzysztof Kołodziejczyk (AP w Ludblinie)
prowadzili w marcu wstępne kwerendy w archiwach wileńskich: Litewskie Centralne
Państwowe Archiwum, Litewskie Archiwum Specjalne, Państwowe Wileńskie Muzeum
Żydowskie. Wytypowano kilkadziesiąt zespołów archiwalnych dotyczących niemieckiej polityki
okupacyjnej na Litwie, a przede wszystkim akcji represyjnych. Pełne wyzyskanie tych
materiałów wymaga dodatkowych kwerend.

l

Kwerendy w Niemczech

W dniach 2-20 czerwca br. dr Janusz Gołaszewski był po raz czwarty i ostatni w archiwum
państwowym w Muenster. Poddał analizie akta Prokuratury w Bochum (Staatsanwaltschaft
Bochum), Prokuratury Generalnej w Hamm (Generalstaatsanwaltschaft Hamm) i Prokuratury
w Dortmundzie. Głównej Komisji Badania Zbrodni Nazistowskich (Staatsanwaltschaft
Dortmund. Zentrallsstelle fuer NS-Verbrechen). W trakcie pobytu wybrano ok. 1800 stron
dokumentów (związanych z faktami represji za pomoc Żydom) przeznaczonych do
skopiowania. Kopie cyfrowe są sukcesywnie przekazywane przez stronę niemiecką i scalane
z recordami bazy danych.

l

Kwerendy na Ukrainie

W grudniu ubiegłego roku pracownica AP w Przemyślu, wykonując inne prace na rzecz NDAP,
przeprowadziła wstępne rozpoznanie możliwości wykorzystania akt archiwów lwowskich na
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rzecz programu. Ustaliła przede wszystkim, że pojawiła się możliwość uzyskania dostępu do
akt po długiej przerwie spowodowanej zamknięciem

lwowskich archiwów. Rozpoznanie

ułatwiło pracę dr. Witoldowi Mijalowi, który przystąpił do pierwszych kwerend na Ukrainie w
marcu 2008 r., rozpoczynając od prac w zasobie Archiwum Państwowego Obwodu
Lwowskiego we Lwowie. Zapoznał się z następującymi zespołami:

Sąd Specjalny przy

Niemieckim Sądzie we Lwowie, Niemieckie Więzienie Kryminalno-Śledcze we Lwowie,
Lwowski Sąd Apelacyjny dla Dystryktu Galicja, Prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym we
Lwowie i Sąd Okręgowy we Lwowie. Wynikiem pierwszej kwerendy we Lwowie jest
odnalezienie

informacji

o

53

osobach

(w

tym

28

Polaków,

16

Ukraińców

i 9 niezidentyfikowanych pod względem narodowości), które zostały dotknięte represjami
z

powodu

udzielania

pomocy

Żydom.

Lwowska

kwerenda

archiwalna

musi

być

kontynuowana, ponieważ W. Mijalowi nie udostępniono wszystkich akt.

l

Kwerendy w Izraelu

Yad Vashem
Podpisano umowy z trzema pracownicami Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, których
przedmiotem jest kwerenda archiwalna.
Bożenna Rotman przygotowuje wypisy i kopie dokumentów z akt osób represjonowanych
przechowywanych w archiwum Wydziału Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Jak dotąd
przekazano do ISS materiały dotyczące 80 przypadków represji.
Bogna Pawlisz wykonuje kwerendę w zespole relacji (YV 03) spisanych w jidysz
przechowywanych w Archiwum Yad Vashem. Relacje mają bardzo zróżnicowaną objętość
oraz czytelność. Jest to zadanie bardzo pracochłonne.
Pracownik archiwum Yad Vashem Witold Medykowski prowadzi kwerendę w relacjach
hebrajskojęzycznych.

l

Kwerendy w literatura polskojęzycznej:

W okresie sprawozdawczym prowadzono zakrojoną na dużą skalę kwerendę w polskiej
literaturze przedmiotu. Jej wykonawcami byli: Tomasz Hinc (30 książek, periodyki),
Małgorzata Kret (20 książek, periodyki), Wojciech Łukaszun (20 książek), Łukasz
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Męczykowski (periodyki), Karol Nawrocki (45 książek, periodyki), Grzegorz Nowicki
(5 książek, periodyki), Małgorzata Olczak (6 książek, periodyki), Grzegorz Płotka (periodyki),
Marta Rokita /obecnie Mrozińska/ (periodyki), Izabela Rychert (10 książek) i Przemysław
Wierzbicki (13 książek, periodyki). W ramach kwerend prowadzonych od roku 2006 do lipca
br. zbadano około 400 tomów monograficznej literatury przedmiotu (w tym kilkutomowe)
oraz blisko 1000 tomów periodyków, w tym pism naukowych, w których zamieszczano
artykuły dotyczące niemieckiej polityki ludnościowej w okupowanej Polsce.

W latach 1967-1969 na łamach prasy polskiej prowadzono akcję przybliżania czytelnikom
informacji o zaangażowaniu Polaków w akcję ratowania Żydów, stąd rozpoczęto przegląd
głównych wojewódzkich organów PZPR i najważniejszych innych dzienników wydawanych
w tym okresie.
Nawiązania do polityki represji wobec obywateli polskich znajdowały się też w periodykach
resortowych, stąd kwerendą objęto również pisma „Rejent” i „Palestra”, do których
odwoływano się w literaturze przedmiotu pisząc o prawnych aspektach okupacyjnej
rzeczywistości.
Trudność w dotarciu kwerendarzy do niektórych pozycji monograficznych spowodowała, że
część z nich w ramach jednego zlecenia prowadziła kwerendę w pracach odrębnych jak
i w periodykach.
Lista periodyków objętych kwerendą: "Archiwum Historii i Filozofii Medycyny oraz Historii
Nauk Przyrodniczych", "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce"
(1946-1990); "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Instytutu Pamięci Narodowej" (1991-1994); "Pamięć i Sprawiedliwość. Biuletyn Głównej
Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej" (19952008), „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” i „Kwartalnik Historii Żydów”, "Dzieje
Najnowsze" (Pismo IH PAN); "Dziennik Bałtycki" (1967-1969); "Głos Wybrzeża" (1967-1969);
"Muzea Walki" (1968-1989); "Palestra" (1957-2008); "Prawo i Życie" (1967-1969); "Przegląd
Lekarski. Organ Krakowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Izby Lekarskiej w Krakowie,
Związku Lekarzy RP. Organ Związku Lekarzy Ubezpieczeń społecznych"; roczniki: (19462008); "Przegląd Zachodni" (1945-2008); "Rejent" (1991-2007); „Słowo Powszechne” (196727

1969); polskojęzyczna część pisma „Słowo Żydowskie/Dos Jidysze Wort” (lata 1992-2007);
"Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi" (1974-2007).
·

Kwerendy w literaturze anglojęzycznej

Kwerendę przeprowadzili: Anna Huras (15 tomów), Tomasz Sudol (7 tomów) i Małgorzata
Tomaszek (7 tomów). Objęto nią w tym roku 29 pozycji książkowych.

l

Kwerendy w literaturze niemieckojęzycznej

Kwerendę przeprowadzili: Piotr Kendziorek (21 tomów) i Frank Grelka (22 tomów) i objęła
ona w 2008 r. 43 pozycje literatury przedmiotu

l

Kwerendy w literaturze w języku jidysz

Wykonawcy: August Grabski (9 tomów), Anna Gulińska (6 tomów) i Martyna Rusiniak
(10 tomów). Jak dotąd w tym roku opracowano łącznie 25 tomów.
W związku z trudnościami w docieraniu kwerendarzy do wskazanych pozycji literatury
przedmiotu dokonano zakupu 15 książek w języku jidysz w paryskiej bibliotece im. Medema
oraz 266 reprintów tzw. ksiąg pamięci (Jiskor-bukh), poświęconych pamięci wspólnot
żydowskich na polskich ziemiach, w których opisano m.in. ich unicestwienie. Przystąpiono do
pracy z tym materiałem.
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INDEX Pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc
Żydom
- konferencja międzynarodowa

Termin realizacji: 5 grudnia 2008 r.
Partnerzy: Narodowe Centrum Kultury
Koordynator: Michał Burek
Opis:
Od 1 maja 2008 roku Instytut Studiów Strategicznych zaczął realizację projektu

Program INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom.
Konferencja Naukowa. Celem projektu, a zarazem jego finalnym rezultatem była organizacja
międzynarodowej konferencji naukowej, w ramach której możliwa była: prezentacja
dotychczasowych wyników badań prowadzonych w ramach Programu INDEX, dyskusja
badaczy nad metodologią badań oraz konstrukcją używanych narzędzi badawczych, a także
zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienia, bez których niemożliwe jest pełne
poznanie historii Polski, oraz stosunków polsko-żydowskich.
Na konferencję przybyło ok 80 osób, spośród, których dużą część stanowili studenci
krakowskich uczelni wyższych. Przybyli również reprezentanci zaproszonych instytucji m.in.
Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Eleonora Bergman oraz Dyrektor Centrum
Badań Holokaustu UJ dr Jolanta Ambrosewicz-Jacobs. Wśród uczestników znaleźli się również
przedstawiciele nauki, a także dziennikarze.
Prelegenci i najważniejsze kwestie, poruszone w trakcie konferencji:
Dr hab. Janusz Kurtyka w krótkim przemówieniu podkreślił zaangażowanie Instytutu Pamięci
Narodowej

w

działalność

INDEXu.

Stwierdził,

że

to

przedsięwzięcie

jest

jednym

z najtrudniejszych wyzwań stojących przed polskimi historykami. Program ma znaczenie nie
tylko polityczne, ale przede wszystkim społeczne. Celem INDEXu jest pokazanie prawdy,
a właściwie drugiej części prawdy, oprócz prawdy strony żydowskiej. Podobne przemówienie
inauguracyjne wygłosił Krzysztof Dudek dyrektor Narodowego Centrum Kultury.
Dr Kai Struve z uniwersytetu w Halle wygłosił odczyt pod tytułem Przemoc antyżydowska w Galicji Wschodniej i na Wołyniu latem 1941 r. - konteksty, kontrowersyjne
interpretacje i problemy ze źródłami. Jego zdaniem jednym z motywów kierujących
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przedstawicielami ludności ukraińskiej, którzy urządzali pogromy, były świeże wspomnienia
zachowań Żydów w okresie sowieckim. Pogromy w Galicji Wschodniej zestawił z pogromem
w Jedwabnem. Kai Struve powiedział także, że postawa władz nazistowskich wobec
spontanicznych pogromów nie była jednoznaczna.
Witold Mędykowski z Yad Vashem mówił o pomocy, obojętności i represji jako podstawowych
elementach badania i oceny relacji między ludnością chrześcijańską i żydowską pod okupacją
niemiecką na podstawie materiałów w zbiorach Archiwum Yad Vashem. Jego zdaniem
postawa społeczeństwa polskiego wobec Zagłady była w większości przypadków bierna. Taka
obojętność działała właściwie na korzyść władz okupacyjnych. Nazistowskie przepisy rasowe
zostały w okupowanej Polsce bardzo łatwo przyjęte do wiadomości. Zupełnie inna była
postawa ludności wobec konspiracji niepodległościowej (Żyd - obcy, konspirator - swój).
Wspomniał także o przypadkach donosów na własnych sąsiadów ukrywających Żydów, oraz
zabijania Żydów już po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej. W tych warunkach ratowanie
Żydów było szczególnym bohaterstwem.
Ihor Smolskyj z Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie
przedstawił temat Duchowieństwo Ukraińskiej Greckokatolickiej Cerkwi a Żydzi w czasie
drugiej wojny światowej w świetle materiałów archiwalnych. Skoncentrował się przede
wszystkim na postaci metropolity Andrzeja Szeptyckiego, który wprawdzie początkowo
z radością przywitał atak Niemców na ZSRR, widząc w nich sojuszników w dążeniu
do utworzenia niepodległej i zjednoczonej Ukrainy, ale szybko zorientował się, że jego
sympatie były źle ulokowane. W 1942 roku Szeptycki przyznał się do błędnej oceny Niemców
i w listach do duchowieństwa wyrażał obawy przed destrukcyjnym wpływem Hitlerowców na
ludzi słabych duchem oraz ostrzegał przed możliwością użyciem klątwy kościelnej za udział w
zbrodniach.
Jevgenij Rozenblat z Państwowego Uniwersytetu w Brześciu na Białorusi wygłosił
referat pod tytułem „Motywacje i rodzaje pomocy Żydom na Białorusi w okresie Holocaustu”.
Materiały dotyczące Zagłady na terenie dzisiejszej Białorusi nie zostały jeszcze dokładnie
przebadane. Na podstawie dotychczasowej wiedzy Rozenblat starał się przeanalizować
motywacje kierujące osobami, które pomagały Żydom w czasie okupacji.
Dr hab. Grzegorz Berendt z gdańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
przedstawił temat Program Index - cele i ustalenia. W pierwszej części wystąpienia omówił
wcześniejsze badania i publikacje dotyczące kwestii polskiej pomocy Żydom oraz
uwarunkowania historyczne i polityczne, które im towarzyszyły. Grzegorz Berendt podkreślił,
że celem programu INDEX jest badanie represji wobec Polaków pomagających Żydom, a nie
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całości relacji polsko-żydowskich w okresie okupacji. W kwestii metodologii zwrócił uwagę
na to, że za najważniejsze i najbardziej wiarygodne źródła uznaje się dokumenty, które
powstały jeszcze w czasie okupacji.
Dr Anna Krochmal z Naczelnej Dyrekcji Archiwow Państwowych w Warszawie przedstawiła
prezentację pod tytułem Program Index - wyniki kwerend w archiwach polskich, niemieckich,
litewskich i ukraińskich. Wyjaśniła przyjęte zasady metodologii badań w ramach programu
INDEX oraz wymieniła archiwa, w których prowadzone są kwerendy. Podkreśliła, że kategoria
pomocy jest traktowana szeroko, a więc w polu zainteresowania znajdują się również osoby,
które pomagały kierując się motywacją zysku. W bazie danych INDEXu znajduje się ponad 3
tysiące przypadków pomocy, przy czym część z nich może dotyczyć tego samego zdarzenia.
Według Anny Krochmal mniej więcej 65-70% przypadków w których władze dowiadywały się
o pomocy Żydom, kończyło się śmiercią pomagającego.

SPRAWIEDLIWI I ICH ŚWIAT – SPOTKANIA Z HISTORIĄ
DLA MŁODZIEŻY PONADGIMNAZJALNEJ
Termin realizacji: 01.08.2008 – 31.12.2008
Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008
Od czerwca do grudnia 2008 roku Instytut prowadził na terenie województwa
małopolskiego projekt edukacyjny Sprawiedliwi i ich świat – spotkania z historią dla

młodzieży ponadgimnazjalnej, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem tak uczniów,
jak i nauczycieli. W ramach podjętych działań edukacyjnych finalnie zostało przeszkolonych
1020 uczniów z 16 szkół. Pragnęliśmy, aby projekt ten był odpowiedzią z jednej strony
na potrzeby uczniów, którym niezbędna je kompleksowa wiedza, prezentowana w przystępny
dla nich sposób, natomiast z drugiej strony odpowiedzią na potrzeby placówek edukacyjnych,
które z różnych względów nie są w stanie zrealizować obowiązującej podstawy programowej.
Nauka historii w polskiej szkole skupia się przede wszystkim na ogólnych zagadnieniach
dotyczących historii Polski oraz świata. W związku z tym faktem, uczniowie często nie mają
możliwości szczegółowego poznania wielu z zagadnień, których znajomość i rozumienie jest
niezbędne, aby możliwym było swobodne i świadome poruszanie się w rzeczywistości
społecznej, która ich otacza. Jednym z takich zagadnień jest Holokaust oraz stosunki
polsko-żydowskie przed wojną oraz w trakcie jej trwania, które to stanęły w centrum
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realizowanego przez Instytut projektu.
Zajęcia w szkołach prowadzone były przez przeszkolonych Animatorów, którzy
w ramach lekcji wykorzystywali opracowany na potrzeby projektu scenariusz. Został on
opracowany w taki sposób, by Animator mógł dostosować narzędzia wykorzystywane
w tracie zajęć do wiedzy oraz aktywności i zaangażowania uczniów, jednocześnie przekazując
wiedzę z wszystkich obszarów niezbędnych do zrozumienia złożonych relacji polskożydowskich w trakcie trwania II Wojny Światowej. W trakcie zajęć uczniowie uzyskali również
wiedzę na temat historii i założeń powstania Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata,
a także metodologii badań oraz sposobu przyznawania samego tytułu. Aby nadać historii
kontekst lokalny, Animatorzy prezentowali wybrane historie Sprawiedliwych pochodzących
z miejscowości, w której były prowadzone zajęcia, bądź miejscowości okolicznych. Osadzenie
historii w kontekście lokalnym, tak, aby uczniowie mogli odczuć i zrozumieć, że wielkie
wydarzenia historyczne dotyczą także małych ojczyzn, historii ich regionu, a często nawet
losów rodzinnych samych zainteresowanych, pozwoliło na efektywniejsze przekazywanie
wiedzy. Wysoka ocena merytoryczna prac, które uczniowie nadesłali na organizowany
konkurs organizowany w ramach projektu, dokonana przez specjalistów, a także widoczne
zaangażowanie uczniów, którzy przy ich tworzeniu wykorzystywali takie techniki jak wywiad,
czy analizę dokumentów, tym bardziej cieszą oraz udowadniają, iż podejmowane działania
przynoszą zamierzony skutek. Rozdanie nagród głównych odbyło się 2 lutego 2009 r.
w siedzibie ISS w obecności Małopolskiego Kuratora Oświaty Dariusza Dzigańskiego, który
objął honorowym patronatem realizowany projekt.
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Bezpieczeństwo energetyczne filarem bezpiecznej
Europy
- konferencja międzynarodowa

Organizator: Instytut Studiów Strategicznych
Data realizacji: 21 kwietnia 2008 (poniedziałek)
Miejsce realizacji: Kraków, Pałac Pugetów, ul. Starowiślna 13
Partnerzy: Katowicki Holding Węglowy, Philip Morris Polska, Jastrzębska Spółka Węglowa,
Rzeczpospolita, TVP Kraków, Raport-wto, Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych

Tematem przewodnim konferencji był proces powstawania wspólnej dla krajów Unii
Europejskiej polityki energetycznej, która jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakim
stoi Europa. Nie ulega jednak wątpliwości, że proces ten wymaga zintegrowania systemów
energetycznych całej Unii, wypracowania ram podejmowania decyzji i zabezpieczenia dostaw
źródeł energii dla całej UE. Należy bowiem pamiętać, że konsekwencje podjętych działań
będą oddziaływać na 27 państw członkowskich, funkcjonujących

w nich przedsiębiorstwach

i odbiorcach energii. Konferencja została podzielona na dwie sesje tematyczne. Podczas
pierwszej sesji „Europejska polityka energetyczna” prezentowano założenia wspólnej
polityki energetycznej. Druga sesja „Polityka energetyczna Niemiec i Polski –

doświadczenia i perspektywy dwustronnej współpracy” była poświęcona omówieniu
niemieckiej i polskiej polityki, możliwościom korzystania z wzajemnych doświadczeń oraz
bilateralnej współpracy na poziomie europejskim. Przemówienie inaugurujące konferencję
wygłosił Pan Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki RP. W swoim
przemówieniu skupił się na prezentacji polskiej polityki energetycznej oraz potencjalnych
możliwościach dywersyfikacji źródeł energii. W dalszej części wystąpienia omówił wyzwania
stojące przed Polską i całą UE w kontekście wspólnej polityki energetycznej.
Podczas pierwszej sesji paneliści i uczestnicy konferencji poszukiwali odpowiedzi na
następujące pytania: jakie możliwości, działania i kluczowe zagadnienia stoją przed wspólną
polityką energetyczną, jak pogodzić często sprzeczne interesy narodowe poszczególnych
państw członkowskich, jakie pojawiają się wymagania wobec systemu głosowania
i koordynacji, jak należy ukształtować strategiczny podział ról i kompetencji pomiędzy
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szczeblem

krajowym

i

europejskim,

jak

zdefiniować

europejskie

bezpieczeństwo

energetyczne, na czym powinna polegać dywersyfikacja dostaw surowców oraz na jakich
zasadach powinna się opierać współpraca energetyczna UE z Rosją. W I panelu głos zabrali:
Jean-Claude Schwartz, Dyrekcja Generalna Energia i Transport, Komisja Europejska, Florian
Baumann, Center for Applied Policy Research, Uniwersytet w Monachium, Niemcy, Ryszard
Ciach, Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych, Polska, Stefan Taczanowski, Zakład
Problemów Energetycznych, Akademia Górniczo – Hutnicza. Na zakończenie I sesji
przedstawiciele Forum Odbiorców Energii (Henryk Kaliś, Daniel Borsucki) zaprezentowali
raport: Europejska energia – korzyści i koszty.
Druga sesja była poświęcona omówieniu niemieckich doświadczeń dotyczących
zmian w polityce energetycznej i sposobów oraz możliwości

ich wykorzystania w Polsce.

Szczególne istotna wydaje się prezentacja mechanizmów wsparcia dla odnawialnych źródeł
energii, wzrostu efektywności i rozwoju technologii czystego węgla. Uczestnicy zastanawiali
się nad możliwymi obszarami współpracy niemiecko - polskiej w kontekście europejskiej
polityki energetycznej.

Szczególnie interesujące wydają się niemieckie doświadczenia we

wspieraniu rozwoju OZE, na które wskazali niemieccy goście konferencji. W II sesji głos
zabrali: Michael Häusler, Kierownik Działu Ekonomicznego, Ambasada Republiki Federalnej
Niemiec w Polsce, Waldemar Łagoda, Departament Bezpieczeństwa Energetycznego,
Ministerstwo Gospodarki RP, Heinrich Sagolla, Wiceprezes polsko – niemieckiej firmy
Opa-Solar, Ireneusz Bil, Szkoła Główna Handlowa, Polska.

ZIELONA ENERGIA – TREND CZY KONIECZNOŚĆ?
INNOWACYJNE TECHNOLIGIE A EUROPEJSKA POLITYKA ENERGETYCZNA

Data realizacji: 15 grudnia 2008 r.
Miejsce realizacji: Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17
Patron medialny: Czysta Energia
Konieczność

poszukiwania

alternatywnych

źródeł

energii

jest

coraz

szerzej

dyskutowaną kwestią we współczesnym świecie. Dla wielu naukowców i polityków odejście
od starych surowców energetycznych na rzecz energii odnawialnej jest jedynym rozsądnym
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rozwiązaniem w obliczu kurczących się złóż paliw kopalnych i pogłębiającego się kryzysu
ekologicznego. Niestety zielona energia ma również swoich zagorzałych przeciwników
uważających ją za nieefektywną i drogą. Gdzie leży prawda? Czy faktycznie zielona energia to
tylko czasowa moda? Czy stare surowce mogą być ekologiczne? Na te pytania próbowaliśmy
znaleźć odpowiedzi podczas konferencji „Zielona energia- trend czy konieczność?”
Konferencja odbyła się tydzień po Szczycie Klimatycznym Narodów Zjednoczonych
w Poznaniu i była doskonałą okazją do dyskusji nad przyszłością sektora energetycznego
w Europie. Zaplanowaliśmy dwie części konferencji. Pierwsza – Energia odnawialna –
pewna przyszłość czy złudna nadzieja? Czy można efektywnie wykorzystać
zieloną

energię, koncentrowała się na energii odnawialnej i jej roli we współczesnej

polityce energetycznej. Poruszyliśmy takie aspekty

zielonej

energii jak

jej

udział

w państwowych bilansach energetycznych i jej efektywność w globalnej ekonomii. Druga
sesja: Stare surowce – nowe możliwości. Technologie jutra wobec paliw
kopalnych, była przeciwwagą jak i uzupełnieniem pierwszego panelu i stworzyła pole do
żywej i konstruktywnej dyskusji na temat nowego podejścia do starych sektorów energii.
W spotkaniu wzięli udział m.in..: Wiesław Wójcik - PIGEO (Polska Izba Gospodarcza Energii
Odnawialnej), Reiner Hinrichs- BEE (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.), Krzysztof
Biernat – Polska Platforma Technologiczna Biopaliw i Biokomponentów, David Buchan –
Oxford Institute for Energy Studies, Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”.
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W roku 2008 były kontynuowane prace wydawnictwa. W tym okresie ukazały się:
-

„Pod osłoną nocy“ Haliny Birenbaum
„Cena Poświecenia – Zbrodnie na Polakach za pomoc udzielaną Żydom w rejonie
Ciepielowa – Jacka Młynarczyka i Sebastiana Piątkowskiego

-

ONZ wobec terroryzmu międzynarodowego – Marcina Marcinko

Trwały również prace nad wydaniem Polskiej wersji językowej Księgi Sprawiedliwych

wśród Narodów Świata. Księga zawiera biogramy osób, które zostały uhonorowane medalem
"Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, wraz z opisem dotyczącym sposobu niesienia
pomocy. Medal jest przyznawany osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia
ratowały w czasie II wojny światowej osoby narodowości żydowskiej. Spośród ponad 20 tys.
uhonorowanych medalem,

ponad 6 tys. to Polacy. Ponieważ najliczniejszą grupę

uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata przez Instytut Yad Vashem
stanowią Polacy, chcielibyśmy naszą publikacją uczcić ich pamięć. Sądzimy, że nasz projekt
nie tylko poszerzył wiedzę na temat losu tych Sprawiedliwych Polaków, ale także przyczynił
się

do naszego rozumienia zarówno niedawnej historii jak i ludzkich zachowań – tych

najokrutniejszych i tych najwznioślejszych. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

w polskiej wersji językowej zawiera biogramy 5374 Polaków uznanych za Sprawiedliwych
wśród Narodów Świata do roku 2000, a także wstęp,

wstęp do polskich biografii oraz

bibliografię. Księga Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest publikacją zawierającą
ponad 2 000 stron. Jest to duże i ważne dla interesu narodowego Polski przedsięwzięcie,
wymagające szczególnej staranności i dokładności na każdym etapie prac. Ze względu na
powagę Projektu końcowe opracowywanie tekstu było kontynuowane w roku 2008.
Ostateczne wydanie Księgi planowane jest na początek 2009 roku.
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Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu Funduszy Europejskich

1) Źródło finansowania – Europejski Fundusz Społeczny
Projekt realizowany od 25 stycznia 2007 r., kontynuowany w okresie 1 stycznia 2008 r. do 15
sierpnia 2008 r. ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
Priorytetu 3 – Pomoc techniczna, Działania 3.2 b.
Celem projektu było stymulowanie rozwoju regionalnych i lokalnych rynków pracy poprzez
wspieranie osób i instytucji, zamierzających skorzystać z szansy rozwoju, jaką oferuje
Europejski Fundusz Społeczny.
2) Działania
a) Identyfikacja potrzeb klienta zgłaszającego się do Regionalnego
Ośrodka EFS oraz udzielenie podstawowej informacji nt. EFS
W ramach tego działania specjalistka ds. informacji i promocji informowała o tym, gdzie
szukać informacji o danym priorytecie i jakie są wymogi formalne i usługi szkoleniowe.
Od stycznia 2008 r. do końca projektu Regionalny Ośrodek EFS objął tą usługą 927 osób, w
tym 119 przedsiębiorców, 144 przedstawicieli NGOs, 350 reprezentantów szkół, 234
reprezentantów JST, 6 osób reprezentujących instytucje rynku pracy, 6 przedstawicieli
ośrodków poradnictwa zawodowego i psychologicznego, 5 przedstawicieli OHP, 63 osób
z innych podmiotów.
b) Usługa informacyjna nt. możliwości skorzystania z projektów
finansowanych ze środków EFS
Specjalistka ds. informacji i promocji korzystając z ogólnodostępnych informacji nt.
realizowanych

projektów współfinansowanych z EFS przedstawiała klientom pełną,

adekwatną do potrzeb oraz aktualną informację nt. możliwości skorzystania z usług
współfinansowanych z EFS.
W okresie 1 styczeń – 15 sierpień 2008 r. specjalistka udzieliła informacji o szkoleniach
dofinansowanych z EFS 122 osobom indywidualnym.
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c) Konsultacje nt. możliwości współfinansowania projektu ze środków EFS
W ośrodku sprawnie funkcjonował punkt informacyjny. Specjalistka ds. informacji udzielała
informacji m.in. o ogólnych zasadach aplikowania o środki z EFS, konkursach, które były
ogłaszane w ramach w ramach PO KL oraz szkoleniach, seminariach i usługach doradczych
prowadzonych praz ROEFS.
Informacja została udzielona 222 osobom. Były to przede wszystkim kontakty telefoniczne,
ale również mailowe i osobiste.
Od 1 stycznia do 15 sierpnia zostało przeprowadzonych 7 seminariów informacyjnych:
•„Zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013”. (Seminarium odbyło się 8 lutego 2008r.
W Krakowie, uczestniczyły w nim 33 osoby.)
•„Europejski Fundusz Społeczny na rzecz edukacji – możliwości finansowania działalności

placówek oświatowych w ramach Priorytetu IX rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach POKL”. (W związku z ogromnym zainteresowaniem zostały zorganizowane dwa
seminaria o tym tytule. Pierwsze odbyło się 21 lutego 2008 r., uczestniczyło w nim 130 osób.
Drugie odbyło się 27 lutego 2008 r., uczestniczyły w nim 63 osoby. Oba semianaria odbyły się
w Krakowie. Zostały zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz
Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.)
•„Program Operacyjny Kapitał Ludzki – nowe możliwości dla organizacji pozarządowych”.
(Cztery seminaria o tej tematyce zostały skierowane głównie do organizacji pozarządowych w
związku z niskim udziałem NGOs w absorpcji środków EFS w ramach tzw. „małych grantów”.
Seminaria odbyły się między 2 a 16 kwietnia 2008 r. w Myślenicach, Krakowie, Oświęcimiu i
Miechowie).
d) Pomoc w przygotowaniu projektu kwalifikującego się o dofinansowanie
z EFS
W ramach tej usługi odbyły się łącznie 24 szkolenia:
•12

dwudniowych szkoleń „Elementy zarządzania cyklem życia projektu czyli metodologia

budowania projektu Europejskiego”
•12

jednodniowych szkoleń „Zasady konstruowania budżetu do projektu współfinansowanego

ze środków EFS”
Łącznie w szkoleniach uczestniczyło 365 osób. Szkolenia odbyły się w Stanisławiu Górnym,
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Wieliczce, Miechowie, Olkuszu i Krakowie
W okresie od stycznia do sierpnia w ramach usługi świadczone było doradztwo dotyczące
konsultacji poszczególnych elementów projektu. Potencjalni projektodawcy zgłaszali się
głównie w celu uzyskania pomocy przy opisie grupy docelowej, rekrutacji, omówienia
działań, opisie celów, rezultatów, uzasadniania do projektu. W ramach ww. zakresu zostało
udzielonych łącznie 149 godzin i 55 min. doradztwa mailowego i bezpośredniego w tym
3 godziny doradztwa specjalistycznego dotyczącego ustawy PZP.
e) Pomoc przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie z EFS
W ramach tej usługi doradcy udzielali doradztwa bezpośredniego oraz e-mailowego. Duża
część konsultacji dotyczyła elementów związanych z konstruowaniem harmonogramu
i budżetu oraz weryfikowaniem kwalifikowalności poszczególnych wydatków. W ramach tej
usługi odbyły się łącznie 24 szkolenia. Zostało przeprowadzonych:
·

12 dwudniowych szkoleń „Elementy zarządzania cyklem życia projektu czyli metodologia

budowania projeku europejskiego”
·

12

jednodniowych

szkoleń

„Zasady

konstruowania

budżetu

do

projektu

współfinansowanego ze środków EFS”
W szkoleniach wzięli udział przedstawiciele 68 szkół, 52 jednostki samorządu terytorialnego,
41 organizacji pozarządowych, 22 przedsiębiorstwa oraz 25 osób z innych podmiotów.
W ramach tej usługi doradcy przeprowadzili 183 godziny doradztwa.
f) Pomoc we wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków EFS
W ramach tej usługi zostały przeprowadzone dwa dwudniowe szkolenia z zakresu
„Zarządzanie finansami księgowości w ramach projektów finansowanych z EFS”. W zajęciach
wzięli udział przedstawiciele instytucji realizujących obecne projekty ze środków EFS oraz
klienci Ośrodka zainteresowani zarządzaniem finansami w projektach.

W szkoleniach wzięło

udział 35 osób z czego 21 z jednostek samorządu terytorialnego, 4 ze szkół,
4 z przedsiębiorstw, 4 z innych, 2 z organizacji pozarządowych.
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g) Animowanie inicjatyw lokalnych, zawieranie partnerstw
Działanie animacyjne w Regionalnym Ośrodku EFS prowadzone były trzema ścieżkami:
- Inicjowanie trwałej współpracy partnerskiej w społecznościach lokalnych:
W pierwszym kwartale br. zostali zidentyfikowani i zaproszeni do współpracy liderzy
lokalnych społeczności zainteresowani rozwijaniem współpracy i budowaniem partnerstwa
lokalnego z :
•gminy

Liszki

•gminy

Skała

•miejscowości
•gminy

Ryczówek ( gmina Klucze)

Wielka Wieś

W drugim kwartale realizacji projektu liderzy lokalni wzięli udział w drugim z cyklu
planowanych szkoleń – w warsztatach partnerskich dotyczących rozwoju współpracy zarówno
w kontekście partnerstwa lokalnego jak i projektowego.
W czasie realizacji projektu animatorka pozostawała w stałym kontakcie z liderami,
monitorowała na bieżąco ich działania, udzielała niezbędnego wsparcia m.in. prowadząc
spotkania animacyjne dla partnerów i społeczności lokalnych.
W wyniku prowadzonych działań zostały podpisane trzy deklaracje współpracy oraz
wypracowane trzy strategie/plany operacyjne określające planowane działania na zbliżające
się miesiące.
- Rozwijanie i zacieśnianie współpracy partnerskiej w społecznościach lokalnych:
Animatorka kontynuowała działania wspierające dla zawiązanych końcem 2007 r. partnerstw.
W pierwszym kwartale realizacji projektu trzy partnerstwa kontynuowały działania
nakierowane na dalszy rozwój współpracy.
W drugim kwartale animatorka kontynuowała działania wspomagające dla partnerstw
wspieranych przez ROEFS w 2007 r. Aktywność animatorki polegała na udziale w spotkaniach
partnerskich oraz doradztwie w zakresie rozwoju współpracy i pozyskiwania środków na
realizację pomysłów proponowanych przez Grupy Partnerskie.

-

kojarzenie instytucji ( potencjalnych projektodawców EFS) zainteresowanych realizacją
przedsięwzięć partnerskich w obszarze RZL.

Zostały zrealizowane trzy spotkania – targi partnerskie w Kluczach, Krakowie i Wieliczce. Przy
organizacji większości spotkań animatorka współpracowała z samorządem lokalnym, który
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dysponuje wstępnie rozpoznanymi potrzebami i jest w stanie precyzyjnie wskazać lokalne
instytucje potrzebujące oferowanego przez Regionalny Ośrodek EFS wsparcia.
W wyniku realizacji targów i warsztatów partnerskich powstało 6 lokalnych projektów
partnerskich wraz z umowami partnerskimi. Instytucje i organizacje – strony partnerstw
korzystały ze spotkań animacyjnych ( odbyło się 5 spotkań animacyjnych) i indywidualnych
porad animatorki dot. opracowania koncepcji projektu, wypełniania wniosku oraz zawartości
umowy partnerskiej. Wszystkie wspierane przez animatorkę inicjatywy miały charakter
oddolny – odpowiadający na lokalne potrzeby oraz promujący postawy samopomocowe.
h) Promocja Regionalnego Ośrodka EFS

-

Zachęcanie potencjalnych projektodawców do aplikowania o środki z EFS:

Promocja Regionalnego Ośrodka EFS była prowadzona przede wszystkim przez specjalistkę
ds. informacji i promocji, która zajmowała się m.in. prowadzeniem bazy klientów
Regionalnego Ośrodka EFS, zarządzaniem stroną www, opracowaniem i rozsyłaniem
newsletterów, monitorowaniem mediów lokalnych, organizacją stoisk promocyjnych a także
innymi działaniami służącymi promocji zarówno oferty Ośrodka jak i możliwości jakie stwarza
EFS potencjalnym projektodawcą oraz osobą indywidualnym.
•Prowadzona

była baza klientów Regionalnego Ośrodka EFS (927 osoby instytucjonalne i 122

osoby indywidualne – punkt informacyjny)
•Funkcjonowała

strona internetowa ośrodka, na której zamieszczane były aktualności

POKL

oraz aktualności z naszej działalności.
•Zostało

opracowanych 12 newsletterów

•zostało

opracowanych 6 biuletynów

•ukazało

się 5 artykułów w prasie lokalnej lub specjalistycznej nt. działalności Regionalnego

Ośrodka EFS
•zostało

zorganizowanych i przeprowadzonych 7 seminariów

•zostało

zorganizowanych 6 stoisk promocyjnych Regionalnego Ośrodka EFS

•zostały

zorganizowane 4 targi partnerskie

-

Promocja dobrych praktyk

•Biuletyn

Regionalnego Ośrodka EFS

•Seminaria

5

Dobrych Praktyk–(we wniosku o dofinansowanie projektu zostało zaplanowanych

seminariów

dobrych

praktyk.

Ostatecznie

za

zgodą

Krajowego

Ośrodka

EFS
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przeprowadzono 3 seminaria. W seminariach wzięło łącznie udział 57 osób.

3) Rezultaty projektu:
•Podniesienie

kwalifikacji zawodowych uczestników szkoleń i doradztwa poprzez wzrost

wiedzy i umiejętności dotyczących opracowania wysokiej jakości projektów społecznych,
składania dobrze przygotowanych wniosków o dofinansowanie oraz właściwej realizacji
projektów współfinansowanych w ramach EFS;
•Wzrost

wiedzy i umiejętności liderów lokalnych w zakresie animowania społeczności

lokalnej, budowy i rozwoju partnerstwa lokalnego;
•wzrost

zaufania we własne umiejętności zawodowe uczestników szkoleń, doradztwa oraz

lokalnych liderów;
•upowszechnienie

szerszego dostępu do informacji nt. możliwości pozyskiwania środków EFS.

4) Kwestie horyzontalne:
•Równość

szans – podczas realizacji projektu była zachowana równość szans, oferta ROFS

była adresowana zarówno do mężczyzn jak i do kobiet z zachowaniem równego dostępu obu
płci do oferty Ośrodka. Usługi EFS były dostępne dla osób niepełnosprawnych
•Zrównoważony

rozwój – projekt „Działalność Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego

Europejskiego funduszu Społecznego w Krakowie i regionie krakowskim” był neutralny dla
środowiska naturalnego. Poprzez wspieranie rozwoju zasobów ludzkich przedsięwzięcie
przyczyniło się do zrównoważonego rozwoju regionu.
•Wspieranie

rozwoju

rozwoju lokalnego – poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności z zakresu

zasobów

ludzkich

przedstawicieli

instytucji

z

powiatów:

krakowskiego,

chrzanowskiego, wielickiego, proszowickiego, myślenickiego, miechowskiego olkuskiego,
oświęcimskiego i wadowickiego projekt przyczynił się do rozwoju lokalnego
•Rozwój

społeczeństwa informacyjnego – realizacja projektu zapewniała rozwój

społeczeństwa
umiejętności

informacyjnego
oraz

poszerzania

poprzez
wiedzy

stworzenie
nt.

możliwości

przygotowania

oraz

nabywania
realizacji

nowych
projektów

współfinansowanych z EFS klientom korzystającym z usług informacyjnych, szkoleniowych
oraz doradczych Ośrodka. Projekt przyczynił się także do podniesienia poziomu wykształcenia
społeczeństwa. Zespół Ośrodka realizując usługi wykorzystywał nowe technologie.

45

CAL-a naprzód nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce

CAL-a naprzód nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce

46

CAL-a naprzód nowa jakość usług integracji społecznej w Małopolsce

1)

W okresie od 1 listopada 2007 roku do 30 września 2008 roku:
a) w ramach działania I zrekrutowano 30 uczestników/ pracowników OPS. Dla tej
grupy odbiorców przygotowano cykl szkoleń zawierający 6 modułów.
b) w ramach działania II od lutego do września 2008 r. zrealizowano pięć
modułów

szkoleniowych
l

„Pracownik socjalny jako animator zmian”

l

„OPS jako CAL”

l

„Teoria i praktyka rozwoju samopomocy”

l

„Praca metodą projektów”

l

„Tworzenie sieci współpracy”

Po każdym z modułów uczestnicy otrzymali do wykonania zadania, z których
ostatecznie rozliczani byli
i

zasobów

społecznych,

w ostatnim kwartale trwania projektu (lokalna mapa problemów
utworzenie

grupy

samopomocowej,

grupy

obywatelskiej,

nieformalnej koalicji angażującej partnerów lokalnych, Klub Wolontariusza, impreza dla
mieszkańców danej społeczności lokalnej, opracowanie koncepcji projektu społecznego).
W trakcie trwania procesu edukacyjnego nad całością programu i przebiegiem nauczania
czuwała superwizorka (105 h). Superwizja obejmowała systematyczną pracę z trenerami
prowadzącymi kolejne moduły – przekazanie oczekiwań, aktualnej sytuacji w grupie,
konsultowanie programu szkoleniowego (cele, dobór treści, metod, dynamika), ewentualne
wyjaśnianie wątpliwości, zbieranie refleksji i sugestii po każdym szkoleniu oraz współpracę
z koordynatorką i opiekunką grupy – wspólne szukanie rozwiązań w sytuacjach budzących
wątpliwości, trudnych.
Uczestnikom w procesie edukacyjnym towarzyszyła opiekunka merytoryczna – spec. ds.
środowiskowej pracy socjalnej. Od lutego do września odbyły się po 3 wizyty monitorującowspierające w ośrodkach. W trakcie spotkań z udziałem zespołów CAL, kierownictwa ośrodka
omawiane były postępy w realizacji zadań, ew. trudności w pracy metodą CAL.
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c) Działanie III.
W dniach 24-26 września 2008 r. odbyła się wizyta studyjna dla uczestników
projektu w

Ośrodkach

Pomocy

Społecznej

i Michałowicach, w której wzięło udział

w

Radomiu,

Pruszkowie

22 przedstawicieli OPS i przedstawiciele

zespołu projektowego.
d) Działanie IV
W ramach szkoleń i doradztwa dla innych podmiotów dla społeczności lokalnej
zrealizowano do 30 września 2008r:
6 dni szkoleń (pn. warsztaty partnerskie w Kluczach, Brzeszczach i Krakowie)
25 h doradczych dla innych podmiotów społeczności lokalnej.
e) Działanie V
Strona WWW http://iss.krakow.pl/ngo/cal.htm była na bieżąco aktualizowana

2)

W ostatnim kwartale realizacji projektu październik- grudzień 2008
zrealizowano:
a) Działanie II – program edukacyjny dla uczestników projektu

W dniach 15 – 17 i 22 – 22 października br. w siedzibie Fundacji Instytut Studiów
Strategicznych odbyły się ostatnie zajęcia warsztatowe pn. „Mobilizowanie obywateli do
działania”. Zajęcia prowadzone były przez trenerów ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej CAL (Agnieszkę Książek, Katarzynę Sekutowicz – I grupa; Ewa Jasińska,
Piotr Henzler – II grupa). Zajęcia poświęcone zostały problematyce mobilizowania obywateli
do wzajemnej pomocy oraz ewaluacji. Uczestnicy doskonalili wiedzę i umiejętności,
rozwijając szczegółowo następujące zagadnienia: mobilizowanie ludzi do działania:strategie
aktywizacji społeczności lokalnej,
·

sytuacje trudne w mobilizowaniu – czynniki wspierające i utrudniające mobilizowanie,

·

wprowadzenie do ewaluacji,

·

zasady i standardy prowadzenia ewaluacji,

·

sposoby na ewaluację grup, wydarzeń

Informacje uzyskane podczas szkolenia, uczestnicy projektu będą mogli wykorzystać w
procesie inicjowania grup obywatelskich w środowisku lokalnym.
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b) Superwizja
W ostatnim kwartale zostało zrealizowanych 35 h superwizji.
c) W ostatnim kwartale specjalistka ds. środowiskowej pracy socjalnej odbyła
ostatnie wizyty w 10 ośrodkach pomocy społecznej uczestniczących w projekcie.
3) Ewaluacja cyklu szkoleniowego w ramach działania II Badania Fokusowe.
19 i 24 listopada 2008r., w Fundacji Instytut Studiów Strategicznych odbyły się spotkania
focusowe, w ramach ewaluacji projektu. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli pracownicy
ośrodków pomocy społecznej, którzy

w okresie od lutego do października br., doskonalili

swoją wiedzę i umiejętności na potrzeby wdrażania metody CAL. Spotkanie poświęcone
zostało podsumowaniu procesu edukacyjnego oraz identyfikacji korzyści i trudności w pracy
środowiskowej metodą CAL

z perspektywy pracowników socjalnych. W spotkaniu wzięło

udział 14 osób – pracowników OPS/uczestników projektu. Uczestnikami kolejnego fokusu byli
Dyrektorzy/Kierownicy 10 małopolskich ośrodków pomocy społecznej, które na początku roku
przystąpiły do projektu. Spotkanie to służyło podsumowaniu zrealizowanych dotychczas
działań, identyfikacji korzyści i trudności związanych z wdrażaniem modelu Centrum
Aktywności Lokalnej, wymianie informacji, doświadczeń i „dobrych praktyk”, związanych
z wprowadzaniem metody CAL do ośrodka. Zbierano również uwagi i sugestie na potrzeby
kontynuowania wsparcia ośrodków pomocy społecznej w procesie rozwoju metody Centrum
Aktywności Lokalnej. Zasadniczym celem spotkania było poznanie opinii na temat modelu
CAL oraz możliwości rozwoju tej metody pracy, z perspektywy zarządzania ośrodkiem.
W spotkaniu wzięło udział 8 kierowników OPS biorących udział w projekcie. Badanie zostało
przeprowadzone w obu grupach na podstawie przygotowanego scenariusza dostosowanego
do każdej z grup osobno. Za opracowanie koncepcji badania i moderowanie dyskusji,
opracowanie rekomendacji odpowiadała Ewa Chromniak (doświadczona trenerka, doradczyni
i ewaluatorka). Przygotowanie koncepcji ewaluacji – badań fokusowych, przygotowanie
scenariusza wywiadu fokusowego dla dwóch grup, przeprowadzenie wywiadów fokusowych
(2 – 2,5h każdy) i pracowanie rekomendacji po spotkaniach fokusowych stanowi wkład
własny rzeczowy do projektu. Wnioski i rekomendacje, które zostały zebrane przez
uczestników

podczas

moderowanej

dyskusji

znalazły

się

w

opracowanym

przez

koordynatorkę projektu „Raporcie z ewaluacji procesu edukacyjnego”.
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4) Spotkanie monitorująco – integrujące dla uczestników projektu
W dniu 8 grudnia br., odbyło się spotkanie zamykające projekt, które miało charakter
monitorująco-integrujący. W spotkaniu udział wzięli pracownicy oraz dyrektorzy/kierownicy
ośrodków pomocy społecznej, realizatorzy projektu i Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej (patronat projektu). Spotkanie poświęcone zostało podsumowaniu projektu,
prezentacji wybranych działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych oraz dyskusji nad
perspektywami rozwoju metody CAL w ośrodkach pomocy społecznej. Spotkanie otworzyła
Dyrektor Fundacji Instytut Studiów Strategicznych - Paulina Gas, gratulując przedstawicielom
ośrodków pomocy społecznej sukcesów i dziękując za wysiłek włożony we wdrażanie metody
CAL. Jadwiga Pauli - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
będącego patronem projektu, zachęcała ośrodki do kontynuacji wdrażania modelu CAL,
wskazując na perspektywy rozwoju pracy ze społecznością lokalną. Marta Henzler – Dyrektor
Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie, przybliżyła
uczestnikom standardy pracy metodą CAL, możliwości wsparcia dla ośrodków pracujących
CAL oraz wymogi związane z uzyskaniem certyfikatu jakości CAL.
Ewaluacja – w ramach projektu w ostatnim miesiącu (grudniu 2008) został przygotowany
„Raport z ewaluacji procesu edukacyjnego”, który zawiera wnioski z superwizji, obserwacje
specjalisty ds. środowiskowej pracy socjalnej, wyniki ankiet ewaluacyjnych, rekomendacje
wynikające ze spotkań uczestników i dyrektorów/kierowników ośrodków biorących udział w
projekcie. Za opracowanie i przygotowanie „Raportu” odpowiedzialna była koordynatorka
projektu.
5) Promocja Projektu.
Od stycznia 2008 r. do maca 2008 r. na portalach i stronach internetowych opublikowane
zostało 17 informacji (wyłączając stronę www projektu).
W II kwartale realizowano kolejny etap promocji projektu. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2008
ukazało się 27 informacji w różnych mediach na temat działań w projekcie, głównie
dotyczących działań podejmowanych przez beneficjentów projektu w ramach projektu:
- 19 informacji w Internecie,
-7 informacji prasowych,
- 1 audycja radiowa.

50

W III kwartale realizowano kolejny etap promocji projektu. Od 1 lipca do 30 września 2008
ukazało się w Internecie 11 informacji związanych z realizacją projektu.
W IV kwartale 2008 roku w Internecie ukazało się 5 informacji nt projektu i 1 publikacja
w kwartalniku – ES.O.ES – artykuł podsumowujący projekt.
W tym na bieżąco aktualizowana była strona projektu:
-

http://www.iss.krakow.pl/ngo/cal.htm strona projektu opis szkoleń z 15-17 października,
20-22 października, informacja o spotkaniach ewaluacyjnych 19 i 24 listopada oraz notka
o

spotkaniu

monitorująco

–

integracyjnym

-

zakończenie

projektu

8

grudnia

(3 informacje).
Strona patrona projektu:
-

http://www.rops.krakow.pl/

informacja o szkoleniu w październiku (3 listopada),

o spotkaniu kończącym projekt ( 15 grudnia)

6) Spotkania partnerów
W ostatnim kwartale odbyło się ostatnie spotkanie partnerów – 8 grudnia 2008r.
Projekt „CALa naprzód – nowa jakość usług interacji społecznej w Małopolsce” realizowany
był z polityką zrównoważonego rozwoju, gdyż działając na rzecz wspierania grup ryzyka,
aktywizowania ich i wyrównywania szans sprzyjał harmonijnemu rozwojowi wspólnot. Projekt
był realizowany zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne
i informacyjne zostały prowadzone przy wzięciu pod uwagę równego dostępu do oferty ze
względu na płeć. Projekt realizował zasadę dobrego zarządzania poprzez zapewnienie
zgodności prowadzonych działań z obowiązującym prawem, zapewnienie przejrzystości
struktur, transparentności procesu rekrutacji, informowania o działaniach.
Celem projektu była poprawa jakości działań w zakresie integracji społecznej wybranych
społeczności lokalnych, w Małopolsce.
Cele projektu były spójne z celami FOP Komponentu III w zakresie: rozwiązywania
problemów społeczności lokalnej, wspierania inicjatyw wzmacniających szanse grup
najsłabszych i dyskryminowanych oraz zwiększających ich udziału w życiu społecznym.
Projekt oferował działania na rzecz grupy odbiorców bezpośrednich: pracowników instytucji
integracji społecznej, szczególnie ośrodków pomocy społecznej oraz na rzecz odbiorców
pośrednich – osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, grup dyskryminowanych.
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Realizacja projektu sprzyjała również wzrostowi spójności społeczno- gospodarczej państw
EOG (cel strategicznych Mechanizmów Finansowych) oraz założeniom Strategii Rozwoju
Województwa Małopolskiego Małopolska 2015 w obszarze społeczeństwa wiedzy i aktywności
oraz spójności wewnątrzregionalnej.
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Dobre praktyki we współpracy sektora
samorządowego z pozarządowym

1. Szkoła liderów

l

Rekrutacja uczestników do Szkoły liderów
Do udziału w Szkole liderów rzecznictwa zapraszaliśmy przedstawicieli małopolskich

organizacji pozarządowych. W lutym/marcu 2008 roku opiekun merytoryczny przygotował
formularz zgłoszeniowy, który

następnie został rozesłany do organizacji pozarządowych

z województwa małopolskiego wraz z informacją o projekcie i kryteriami jakie muszą
wypełnić kandydaci, którzy będą zgłaszać chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu.
Rekrutacja uczestników obejmowała dwa etapy:
1. Przesłanie dokumentów w wyznaczonym terminie.
2. Rozmowa kwalifikacyjna.
Do udziału w Szkole liderów zgłosiło się 29 chętnych. Po weryfikacji danych
z przesłanych dokumentów zgłoszeniowych i CV, do udziału w rozmowach zaproszonych
zostało 25 osób.

l

Realizacja Szkoły liderów
Komisja rekrutacyjna wyłoniła 12 uczestników Szkoły Liderów rzecznictwa, po 2 osoby

z następujących powiatów:
- powiat chrzanowski
- powiat olkuski
- powiat nowosądecki
- powiat wielicki
- powiat krakowski ziemski
- powiat Miasto Kraków – grodzki
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Zajęcia

Szkoły liderów rzecznictwa zostały zorganizowane w ramach pięciu sesji. Zostało

przeprowadzone 8 dni zajęć łącznie 64 godziny szkoleń dla organizacji pozarządowych
oraz 2 dni wspólnych zajęć dla przedstawicieli NGOs i samorządów. Zajęcia odbywały się
od 9

maja do 27 czerwca 2008 r. Od maja do czerwca 2008 dla 12 uczestników

zorganizowany został 10-dniowy zintegrowany cykl szkoleń. Jedno spotkanie zgodnie
z założeniami projektu zostało zrealizowane w formie wyjazdowej. Zajęcia odbywały się w
systemie piątkowo – sobotnim.

Projektodawca zaplanował przeprowadzenie szkoleń w pięciu modułach kolejno:

I MODUŁ 09-10.05.2008 r.
Zasady funkcjonowania samorządów lokalnych – 16 h
II MODUŁ 16-17.05.2008 r
Organizacje pozarządowe w systemie instytucjonalnym demokratycznego
państwa
III MODUŁ 30-31.05.2008r
Podstawy monitoringu i ewaluacji 16 h
IV MODUŁ 13-14.06.2008 r
Rzecznictwo interesów 16 h
V MODUŁ 27-28.06.2008 r
Budowanie systemów partnerskiej współpracy

Uczestnicy otrzymywali komplet materiałów szkoleniowych i szczegółowy
poszczególnych szkoleń. Na materiałach szkoleniowych było umieszczone

program

logo ISS, UE

z tytułem projektu i adnotacją odnośnie finansowania projektu. Projektodawca zapewnił
uczestnikom podczas trwania projektu zwrot kosztów dojazdu, noclegi w ramach potrzeb
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(regularnie korzystały z tego typu wsparcia trzy uczestniczki projektu) poczęstunek podczas
przerw kawowych, (do organizacji których, był wykorzystywany warnik zakupiony ze środków
projektowych)

i

obiady.

Ponadto

dla

zapewnienia

komfortu

podczas

szkoleń

był

wykorzystywany laptop i stolik pod rzutnik zakupiony ze środków projektowych.
Dodatkową formą integracji uczestników Szkoły liderów rzecznictwa

były dwa spotkania

o charakterze integracyjno - monitorującym w których uczestniczył opiekun merytoryczny
i koordynator projektu. Spotkania umożliwiły bieżącą ocenę „Liderów rzecznictwa” z udziału
w zajęciach. Ponadto wpłynęły pozytywnie na wymianę doświadczeń, co miało znaczący
wpływ na skuteczność podejmowanych później inicjatyw. Spotkania odbyły się w dwóch
terminach 15.05.2008 i 27.06.2008.
Uczestnicy oprócz udziału w zajęciach zostali zobowiązani do przygotowania jednorazowego
spotkania które, dotyczyło konsultacji rocznego programu współpracy na terenie swojego
powiatu, oraz poprowadzenie wspomnianego spotkania w ramach pracy zaliczeniowej.
Konsultacje zostały zrealizowane w terminie

wrzesień – listopad 2008 roku. Na spotkaniach

byli obecni zawsze przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. W Muszynie podczas
spotkania konsultacyjnego okazało się że na terenie gminy nie ma planu współpracy
z organizacjami pozarządowymi. W związku z tym na spotkanie przybył burmistrz oraz osoba
odpowiedzialna za współpracę z organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania informacji
jaką formę ma przybrać wspomniany plan.
W sumie zostało zorganizowane jedenaście spotkań konsultacyjnych po dwa
spotkania W tym jedno spotkanie w powiecie wielickim) w pięciu następujących
powiatach:
1)

25.09.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Liszkach (powiat krakowski)

2)

08.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Krakowie (powiat krakowski)

3)

29.09.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Krakowie (powiat Kraków – grodzki)

4)

14.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Krakowie (powiat Kraków – grodzki)

5)

09.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Olkuszu (powiat olkuski)

6)

23.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Olkuszu (powiat olkuski)

7)

30.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Chrzanowie (powiat chrzanowski)

8)

06.11.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Chrzanowie (powiat chrzanowski)

9)

29.10.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Muszynie (powiat nowosądecki)

10) 03.11.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Nowym Sączu (powiat nowosądecki)
11) 12.11.2008 roku Spotkanie konsultacyjne w Wieliczce (powiat wielicki)
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Uczestnikom Szkoły liderów rzecznictwa, podczas konferencji podsumowującej projekt
zostały wręczone dyplomy.
2. Seminaria informacyjne dla NGO
W ramach działania III równolegle z zajęciami w Szkole liderów rzecznictwa w 6 powiatach,
z których pochodzili uczestnicy, zostały zorganizowane i przeprowadzone seminaria
informacyjne adresowane do lokalnych organizacji pozarządowych, dotyczące współpracy
sektora samorządowego z pozarządowym. W ramach działania III odbyło
informacyjnych

w

okresie

czerwiec

–

listopad.

Łącznie

6 seminariów

uczestniczyło

w

nich

116 przedstawicieli organizacji pozarządowych :
16.06.2008 roku- Seminarium Informacyjne w powiecie krakowskim
23.06.2008 roku – Seminarium Informacyjne Miasto Kraków – powiat grodzki
25.06.2008 roku – Seminarium Informacyjne w powiecie wielickim
09.09.2008 roku – Seminarium Informacyjne w powiecie nowosądeckim
18.09.2008 roku – Seminarium Informacyjne w powiecie olkuskim
06.11.2008 roku – Seminarium Informacyjne w powiecie chrzanowskim
3. Konferencja
Na zakończenie projektu została przeprowadzona konferencja podsumowująca 10 miesięczną
realizację projektu . Konferencja odbyła się 2 grudnia 2008 r. Tematem konferencji było
zaprezentowanie

„Dobrych praktyk we współpracy

sektora samorządowego

z pozarządowym”. Na konferencję zostali zaproszeni zarówno przedstawiciele małopolskich
organizacji pozarządowych ( 500 zaproszeń droga mailową) oraz reprezentanci władz
samorządowych 22 powiatów i 182 gmin województwa małopolskiego, za pośrednictwem
tradycyjnej poczty oraz poprzez kontakt telefoniczny. Ponadto na konferencje zostały
zaproszone osoby, które współpracowały przy realizacji projektu ze strony samorządu
terytorialnego oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
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