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W 2012 roku FundacjaInstytut studióW strategjcznych
zajmowałasię aktua|nymi
prob|emami
pojawiającymi
się na areniemiędzynarodowej'
W zwiQzkuz obszaremswojej

dzjała|ności,
Iss prowadzisześć
głóWnych
projektóWiprogramóWbadawczych,
z których

każdyzorientowany
jest na inną sferę problemowq,
dotyczqcqpo|itykizagranjcznej
i Wewnętrznej
Polski,integracji
i stosunkóW
międzynarodowych.
sQto;
- Polskaw UniiEuropejskiej
- NoWyKształt
Bezpieczeństwa
Euroatlantyckiego
- PolskaPolitykaWschodnia
- INDEXPamięciPolakóW
zamordowanych
przezHit|erowcóW
za PomocZydom
- Bezpleczeństwo
energetyczne
- InsMutdla organizacji
PozarzQdowych
W roku 2012 organizowaliśmy
konferencjemiędzynarodowe
z zakresuremarycznego
prowadzonych
W Inst}tucieplojektóWbadawczych'
Realizowa|iśmy
takżeWie|eprojektóW

I programowzorientowanych
na środowiska
organizacjjpozarzĄdorych,m|odzie^/
przedstawicieli
jednostek
samonqduterytorialne9o.

Program reatizowanyiest od 1994
roku
zadaniemprogramu
jest ocenaprocesuczłonkostwa
PolskiW UE. Integracja
Po|skiz Uniq
EuropejskQrozważlana
jest W szerokiejpercpektywie
międzynarodowej
z uwzględnieniem
czynnikóW
po|itycznych
i gospodarczych'
Przedmiotem
ana|izyI dyskusjijesttakżestosunek
społeczenstwa
po|skiegooraz po|skiche|it po|itycznych
do idei integracji'Istotnym
erementem
programujest ekonomiczr

dostosowania
po|śkiej
gospodarki,"''..:Tff
;l"'J:":,::'T#":.#:,.ilffi:;
na międzynarodowych
rynkachfinansowych
i bankowch.

MiędzynarodowaKonferencja,.Niewystarczy''.
być kobietą,,
Termin realizacji: 1 marca2012r.
Miejsce reatizacjii Międzynarodowe
centrumKu|turyRynekGł.25

Partnerzy: InsMut Francuskiw Krakowie,
Goethe InstituĘInstitutolta|iano
di cultura(,,EUNIc,'
KrakóW
c|uster)
Opisr w sjedzibieMCK na RynkuGł.W
Krakowieodbyłasię międzynarodowa
konferencja
pt. ,,NieWystarczy
być..'kobietq,,'
Wydarzenie
Zostało
zorganizowane
przezFundacieIss
orczpaftneróW.
Gościpowitali:Anna szymańska Klich _ Prezes zarzqdu InsMutu
studióW
strategicznych
orazA|exis chahtahtinsĘ - KonsuIGeneralny
Francjii DyrektorInstytutu
Francuskiego
w Krakowie.
Pierwszy pane| zaMułowany:,,]ak promować
udziałkobiet W polityce?,,poprowadzlła
Marta szostkiewicz. UdziałW nim Wzięły;
Jo|anta Kwaśniewskaf Wystqpienjem
pt': ,.Kobietyi polityka: moje dośWiadczenia,;
Janina Paradowska ,,KobletyW polityce
i dzlennikar,twie,, oraz Róża Thun
,,Po|skie kobiety W potity* *.pu1,ł,o1;
c|audia Fornari,,Kobietyi potityka We
współczesnychWłoźzech,,
i Brigitte Gresy
,,Francuskie
dośWiadczenia
Wstanowienuprawa_ dobreprakwi,:
Po dyskusji, drugi panel pt': ,Jak pronować
udziałkobiet W zyciu ekonomrcznym?,,
pIowadziłaRenata Kim. Wystqpiły
W nim: Hanna Gronkiewicz wa|tz,
która opowiedziała
o swoichdośWiadczeniach
W politycei biznesie.Urszula Gacek _
,,Kobieryi dyplomacja,,,
Muriet de saint sauveur _ .oy śWiatrządzony
przez kobiety
byłbylep,zy od prowadzeniabiznesu?,i
c|audia Neus.iss, która 'o*it" o pł.,w ekonomii,
sonia Draga o polskichkobietach
jako si|enapędowej
w ekonomii,na kon|ecWystqpiła
Krystyna Boczkowska _ ,,Kobiecakariera
Wniędzynarodowej
korporaqi,:

.

Po przerwjena lunchrozpoczQł
się trzecipanelkonferencji
prowadzonyprzezGłzegorza
Jankowicza. UdziałW nim Wzięły:Beata stasińska _
,,Ekonomika
kutturyi p,|ci,i
Ewa Bie|ecka _ )ak łączyć działa|ność
W biznesie z działalnośclą
społeczną.l
Monika Kapi| - Mohlr ,,Aktwizacja dziewczynekW
Indiach do udziału W życiu
spo|ecznym.,Danuta G|ondys_ ,,Wzmocnieniepozycji
kobiet W życiu łpołecznym
i kulturalnym",Kristina van der Leest _ ,,Gender- głóWny
nurt W kutturze edukacii
i społeczeństwie:
co to znaczyi dlaeego jeit Ważna,,'

ostatniq cfęśćkonfelencjjstanowjłaWystawafotograficznapt,i

)anina Turek - portret'
- opowieść
Projektrzeczywistość,,
fotograficzna
W opracowaniu
Darii Def|oriani Antonia
Tag|iariniegooraz wn^/iad
z Ewą Turek. Na zakończeniewydanenia,W Instytucie
Flancuskim została
pokazana
wystawazdjęć,,oczami
Afqanek,'.

Debata poświęconaNarodowemuProgramowiBezpieczeństwa
Ruchu
Drogowego
Terminrealizacji:B slerpnia
2012
Miejsce realizacji: HiltonGardenInnKraków,u|'Marii
Konopnickiei
33
Współpracamerytoryczna:IZbaTurystykiRzeczypospo|itej
Polskiej,BiuroPrawne
Arena561

PartneŹyi KMKoWAIRPoRT,
RFiDsYsTEI\4
opis| Debataodbyłasię W HoteluHiltonInn W Krakowie'Gości
prz}vr'itała
PrezesFundacji
Iss Anna szymańska - K|ich. W debacleudziałwzięli:
sławomir Nowak _ lvlinister
Transportu,Budownictwa
l GospodarkiMorskiejorcz Tadeusz syryjczyk _ ekspeń
z dziedziny
gospodarki
i transDortu.

gawomirNoWakprzedstawił
Podczasspotkania
l4inister
fałożenia
do Narodowego
Programu
PoprawyBezpieczeństwa
RuchuDrogowego'
Jak podkreś|ił
minister,zmianyW programE
Wymogły
niech|ubne
statystykil1oo osób zabitychW Wypadkach
drogowychna 1 m|n
mieszkańcóW
W ciqgu roku. _ W Ministerstwie
Transportu/
Budownictwa
i Gospoda*l
Morskiejpracujemy
nadNarodowym
Programem
poprawybezpieczeństwa
ruchudrogowego
W oparciuo zasadęINRE, oyli Inłnieria,Nadzór,
Ratownictwo
i Edukacja.Wsfystkje
te obszarysq k|uczowerżebyzrea|izować
nasz ce| - ogran|czenie
do 2o2o roku ofiar
na drodzedo makimum2oooosób rocznie,co stanowi5o7o poróWnaniu
W
z rokiem2010_
podkreś|ił
minister.
sesję pytańi odpowiedzi
moderował
And.zej zdebski - członekZarzqduFundaciiIss.
Po zakończeniu
tej części
debatępodsumowano
Wn|oskami
i zakończono.

Program realizowany jest od roku 1995
W obszarze
zachodzącym
bezpieczeństlva'
jestzmianom
W architekturze
ProgrampośWięcony
iseminariów
po roku 1989. Podczaskonferencjimlędzynarodowych
Euroatlantvckim
Współczesnymode| bezpieczeństwa
eksperckichomawianesq czynniki okreś|ajqce
Panujqcyobecnieregres
państwobszaruEuroat|antyckiego.
oraz po|itykębezpleczeństwa
a stanamizjednoczonym
EuropyZachodniej
pomiędzyniektórymipaństwami
W stosunkach
po|itykibezpieczeństwa'
rozwojumiędzynarodowej
d|ada|szego
\Ąyzwanie
stanowipoważne
na problematykę
pIogramie
szczególnynaciskzostałpołożony
D|ategoteżW tegorocznym
Nie do pŹecenieniajest
Więzitransat|antyckich'
zwi4zanĄz odbudowqi umacnianiem
na B|iskim
slł ZbrojnychRPW działaniastabiIizacyjne
róWnieżobecne zaangażowanie
na kształtowanie
wpĄ'"Vvać
aktywnie
obecniePolskama moż|iwość
ina Bałkanach.
Wschodzie
zaróWnojako członekNATo'UE orazjako poważny
zrębóWnowejpo|itykibezpieczeństwa
jest polskapolitykaobronna'dostosowanie
analizowana
sojusznikUsA.W ramachprogramu
WydaŹen|a
NATo' omawianesq bieżĘce
do standardóW
po|skichstrukturoperacyjnych
nas
W interesujacym
na bezpieczeństwo
które mogĘWpłylvać
na areniemiędzynarodowej,
re9lonre.

V Forum BezpieczeństwaEuroatlantyckiegoNATo i Unia Europejskana
rzecz bezpieczneiEuropy

Terminrealizacji:9 lutego2012r
Miejsce rea|izacjitGrandHotel,u|.sławkowska
5
Pańnerzy: FundacjaKonradaAdenauera
i KwateraGtóWnaNATo
opis: Fundacja InsMut studiów strategicznychW Klakowie Wraz
z panneraml
forganizowała
W GrandHotelumiędzynarodowq
debatęośrodkóW
badawczych
i eksperckich
na tematprzyszłości
NAToi UniiEuropejskiej
pt.
.'v Forum BezpieczeństwaEuroatlantyckiegoNATo i Unia Eu.opejskana rzecz
bezpiecznejEuropy.,,

Debatazostała
podzielona
na następujEce
paneIe:
. WspólnaPolitykaBezpieczeństwa
i obronyUniiEuropejskiej
- Ptzygotowania
do szczytuNATOw Chicago
- Współpraca
w sfeze bezpieczeństwa
mlędzyUEi NATo
Wśród
zaproszonych
gości
zna|azło
poIitykóW
sięWie|u
i ekspeńóWdziałaj4cycn
na rzecz
budowyWspólnoty
transat|antyckiej.
sesję otwoŻyłHans - Gert Póttering, by|yPrzewodniczqcy
Parlamentu
Europejskiego,
PrzewodniczQcy
Fundacji Konrada AdenaueraWystqpieniemza\liu|owanym
,,Polityka
bezpieczeństwa
uEl Następniegłos zabrałdr Jamie shea - zastępcasekretarza
Genera|nego NATo
ds.
Nowych
\Nyzwań d|a
Bezpieczeństwa.
ktÓryW swojmWystąpjeniu
móWił
o politycebezpieczeństwa
NATo.
Po krótkiejdyskusjirozpoczął
panelmoderowany
się pierwszy
przezdr BoguslawaWinida
- Podsekretarza
stanu W l4sz, a dotyczył
on przygotowań
do szczytuNATo W chicago.
UdziałW njm Wzię|l:Bogdan Klich, senatorRŁ byłyMinisterobrony Narodowej
RP,
Lee A. Feinstein - Ambasador USA W Polsce oraz Robeń
Pszcze| _
DyrektorBiuraPrasowego
polsce.
NATOw

iobrony uE, poprowadził
Pane|drugi dotyczyłWspó|nejPolitykiBezpieczeństwa
90
_
tygodnika
Udzia|W nim Wzięli:
Andrzej Jonas RedaktorNacze|ny
,,TheWarsawVoice,,'
di Kar| von Wogau _ sekretarzGenela|nyEuropejskiejFundacjiBezpieczeństwa'
dr zbigniew Włosowicz - PodsekretaŻstanu ds. Po|itykiobronnej W MoN,
dr zdzisław Lachowski - Zastępcaszefa BBN olaz dr hab' Jacek czaputowicz .
DyrektorKrajowej
szkołyAdministracji
Publicznej.
ostatni pane| poprowadził dr

hab.

Ańur

Gruszczak

z

1NPislvl UJ.

Współpracy
w sferzebezpieczeństwa
W nimWzięIi:
Paneldotyczył
międzyUE a NATo.Udział
dr Marcin Zaborowski - DyrektorPISM,dr Adam Kobieracki - DyrektorCentrum
Zapobiegania
KonfliktomoBWE oraz prof.dr hab' Michał chorośni€ k i z INsPiM UJ.
Po dyskusjizakończono
obrady'

Debata poświęcona
anaIiziepostanowieńostatniegoszczytu NATo
w Chicago i ich konsekwencjidla polskiej polityki zagranicznej.

Termin realizacji:6 czerwca2012r.
Miejsce reaIizacji:co|legium
|vlaius
UJ,Au|aJagiel|ońska,
15
u|.Jagiel|ońska
Gości powitała Prezes Fundacji Iss Anna szymańska - K|ich.
W debacjeudziałWzię|i:Radosław sikorski _ Ministerspraw Zagranicznych
RP,
plof. Adam Rotfe|d.Po debacieprzyszedł
czasna sesjępytańiodpowiedzi,
moderatorem
tej części
spotkania
byłBogdanK|ich- senator RP.
opis!

Na koniecDodsumowano
sootkanle
wnioskami.

Proqram:Polska
i WschodniejPo|skadążyła
W Europieśrodkowej
od początkuprocesutransformacji
stosunkóWze swymi wschodnimisqsiadamil była
do budowaniadobrosqsiedzkich
WobectychkrajóWorazWspomagania
przezuE aktywnejpo|ityki
prowadzenla
rzecznikiem
Insq/tutstudióWstrategicznych
Fundacja
przezniqprocesówreformW EuropleWschodniej.
sięWte działania'
Włqcza
akty^/nie
Po|skiz jej
stosunkóW
jest określenie
pożądanego
kształtu
programu
założeniem
GłóWnym
Po|sklW Unii Europejskiej'
W konteKcieczłonkostwa
sasiadami,szczegó|nie
Wschodnimi
WschodnichsąsiadóWPo|ski'
Dokładnejana|iziepoddawanajest po|itykazagraniczna
oraz zapobieganiekonfliktomW regionie.
zagadnieniazwiĄzanez bezpieczeństwem

sQ takżeprzemianyekonomicznezachodząceu naszych
zainteresowania
Przedmiotem
gospodarkirynkowej,
mechanizmóW
sasiadóW,międzyinnymiWprowadzenie
Wschodnlch
W ramach
bankowychipryWaryzacja.Podejmowane
reformysYstemóWpodatkowych,
prob|emóW,
programudziałania
majqna ce|unie ty|koana|izęs}tuacjiczy zdeflniowanie
przyczyniajĄ
procesóW
orazgrup,któresię szczegó|nie
demokratycznych
a|etakżeWsparcie
obywate|skiego'
do rozwojuspołeczeństwa

Konferencja,,Prryszłość
Ukrainy,'
2012r.
Terminrea|izacji:19paŹdziernika
KrakóW,u|.Pawia3
Miejsce rea|izacji:HotelAnde|ś
W Po|sce,civic
Pańnerzyi AmbasadaUsA w Polsce,FundacjaKonradaAdenauera
LeagueUkraina- NATO,NowyStylGroup.
p|zez Fundaqę ISS
opis! W Hote|uAnde|'sodbyłasię konferencjazorganizowana
- K|ich- PrezesFundaqiISS
powitały:
Annaszymańska
z partnerami.
Gości
we Współpracy
l.lSAw Krakowie.
orazEllenGermain- KonsulGeneralna
W NATOi UE,..
był:,,skn obecnyprzygotowańdo członkostwa
Pierwszypane|zatytułowany
UJ.
Prowadził9o prof. dr hab. W|odzimierz Mokry z KatedryUkrainoznawstlva
Europejsklego,
serhiy Dzhe]dzh
UdziałW nimWzięli:PaWełKowa|,posełdo Par|amentu
_ NATo,spasimir Domaradzki- z UczelniŁazarskiego'
_ civicLeaguetJkrcina
Po pEerwiekawowejodbyłysię obradydrugiegopanelu,zaMułowanego:
,,Perspektyy\y
ją se]hiy Dzhejdzh, a udziałW niej Wzięli:Marcin Kozie| _
Prowadził
i oczekiwania,:
szef Biura ŁqcznikowegoNATo W Kijowie, Bogdan K|ich . senator RP,
prof. Hrihoriy Perepelytsia- Dyrektor
InsE/tutu
PolitykiZagranicznej.
Ważnykrok w refleksjina temat stosunkówmiędzynarodowych,
Konferencja
stanowiła
Dziękiniej stwozonoistotnqplatformędia|ogu
integracjieuropejskiej.
w szczegó|ności
dla różnych środowiskkultura|nych,politycznych,ekonomicznychi naukowych,
sprawq Wschodnią.Dyskusja podczas pieMszej sesji rozpoczęła
zainteresowanych
się od Wystqpieniaserhiya Dzherdzha.zauwa;lyłon, że pomimo istniejQcego
gwarantujqcego
z sojuszem,
Współpracę
ProgramuNarodowego,'
W Ukrainie,,Rocznego
zaniedbanajest debatapublicznadotyoqca integracji'prowadzqcado zaangazowania
Unii
kmju. Wqtekten W kontekście
W sprawypo|itykimiędzynarodowej
społeczeństwa
Podkreś|ał
on,żeUkrainanie możebardziejzb|iżlyć
Europejskiej
kontynuował
o|ekslyMe|nyk.
JegozdaniemdużqpEeszkodqna drodze
W sensietechnicznym.
się do strukturWspó|noty
integraqisq ukraińskiee|ity.,,PoWyborachoczekuj€ m ynowychtwarzyW parlamencie,

a|eniestetynie pzyniesieto dużych
zmianW życiupo|itycznym,'dodał.Podobnego
zdania
byłspasimirDomaradzki:
Jeś|iniezajdqżadnezmiany,to W 2016rokubędziemy
śWiadkami

takichsamychWyboróW'
jakie mie|iśmy
W Rosji- jeszczeprzedich zakończeniem
będzie
Wiadomo/kto Wygrał,,.
RóWnieź
W dfugiejczęścispotkaniaUwagauczestnikóW
została
zwrócona na Ważnqro|ę społeczeństwa
obywate|skiego.
Jego szczegó|nezadanie

W kreowaniu przyszłości
kraju dostrzegł|vlarcinKozieł. odniósł się krytycznie
do pozabIokowości
Ukrainyj podkreś|ił,
że NGo stanowiQistotnąsiłę umożliwiającQ
kreowanienowej po|jtykibezpieczeństwa
narodowego.
Kwestiapozablokowości
została
skrytykowanarównieżprzez prof. HryhoriyPerepe|ytsia'
Jego zdaniem najwiękzym
problememtej po|itykijest brak jej gwarancjiprawnej.PodczasswojegoprzemóWienia
przedstawił
kilkamożliwych
dróg dalszego
rozwojure|acj|
Ukraina- Rosja- NATo.całyblok
zostałpodsumowany
pnez Wystąpjenie
prof.WodzimieŻa|vlokrego.
jeszczeraz
Podkreś|ił

jak bardzoistotnqkwestiqjest budowanie
proeuropejskiej
śwjadomości
W społeczeństwie
ukraińskim.
WśróduczestnikóW
konferencji
zna|eź|i
się politycy,dyp|omaci,
naukowcyoraz

dz|ałacze,
d|aktórychWnioski
Wyciągnięt€
z dyskusjioraznawiqzane
kontakty
mogąposłuĄć
jako inspiracja
d|ada|szych
działań.
Można
sięWięcspodziewaÓżerefleksja
podjętapodczas
konferencji
zaowocuje
W pnyszłości
konkretnymi
działaniami.

Wizyta studyjna w ISS
Termin reafizacji:79- 24 rnarca2012r.
Miejsce realizacji: FUndacja
InstytutstudióWstrategicznych,
u|' lvlikołajska
4
opis! InstytutstudióWstrategicznych
gościł
grupęukraińskich
pEedstawicje|i
organizacji
pozarzQdowych,
administracjipaństwowej i samorzqdowej,W ramach projektu
- Administracja
Euroatlantyckie
co||egium
EuropyWschodniej
a organizacjePozaEądowe
współfinansowanego
W ramach ProgramuPo|sko- Amerykańskiej
FundacjiWo|noścj
RITA/STP- Wizyty Studyjnew Polsce 2011, realizowanego
przez KolegiumEuropy
Wschodniej
im' JanaNowaka-Jeziorańskiego'
celemprojektubyłozwiększenie
Wzajemnego
zaufaniamiędzyadministracjQ
a or9anizacjami
pozarządowymi
i Wypracowanie
standardów
współpracy.
Warsztatymiałypzyb|iŹyćukraińskim
gościom
pomiędzyorganizacjami
regułyWspółpracy
pozazQdowymi a
admjnistracjq państwowQ w obszarze bezpieczeństwa.
projektubyłagrupa15 osób. To pEedstawiciele
Uczestnikami
pozarzEdowych
organizacji
i społecznych
działających
na UkrainieW obszaftebezpieczeństwa
i obronności
kmju
(organizacjepozarzĄdovrc,insMuty badawcze)olaz pzedstawicieleadministracji
państwowej
i 5amoźQdowej.

Debata dotyczącaro|i kobiet w procesietransformacjiW Afganistanie
Terminrea|izacji:18Września
2012r.
Miejsce reaIizacji:FundacjaInstytutstudióWstrategicznych,
u|.N4ikołajska
4
Pańnerzy: KonsulatGeneraIny
UsAW Krakowie
opisl 18Września
w siedzibie
Instytut
studióW
strctegicznych
odbyła
siędebatapośWięcona
rolikobietw procesie
transformacji
w Afganistanie.
Organizatorem
spotkanja
obokFundacji
Iss byłKonsu|at
UsA W Po|scereprezentowana
przezE|lenGermain,KonsulGeneraln4
USAw Krakowie.
Gośćmihonorowymibyła grupa afgańskichaktywistek,które pŻybyłydo Po|ski
W zwiqzkuz zaproszeniem
na IV KongresKobiet (mającymmiejsceW Warszawie
W dniach14_ 15września
2012):
Masuma lbrahimi - dyrektorAfghan cu|tural House, WspółtwóIczyni
Association
of Afghan Blog Writers, Shukria Azadmanesh - badaczkaAfghanistanResearch
and EvaluationUnity, Najia Anwari - Coordinationof HumanjtarianAssistance,
Husna Mohammadi - studentkaUniwersltetuw Kabulu oraz Malina Fahiz _
dyrektor
AfghanWomenEducation
Network.
GłóWne kwestie poruszaneprzez referentóWdon1czyĘzadań, jakie W ZWiqZku
ze zmianamipolitycznymi
w kraju stanEpIzedafgańskimikobietamioraz pomocyjakq
pozostałe
państwamogąim udzielić.spotkanjeokazałąsię idea|nQ
okazjQdo wymiany
poglĘdóW
i nawiąfania
nowychkontaktóW
pomiędzy
uczestnikami
konferencji.

.'odmetanowanie i zgazowanie podziemne wę9|a
Konferencja pt.
kamiennego - droga do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Po|ski,'
20L2 r.
Termin ]ea|izacji: 20 września
Miejs€ e rea|izacji: Ande|,sHote|cracow,u|.Pawia
Pańnerzy: KatowickiHo|dingS.A.
opis:

Konferenqa odbyła

się

W

hote|u

Ande|,s

W

Krakowie.

Gospodarki,
TomaŚz Tomczykiewicz_ sekretarzstanu W Mlnisterstwie
Gościpowita|i:
Anna szymańska - K|ich _ Prezes Fundacji Iss oraz Wa|dema] Mróz Wiceprezes
ZarząduKHWs.A.
Wygłosili:
swoje Wystqpienia
WęglaWz'lożu,,.
był,,Procesowanie
Pierwszyblok zaq^ułowany
prof. dr inż. Bohdan Maciej żakiewicz. Eańh EnergyMiningProjects_,,Procesowanie
dr inż, Andrzej siemaszko _
WęglaWzłozu_ innowacyjnetechnologieB. M' Żakiewicza",

projektóW
Dyrektor,KrajowyPunktKontaktowyProgramóWBadawczychUE _,.Finansowanie
dr inż, Tomasz chmielniaĘ
czystych technotogiiwęgtonlychptzez l]nię Europejską,,,
dI inż' sobo|ewski A|eksander- Insq/tutchemicznejPrzeróbkiWęg|a_,,zgazowanie
metoda podniesienia sprawności Wwarzania energii elektrycznej
oraz ograniczeniaemisjigazóWcieplarnianychdo atmosfery",m91 inż. Lech Lewczuk zgazowaniapodziemnegoWęglakaniennego
LincEnergyPoland sp' z o.o-,,Perspektywy
na obszarzeGzw", mgr inż.stanisławLaseĘ m9. inż' Daniel Borsucki - KHw sAwęgla jako

zgazowaniapodziennegoWęglakaniennegona obszarzeGZW,,.
,,Perspektyvly
pokładóW
5ię paneldrugizaq^ułowany:
,,odmetanowanie
Po krótkiejdyskusjirozpoczął
jego
zakładówgórniczychoraz energetyczne
Wyrobbkgórniczychczynnychi ztikwidowanych
dJ inż. Adam Mirek, dr inż. Dariusz Katan cz'.l! UdziałWzię|i;
zagospodarowanie,,
wyzszy U|z4d Górnl|czy_,Metody odnetanowania stosowane w kopalniach węgla
- Państwowy
Insq^utGeo|ogiczny
mgr inż.Jan Kwarciński - Państwowy
kamlennego,;

_,zasoby netanu z pokładóWWęglakamiennego
Górnoś|qski
InsMut Badawczyoddział
potskichzagłębiWęgtowch",mgr inż' Marek Uszko . KompaniaWęg|owasA _,,Działania

Konpanii Wę?lowejsA zmierzającedo o,iągnięciaWzrostuzago,podar()wanameranu
uwalnianeqow proce'ie ek'ploatacji Węgla",dł inż. Grfegorz P|onka - KHW sA -

,,odmetanowanieWswne i Wyprzedzające- poprawa bezpieczeństwai zwiękzenie
intensyfikacjiekploatacji,,'B|okdrugizakończył
się dyskusjq.

Po przerwierozpoczQł
się pane|podsumowujqcy,
zdtytułowany:
pokładóW
,,odmetanowanie
Wyrobiskgórniczychczynnychi zlikwidowanych
górniczychoraz energetyczne
zakładóW
Jego
zagospodarowanie,,
cz'II' UdziałW tym pane|uWzięli:mg] inż. Janusz Jureczka - PaństwowyInstytutBadawczyoddziałGórnoś|Qski
PaństwowyInsq^utGeoIogiczny
-

projektu,,Przed eksploatacyjneodnetanowaniapokładóWWęgta otworani
,,Założenia
- ocenazastosowaniaWWarunkach
powierzchniowymi
z,tożonych
i górniczychGórnośtąskiego
ZagłębiaWęglowegoWrazz odwierceniem
otworubadawczego',,
mgl inź' Jerzy Hadro _
Dań EnergyPo|andsp. z o'o' -. NajnowszetechnologieWpozyskiwaniumetanuz pokładóW
Węg/a,;
mgr inź.zbigniew Firlit _ STRATEGMININGsERVIcEssp. z o'o.-,,Wydobycie

metanuz pokładóWWęglaprzy zasto,owaniutechnotogii,U|IDERBAANCED" polegającej
na Wierceniudwóch odwieftóWprzy utrzynaniu ciśnieniapłynu zabiegowegoponiżej
cEnienia W złozu podczas szczelinowaniahydraulicznego,idr inż. And.zej sikora,
mgr inż. Paweł Poprawa - InsrytutstudióW Energetycfnych
warszawa-,,szansa
na Więk'Zepozy'kanie metanuz Wyrobi,kgórniczychW śWiette
dośWiadczeń
australiskich
i anerykańskich V,4zwania
geologicznei nowetechnologie",
mgr inż.Artul Kostka . LNG
Silesiasp. z o.o,-,,LNGspoaib na zagospodarowanie
metanuz gazukopa/nianego,,,
Konferencja
zakończyła
siędyskusjQ
orazpodsumowaniem
Wszystkich
referatóW
Wnioskami.

Program realizowany jest od roku 2008.
ce|em programujest Wsparcieorganizacjipozarządowych
W efektywnymdziałaniu,
sprawnymWykorzystywaniu
środkóW
krajowychi europejskich,
budowaniuregiona|nych
powiQzań.RóWnieważnymobszaremdziałaniaprogramujest rea|izowanie
projektóW
o charakterzeedukacyjnymi społecznym,
Wspierajqcym
iaktywizujqcymnauczycieli,
młodzież'
IideróW
społecznych
orazloka|ne
społeczności'

Kampania informacyjnaskierowanado żołnierzY,w tym uczestnikóW misji'
obejmującapEeszko|enie dotyczącewłączeniaprob|ematykipłcido
operacji pokojowychz uwzg|ędnieniemznajomościrezolucji uNscR 1325
i dyrektywy BI sc 40.1 NATo dotyczącychuczestnictwai ochrony kobiet
w konfliktach zbrojnych oraz przeciwdziałaniadyskryminacjize wzg|ędu
na p|eć
Termin reafizacji:16 kwietniaZ0IZdo 27 grudniaZOlz

Partner:Ministerstwo
ObronyNarodowej
Rp
opis! celemzadaniapublicznego
byłoprzeprowadzenie
szko|enia
d|a2oo osób - żołnierzy
i cywilnychpracownikóW
Wojskaoraz opracowanie
broszuryinformacyjnej
(materiałóW
edukacinych) do wykorzystaniaprzez Wojsko polskie. Zadanie publlcznezostalo
zleaIizowane
Wtokudziesięciu
dwudniowych
seminarióVwarsztatóW,
W którychuczestniczylj
Wskazani
żołnierze
lubpracownicy
cr^/i|ni
WojskaPo|skiego.
zajęciabyłyprowadzone
przezosobyposiadające
meMoryczneprzygotowanie
i bogate
dośWiadczenie
dydaktyone(W tym W zakresieprowadzenia
szko|eń)z tematykiobjętej
publicznvm.
zadaniem

byłyróżnorodne
środkiprzekazuinformacji,W tym
W trakcie zajęć WykoEysĘv.iane
prezentacje
fl|mowe.
Każdyz uczestnikóW
seminarióW
otrzymał
multimediaIne
i prezentacje
poruszanej
podczaszajęćoraz zaWierajĘce
dydaktyczne
dotyczącepIob|ematyki
materiały
zadaniai ćWiczenia
oraktvczne.
analiZęzgłaszanych
W opalciuo dośWiadczenie
z przeprowadzanych
szko|eńorazdokonaną
potzeb lnformacyjnych
broszura
iobserwowanych
ich uczestników
zostałaprzygotowana
zawierajQcq
najważniejsze
Wiadomości
na tematstatusuprawnegoi ochrony
informacyjna
zbrojnego
dyskryminacji
ze Wfg|ędu
na płeć.
kobietW sytuacjikonfliktu
orazprzeciwdziałania
- 1 000egzemp|arzy'
broszuryinformacyjnej
Nakład
przygotowanoszczegółowyprogram seminarióVwarsftatóW
W pierwszejko|ejności
_ opracowano
p|an
W trakcieich lea|izacji.
szczegółowy
oraz materiałóW
do Wykorzystania
MinistraoN ds. Wojskowej
służby
Kobiet
szko|enia,
oraznawiQzano
kontaktz Pełnomocnik
Przewodniczącą
Radyds. KobietW sZ RP kmdr Bożenąszubińską, która pośredniczyła
W kontaktach
z Dowództlvem
WojskLQdowych.
(ogółem12 godz.),
Następnieprzeprowadzono
10 dwudniowych
sesji szko|eniowych
W którychWzięły
udział;
- 12 BrygadaZmechanizowana
im. gen. broni Józefa Ha||eraW szczecinie(7 sesji
szkoleniowych,
JednostkaW szczecinieiW stargardzie
szczecińskim).szko|enia
odbyłysię
w terminie:
6.09.2012
do 22.09.20t2.
- 25 BrygadaKawa|eriiPancelnejim. KsięciaJózefa Poniatowskiego
W Tomaszowie
( 3 sesje szko|eniowe)'
l.4azowiecki
szko|eniaodbyły5ię W terminieod 5'11'2012
d o1 3 . 1 1 . 2 0 1 2 .
207osób(żołnierzy
|ubpracownikóW
cywiInych
WP).
W szko|eniach
uczestniczyło
Po zorganizowaniu
szkoleńopracowano
iWydano broszurę,W oparciuo dośWiadczenie
potrzeb
i obserwowanych
z przeprowadzanych
szko|eńorazdokonanQ
analizęzgłaszanych
projektu.
Broszura
została
takżeWydana
Wformiee|ektronicznej
informacyjnych
uczestnikóW
na płyciecD i przekazanaPełnomocnikowi
lulinistra
oN ds. WojskowejsłużbyKobiet
powielania.
do dalszego

opis! Nie Wiemydokładnieilu Po|akóWWzięłoudziałW ratowanjuswoichłdowskich
Współobywate|i
od śmjerci
z rqk niemieckiego
okupantaW |atachII WojnyśWiatowej.
Liczbyosób zidentyflkowanych
z imieniainazwiskaWciąż
góry
stanowiqty|koWienchołek
lodowej.Temat Ratujqcych
W coraz szerszymstopniustanowiintegra|nq
częśćpo|skiej
narracjio II WojnieśWiatowej.
ProgramINDEXzostałpowołany'
by poszerzaći upowszechniać
Wiedzęna ten temat.
ProgramINDEXsłuŹyustalenlunazwiskibjografiiPolakóWorazobywate|i
polskichinnych
(np. ukraińskiej'białoruskiej,
narodowości
litewskiej,ormiańskiej,niemieckiej),którzy
na skutekdziałańnazistóWponieś|i
śmierć
|ubspotka|i
się z innqformqrepresjiza pomoc
udzielanqZydompodczasII WojnyśWiatowej.
Programjest podzie|ony
na trzy obszary
tematyczne:
badanianaukowe,upamiętnienie,
edukacjai informacja'
W pierwszym
etaple
programuzostałaprzeprowadzona
Wnikliwa,
Żete|nakwerendaW archiwachniemieckich,
austriackich,
ukraińskich,białoruskich,
Iitewskich,
lzraeIskich,
br.ytyjskich,
amerykań5kich
i polskich'Pracete byłyprowadzone
pod kierunkiem
uznanychautorytetóW
naukowych.
pEewodniczqcym
Honorowym
RadyProgramowej
zostałprof. WładysławBańoszewski.
Informacje
i dokumenty
byłyróWnież
zbieraneza połednictwem
mediów,u bezpośrednich
świadków
iich spadkobiercóW'
Efektybadańbyłyisą prezentowane
podczasseminarióW
naukowvch
i konferencii.

Pozyskiwanie nowych danych W Po|scei za granicądotyczącychobywate|i
państwa potskiegopoddanychrepresjomze strony okuPanta niemieckiego
u' Iatach1939-1945za pomoc ludnościżydołvŚkiej.

2012
2012do 3I grudnia
Terminrealizacji:16 listopada
Pańnerzy: ArchiwumzydowskiegoInstytutuHistorycznegow Warsfawie,Instytut
PamięciNarodowej
nowychdanychW Po|sceiza granicq
ce|emzadaniabyłopozyskanie
opis! głóWnym
państwapo|skiego
obywate|i
(w archiwach,
dotyczqcych
bib|iotekach
i innychinst}tucjach)
poddanychrepresjomze stronyokupantaniemieckiego
w latach 1939-1945za pomoc
W okresiereaIizacjizadaniaprowadzonodziałaniamerytoryczne
ludności
żydowskiej.
W kmjuifagranicą.W tak
i bib|ioteczne
byłykwerendyarchiwa|ne
z którychnajważniejsze
na Wykonaniezadaniaudałosię przeprowadzić
krótkim czasie jaki był przeznaczony
orazw ArchiwumPaństwowym
Yad Vashemw Jerozolimie
kwerendyW archiwumInstytutu
(staatsarchlv
wiedzęna ten temat,
NLjrnberg).
Pozwo|iły
one poszerzyć
W Norymberdfe
W czasie
|stosunkóWpolsko-żydowskich
a takżena tematpnebieguokupacjiniemieckiej
do obiegunaukowego
noweinformacje.
zag|adyorazwprowadzić
|ubich
Wsze|kich
dokumentóW
działaniem
W ramachprojektubyłakwerenda
zasadnlczym
po|skichi zagranicznych,
się W okreś|onych
fbioracharchiwalnych
kopii znajdujących
jna tej podstawiezweMkowanlei sformalizowanie
pub|ikacjl
a takżedotychczasowych
uzyskanych
danychosób represjonowany€ h '
W rezu|tacie,ramachzadaniazostałypzeprowadzonecztery kwerendyW zasobach
Historycznego
Zydowskiego
Instytutu
Archiwum
zgromadzonych
w Polsce- dwiew zasobach
jednaW zasobachInstytutu
W Zydowskich
orazkwerenda
PamięciNalodowej
W Warszawie,
się W posiadaniu
FundacjlInsĘtutstudióWstrategicznych
KslęgachPamięciznajdujqcych
w Krakowie.

Termin rea|izacji: 1 kwietnia2012 do 30 października
2o!2
opis! ce|emprogramubyłostworzeniestfonyintern€ t owejdotyczącej
historiii kultury
|udności
żydowskiejzamieszkujQcej
W okresie przedwojennym
terytoriumMałopolski.
społeczność
ta stanowiła
istotnyelementmozaikikulturowej
i narodowosc.owej
regionu,
Wpisujqcsię trwa|eW jego dziedzictwo'DrugaWojnaświatowa
i tragediaHo|okaustu
pozostawiła
region bez obecności
ZydóW,będqcychWażnymelementemmałopolskiei
tożsamości.
W ramachprojektupowstała
stronainternetowa:
http;//1'vww.zydziwma|opo|sce.pl.

Dziękinlej możljwe
jest pogłębienie
informacji
o historiii dziedzicrwie
żyoowW rejonie.
stanowiona takżedoskonałq
okazjędo systematyzacji
istniejqcych
źróoef,poszerzenia
zakresu dotychczasowych
badań oraz koordynacjidziałańróżnorodnychpodmiotóW
in'tytucjonaInych
zajmujqcych
sjętematykq
dziedzictwa
ku|turowego
MałopolsKl.
ProjektmiałróWnież
na celupromooęMałopolski,
jako regionuo bogatymi rÓżnorodnym
dziedzictwiekulturowymoraz wzmocnienie
jej pozycjiw dziedzinieochronylokalnego
i regiona|nego
dziedzictwa.
stworzona
stronainternetowa
Wypełnia
zakładany
cel, powstało
miejsce W sieci internetowej,które zbiera informację
o ku|turzei h'storii ZydóW
zamieszkujQcych
pĘed WojnqteMorium Małopolski
i stanowiących
Ważnyelementjej
dziedzictwa
kulturowego.
ZawieraróWn|ez
jnformacje
Wyczerpujqce
o pozostałościach
kulturv
materialnej,
któreprzetMalyW przestrzeni
historyczno-ku|tura|nej
MałopoIskj'
Poprzezrea|izaąę
projektuzostałzapewnjony
dostępdo wiedzyo różnorodności
kulturowej
Małopo|ski
moż|iwie
najszerszemu
gronuodbiorcóW
zaróWno
W kraju,jak I za gran|cQ.
Iss dołoży
Wsze|kich
starańabyW2013rokustronamiałaswojqWersję
Wjęzykuangielskim.
strona pozwo|iła
róWnież
promować
Małopo|skę
jakoszczególne
miejscena mapieEuropy_
miejsceprzenikania
sięWie|ukulturi ponadnarodoweqo
dia|oou.

młodzieżv
oonadoimnazialnei
Termin realizacji: 15 marca2O1Zdo 15 lipca2012
Pańner: UrządMarszałkowski
WojewództwaMałopo|skieoo
Projektsprawiedliwl
i ich śWiat
byłskierowany
do młodziezy
szkółponadgimnaaa|nych
Województwamałopo|skiego.
GłóWnymzałożeniem
projektujest przyb|iżlenie
młodzie^/
po|skich obywateli uhonorcWanych
E^ułemsprawiedliwyWśródNarodóW ŚWiata.
Poprzezhistorięich życiaorazpostawymłodziludziepoznajqpozytywne
Wzorcezachowań
i Wartości,
którena|eży
p|elęgnować.
Umiejscowienie
danejopowieści
W szerszymkontekścle
historycznym
pozwoljło
młodzieł
|epiejpoznaćhistorięZydóWpo|skich
olazokresokupacjiniemieckiej.
Projektskładał
sięz 30
trzygodzinnychspotkań z młodzieźQ
w ich szkole W grupach 25 - osobowych,
któreprowadzone
sq Woparciuo pzygotowany
Wcześniej
scenarlusz
prowadzonych
zajęć.
odbiorcami projektu była młodzieŹ ponadgimnazja|na
z terenu Małopolski,
która uczestniczyła
W Wafsztatach
prowadzonych
na terenieich szkołyprzez treneróW
zatrudnionych
W projekcie.(8oo osób uczestników
WarsztatóW).
Projektskierowanybył
do młodzieży
z całegowojewództwa,a|e ze szczegó|nyuwzg|ędnieniem
młodfieży
z mniejszychośrodków
|oka|nych.
To Właśnie
oni majQutrudnionydostępdo Wiedzy.
W mniejszychośrodkach
śWiadomość
istnieniaspołeczności
źydowskich
je$ praKycznie
zadna' dotyczyona jedyniemlejsc które kiedyś
należały
do Żydów(domy mod|itwy,
synagogl'cmentarze,czasamipamiętasię jeszcze
o nieruchomościach),
nle sq tam
prowadzonebadanianaukowe,brak jest
działańWładzmiejskichi Wreszciebrak jest
organizacji,
które W sposób planowanybyłybyWstanieprowadzić
programyedukacyjne.
Brak programóWedukacyjnych,
instytucjizajmujQcych
5ię tematykqa WIe.zcietreści
przekazywanych
w szkołach
powoduje,
żemłodzjeż
nieznahistoriiswojego
miasta'

Konferencjaz okazji 20 - lecia FundacjiISS w Krakowie
pt. ,,Po|skai światW )o(I w','
Terminrealizacji:8grudnia
2012r.
Miejsce rea|izacji:Teatrim.J. słowackiego,
p|.ŚW. Ducha1
Pańnerzy: PzU,GeminiHo|dings,
Bumar,HSWstalowaWola,TAURoNPo|ska
Energia,KopalniaSo|iWie|iczka,
KrakóWAirpoń/|vlałopolska
AgencjaRofWoJu
Regionalnego
S.A,KrakChemia
S.A.
polityka,RMFFM,Interia.pl,
Pat.oni medialni:GazetaWyborcza,
TVpS,A,,
TVP INFO
opis:.W,Teatrze
im.J. gowackiego
W Krakowie
odbyła
siękonferencja
z okazji20 _ |ecia
dziala|ności
Fundacji
Iss W Krakowie
przezFundac)ę
zorganizowana
orazjej PartneróW.
W sesjiotwiemjQcej
Wzięliudział:
ToomasHendrikl|veą Prezydent
Estonii,Michei|
Saakaszwili,Prezydent
cruzji.
PieMszqsesjętematycznq
prowadziła
JaninaParadowska.
Gośćmi
i uczestnikami
tei sesji
by|i:A|eksander
Kwaśniewsk.,
JerzyBuzeĘW|odzimier'cimoszewicz.
Po. prferwie kawowej odbyła się druga sesja merytorycznaz udziałem:
zbigniewa Niemczyckiego- PrezesaZarzqduPo|skiej
RadyBiznesu;
AndłzejaK|esykaPrezesa za|z4du PZU sĄ Henryki Bochniarz - Prezydent lxci Lewńtan,
Andrzeja Wojtyny z UEK W Krakowie,byłegoczłonkaRady Po|itykiPienięŹnej.
l4oderatorem
byłMichałKoboskoztygodnika
,Wpróst',
Usty. do UczestnikóWkonferencjiWystosowa|i:
PrezydentRzeczpospo|itej
Po|ski _
Bronisław Komorowski, N4arszałek
.
sejmu Rzeczpospo|itej
Polskiej EWa xopacz,
Marszałek
senatuRzeczpospo|itej
Polskiej_ Bogdan Borus€ w icz, MińisterPracyi Po|iwki
_ W|adysławKosiniak- Kamysz,Arcybiskup
społecznej
Metropo|ita
Gnjeźnieński
Prymas
Po|ski.,_.Józef KowalczyŁ plof. Władysław Bańoszewski, prof' zbigniew
Brzeziński, Dyrektor |vliędzynarodowego
centrum Ku|tury _ jacek purch|a,
_
PrezesstowaEyszenia
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