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: W 2012 roku Fundacja Instytut studióW strategjcznych zajmowała się aktua|nymi
prob|emami pojawiającymi się na arenie międzynarodowej' W zwiQzku z obszarem swojej
dzjała|ności, Iss prowadzi sześć głóWnych projektóW iprogramóW badawczych, z których
każdy zorientowany jest na inną sferę problemowq, dotyczqcq po|ityki zagranjcznej
i Wewnętrznej Polski, integracji i stosunkóW międzynarodowych.

sQ to;

- Polska w Unii Europejskiej

- NoWy Kształt Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego

- Polska Polityka Wschodnia

- INDEX Pamięci PolakóW zamordowanych przez Hit|erowcóW za Pomoc Zydom

- Bezpleczeństwo energetyczne

- InsMut dla organizacji PozarzQdowych

W roku 2012 organizowaliśmy konferencje międzynarodowe z zakresu remarycznego
prowadzonych W Inst}tucie plojektóW badawczych' Realizowa|iśmy także Wie|e projektóW
I programow zorientowanych na środowiska organizacjj pozarzĄdorych, m|odzie^/
przedstawicieli jednostek samonqdu terytorialne9o.



Program reatizowanyiest od 1994 roku

zadaniem programu jest ocena procesu członkostwa Polski W UE. Integracja Po|ski z UniqEuropejskQ rozważlana jest W szerokiej percpektywie międzynarodowej z uwzględnieniemczynnikóW po|itycznych i gospodarczych' Przedmiotem ana|izy I dyskusjijest także stosunekspołeczenstwa po|skiego oraz po|skich e|it po|itycznych do idei integracji' Istotnymerementem programu jest ekonomiczr
dostosowania po|śkiej gospodarki,"''..:Tff ;l"'J:":,::'T#":.#:,.ilffi :;na międzynarodowych rynkach finansowych i bankowch.



Międzynarodowa Konferencja,.Nie wystarczy''.

Termin realizacji: 1 marca 2012 r.

być kobietą,,

Miejsce reatizacjii Międzynarodowe centrumKu|tury Rynek Gł. 25

Partnerzy: InsMut Francuski w
di cultura (,,EUNIc,' KrakóW c|uster)

Krakowie, Goethe InstituĘ Instituto lta|iano

Opisr w sjedzibie MCK na Rynku
pt. ,,Nie Wystarczy być..' kobietq,,'
orcz paftneróW.

Gł. W Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja
Wydarzenie Zostało zorganizowane przez Fundacie Iss

Gości powitali: Anna szymańska - Klich _
strategicznych oraz A|exis chahtahtinsĘ - KonsuI
Francuskiego w Krakowie.

Prezes zarzqdu InsMutu studióW
Generalny Francji i Dyrektor Instytutu

Pierwszy pane| zaMułowany: ,,]ak promować udział kobiet W polityce?,, poprowadzlła
Marta szostkiewicz. Udział W nim Wzięły; Jo|anta Kwaśniewska f Wystqpienjempt': ,.Kobiety i polityka: moje dośWiadczenia,; Janina Paradowska ,,Koblety W politycei dzlennikar,twie,, oraz Róża Thun ,,Po|skie kobiety W potity* *.pu1,ł,o1;c|audia Fornari,,Kobiety i potityka We współczesnych Włoźzech,, i Brigitte Gresy,,Francuskie dośWiadczenia W stanowienu prawa _ dobre prakwi,:

Po dyskusji, drugi panel pt': ,Jak pronować udział kobiet W zyciu ekonomrcznym?,,pIowadziła Renata Kim. Wystqpiły W nim: Hanna Gronkiewicz - wa|tz,która opowiedziała o swoich dośWiadczeniach W polityce i biznesie. Urszula Gacek _
,,Kobiery i dyplomacja,,, Muriet de saint sauveur _ .oy śWiat rządzony przez kobietybyłby lep,zy od prowadzenia biznesu?,i c|audia Neus.iss, która 'o*it" o pł., w ekonomii,sonia Draga o polskich kobietach jako si|e napędowej w ekonomii, na kon|ec WystqpiłaKrystyna Boczkowska _ ,,Kobieca kariera W niędzynarodowej korporaqi,:



. Po przerwje na lunch rozpoczQł się trzeci panel konferencji prowadzony przez Głzegorza
Jankowicza. Udział W nim Wzięły: Beata stasińska _ ,,Ekonomika kuttury i p,|ci,i
Ewa Bie|ecka _ )ak łączyć działa|ność W biznesie z działalnośclą społeczną.l
Monika Kapi| - Mohlr ,,Aktwizacja dziewczynek W Indiach do udziału W życiu
spo|ecznym., Danuta G|ondys_ ,,Wzmocnienie pozycji kobiet W życiu łpołecznym
i kulturalnym", Kristina van der Leest _ ,,Gender - głóWny nurt W kutturze edukacii
i społeczeństwie: co to znaczy i dlaeego jeit Ważna,,'

ostatniq cfęść konfelencjj stanowjła Wystawa fotograficzna pt,i )anina Turek - portret'
Projekt rzeczywistość,, - opowieść fotograficzna W opracowaniu Darii Def|orian i Antonia
Tag|iariniego oraz wn^/iad z Ewą Turek. Na zakończenie wydanenia, W Instytucie
Flancuskim została pokazana wystawa zdjęć ,,oczami Afqanek,'.

Debata poświęcona Narodowemu Programowi Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego

Termin realizacji: B slerpnia 2012

Miejsce realizacji: Hilton Garden Inn Kraków, u|' Marii Konopnickiei 33

Współpraca merytoryczna: IZba Turystyki Rzeczypospo|itej Polskiej, Biuro Prawne
Arena 561

PartneŹyi KMKoW AIRPoRT, RFiD sYsTEI\4

opis| Debata odbyła się W Hotelu Hilton Inn W Krakowie' Gości prz}vr'itała Prezes Fundacji
Iss Anna szymańska - K|ich. W debacle udział wzięli: sławomir Nowak _ lvlinister
Transportu, Budownictwa l Gospodarki Morskiej orcz Tadeusz syryjczyk _ ekspeń
z dziedziny gospodarki i transDortu.



Podczas spotkania l4inister gawomir NoWak przedstawił fałożenia do Narodowego Programu
Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego' Jak podkreś|ił minister, zmiany W programE
Wymogły niech|ubne statystykil 1oo osób zabitych W Wypadkach drogowych na 1 m|n
mieszkańcóW W ciqgu roku. _ W Ministerstwie Transportu/ Budownictwa i Gospoda*l
Morskiej pracujemy nad Narodowym Programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
W oparciu o zasadę INRE, oyli Inłnieria, Nadzór, Ratownictwo i Edukacja. Wsfystkje
te obszary sq k|uczower żeby zrea|izować nasz ce| - ogran|czenie do 2o2o roku ofiar
na drodze do makimum 2ooo osób rocznie, co stanowi 5o7o W poróWnaniu z rokiem 2010 _
podkreś|ił minister.

sesję pytań i odpowiedzi moderował And.zej zdebski - członek Zarzqdu Fundacii Iss.
Po zakończeniu tej części debatę podsumowano Wn|oskami i zakończono.



Program realizowany jest od roku 1995

Program pośWięcony jest zmianom W architekturze bezpieczeństlva' zachodzącym W obszarze

Euroatlantvckim po roku 1989. Podczas konferencji mlędzynarodowych iseminariów

eksperckich omawiane sq czynniki okreś|ajqce Współczesny mode| bezpieczeństwa

oraz po|itykę bezpleczeństwa państw obszaru Euroat|antyckiego. Panujqcy obecnie regres

W stosunkach pomiędzy niektórymi państwami Europy Zachodniej a stanami zjednoczonym

stanowi poważne \Ąyzwanie d|a da|szego rozwoju międzynarodowej po|ityki bezpieczeństwa'

D|atego też W tegorocznym pIogramie szczególny nacisk został położony na problematykę

zwi4zanĄ z odbudowq i umacnianiem Więzi transat|antyckich' Nie do pŹecenienia jest

róWnież obecne zaangażowanie slł Zbrojnych RPW działania stabiIizacyjne na B|iskim

Wschodzie ina Bałkanach. obecnie Polska ma moż|iwość aktywnie wpĄ'"Vvać na kształtowanie

zrębóW nowej po|ityki bezpieczeństwa zaróWno jako członek NATo' UE oraz jako poważny

sojusznik UsA. W ramach programu analizowana jest polska polityka obronna' dostosowanie

po|skich struktur operacyjnych do standardóW NATo' omawiane sq bieżĘce WydaŹen|a

na arenie międzynarodowej, które mogĘ Wpłylvać na bezpieczeństwo W interesujacym nas

re9lonre.



V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego NATo i Unia Europejska na
rzecz bezpiecznei Europy

Termin realizacji: 9 lutego 2012 r

Miejsce rea|izacjit Grand Hotel, u|. sławkowska 5

Pańnerzy: Fundacja Konrada Adenauera i Kwatera GtóWna NATo

opis: Fundacja InsMut studiów strategicznych W Klakowie Wraz z
forganizowała W Grand Hotelu międzynarodowq debatę ośrodkóW badawczych
na temat przyszłości NATo i Unii Europejskiej pt.

panneraml

i eksperckich

.'v Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego NATo i Unia Eu.opejska na rzecz
bezpiecznej Europy.,,

Debata została podzielona na następujEce paneIe:
. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej
- Ptz ygotowania do szczytu NATO w Chicago
- Współpraca w sfeze bezpieczeństwa mlędzy UE i NATo

Wśród zaproszonych gości zna|azło się Wie|u poIitykóW i ekspeńóW działaj4cycn na rzecz
budowy Wspólnoty transat|antyckiej.

sesję otwoŻył Hans - Gert Póttering, by|y Przewodniczqcy Parlamentu Europejskiego,
PrzewodniczQcy Fundacji Konrada Adenauera Wystqpieniem za\liu|owanym ,,Polityka
bezpieczeństwa uEl Następnie głos zabrał dr Jamie shea - zastępca sekretarza
Genera|nego NATo ds. Nowych \Nyzwań d|a Bezpieczeństwa.
ktÓry W swojm Wystąpjeniu móWił o polityce bezpieczeństwa NATo.

Po krótkiej dyskusji rozpoczął się pierwszy panel
- Podsekretarza stanu W l4sz, a dotyczył on
Udział W njm Wzię|l: Bogdan Klich, senator
Lee A. Feinstein - Ambasador USA
Dyrektor Biura Prasowego NATO w polsce.

moderowany przez dr Boguslawa Winida
przygotowań do szczytu NATo W chicago.
RŁ były Minister obrony Narodowej RP,
W Polsce oraz Robeń Pszcze| _



Pane| drugi dotyczył Wspó|nej Polityki Bezpieczeństwa iobrony uE, poprowadził 90
Andrzej Jonas _ Redaktor Nacze|ny tygodnika ,,The Warsaw Voice,,' Udzia| W nim Wzięli:

di Kar| von Wogau _ sekretarz Genela|ny Europejskiej Fundacji Bezpieczeństwa'

dr zbigniew Włosowicz - PodsekretaŻ stanu ds. Po|ityki obronnej W MoN,

dr zdzisław Lachowski - Zastępca szefa BBN olaz dr hab' Jacek czaputowicz .

Dyrektor Krajowej szkoły Administracji Publicznej.

ostatni pane| poprowadził dr hab. Ańur Gruszczak z 1NPislvl UJ.

Panel dotyczył Współpracy w sferze bezpieczeństwa między UE a NATo. Udział W nim WzięIi:

dr Marcin Zaborowski - Dyrektor PISM, dr Adam Kobieracki - Dyrektor Centrum

Zapobiegania Konfliktom oBWE oraz prof. dr hab' Michał chorośni€ki z INsPiM UJ.

Po dyskusji zakończono obrady'

Debata poświęcona anaIizie postanowień ostatniego szczytu NATo

w Chicago i ich konsekwencji dla polskiej polityki zagranicznej.

Termin realizacji:6 czerwca 2012 r.

Miejsce reaIizacji: co|legium |vlaius UJ, Au|a Jagiel|ońska, u|. Jagiel|ońska 15

opis! Gości powitała Prezes Fundacji Iss Anna szymańska - K|ich.

W debacje udział Wzię|i: Radosław sikorski _ Minister spraw Zagranicznych RP,
plof. Adam Rotfe|d. Po debacie przyszedł czas na sesję pytań iodpowiedzi, moderatorem

tej części spotkania był Bogdan K|ich - senator RP.

Na koniec Dodsumowano sootkanle wnioskami.



Proqram: Polska

od początku procesu transformacji W Europie środkowej i Wschodniej Po|ska dążyła

do budowania dobrosqsiedzkich stosunkóW ze swymi wschodnimi sqsiadami l była

rzecznikiem prowadzenla przez uE aktywnej po|ityki Wobec tych krajóW oraz Wspomagania

przez niq procesów reform W Europle Wschodniej. Fundacja Insq/tut studióW strategicznych

akty^/nie Włqcza się W te działania'

GłóWnym założeniem programu jest określenie pożądanego kształtu stosunkóW Po|ski z jej

Wschodnimi sasiadami, szczegó|nie W konteKcie członkostwa Po|skl W Unii Europejskiej'

Dokładnej ana|izie poddawana jest po|ityka zagraniczna Wschodnich sąsiadóW Po|ski'

zagadnienia zwiĄzane z bezpieczeństwem oraz zapobieganie konfliktom W regionie.

Przedmiotem zainteresowania sQ także przemiany ekonomiczne zachodzące u naszych

Wschodnlch sasiadóW, między innymi Wprowadzenie mechanizmóW gospodarki rynkowej,

reformy sYstemóW podatkowych, bankowych ipryWaryzacja. Podejmowane W ramach

programu działania majq na ce|u nie ty|ko ana|izę s}tuacji czy zdeflniowanie prob|emóW,

a|e także Wsparcie procesóW demokratycznych oraz grup, które się szczegó|nie przyczyniajĄ

do rozwoju społeczeństwa obywate|skiego'



Konferencja,,Prryszłość Ukrainy,'

Termin rea|izacji: 19 paŹdziernika 2012 r.

Miejsce rea|izacji: Hotel Ande|ś KrakóW, u|. Pawia 3

Pańnerzyi Ambasada UsA w Polsce, Fundacja Konrada Adenauera W Po|sce, civic

League Ukraina - NATO, Nowy Styl Group.

opis! W Hote|u Ande|'s odbyła się konferencja zorganizowana p|zez Fundaqę

we Współpracy z partnerami. Gości powitały: Anna szymańska - K|ich - Prezes Fundaqi

oraz Ellen Germain - Konsul Generalna l.lSA w Krakowie.

Pierwszy pane| zatytułowany był: ,,skn obecny przygotowań do członkostwa W NATO i UE,..

Prowadził 9o prof. dr hab. W|odzimierz Mokry z Katedry Ukrainoznawstlva UJ.

Udział W nim Wzięli: PaWeł Kowa|, poseł do Par|amentu Europejsklego, serhiy Dzhe]dzh
_ civic League tJkrcina _ NATo, spasimir Domaradzki - z Uczelni Łazarskiego'

Po pEerwie kawowej odbyły się obrady drugiego panelu, zaMułowanego: ,,Perspektyy\y

i oczekiwania,: Prowadził ją se]hiy Dzhejdzh, a udział W niej Wzięli: Marcin Kozie| _

szef Biura Łqcznikowego NATo W Kijowie, Bogdan K|ich . senator RP,

prof. Hrihoriy Perepelytsia - Dyrektor InsE/tutu Polityki Zagranicznej.

Konferencja stanowiła Ważny krok w refleksji na temat stosunków międzynarodowych,

w szczegó|ności integracji europejskiej. Dzięki niej stwozono istotnq platformę dia|ogu

dla różnych środowisk kultura|nych, politycznych, ekonomicznych i naukowych,

zainteresowanych sprawq Wschodnią. Dyskusja podczas pieMszej sesji rozpoczęła

się od Wystqpienia serhiya Dzherdzha. zauwa;lył on, że pomimo istniejQcego

W Ukrainie ,,Rocznego Programu Narodowego,' gwarantujqcego Współpracę z sojuszem,

zaniedbana jest debata publiczna dotyoqca integracji' prowadzqca do zaangazowania

społeczeństwa W sprawy po|ityki międzynarodowej kmju. Wqtek ten W kontekście Unii

Europejskiej kontynuował o|eksly Me|nyk. Podkreś|ał on, że Ukraina nie może bardziej zb|iżlyć

się do struktur Wspó|noty W sensie technicznym. Jego zdaniem dużq pEeszkodq na drodze

integraqi sq ukraińskie e|ity.,,Po Wyborach oczekuj€my nowych twarzy W parlamencie,

ISS

ISS



a|e niestety nie pzyniesie to dużych zmian W życiu po|itycznym,'- dodał. Podobnego zdania
był spasimir Domaradzki: Jeś|i nie zajdq żadne zmiany, to W 2016 roku będziemy śWiadkami
takich samych WyboróW' jakie mie|iśmy W Rosji - jeszcze przed ich zakończeniem będzie
Wiadomo/ kto Wygrał,,. RóWnieź W dfugiej części spotkania Uwaga uczestnikóW została
zwrócona na Ważnq ro|ę społeczeństwa obywate|skiego. Jego szczegó|ne zadanie
W kreowaniu przyszłości kraju dostrzegł |vlarcin Kozieł. odniósł się krytycznie
do pozabIokowości Ukrainy j podkreś|ił, że NGo stanowiQ istotną siłę umożliwiającQ
kreowanie nowej po|jtyki bezpieczeństwa narodowego. Kwestia pozablokowości została
skrytykowana również przez prof. Hryhoriy Perepe|ytsia' Jego zdaniem najwiękzym
problemem tej po|ityki jest brak jej gwarancji prawnej. Podczas swojego przemóWienia
przedstawił kilka możliwych dróg dalszego rozwoju re|acj| Ukraina - Rosja - NATo. cały blok
został podsumowany pnez Wystąpjenie prof. WodzimieŻa |vlokrego. Podkreś|ił jeszcze raz
jak bardzo istotnq kwestiq jest budowanie proeuropejskiej śwjadomości W społeczeństwie
ukraińskim. Wśród uczestnikóW konferencji zna|eź|i się politycy, dyp|omaci, naukowcy oraz
dz|ałacze, d|a których Wnioski Wyciągnięt€ z dyskusji oraz nawiqzane kontakty mogą posłuĄć
jako inspiracja d|a da|szych działań. Można się Więc spodziewaÓ że refleksja podjęta podczas
konferencji zaowocuje W pnyszłości konkretnymi działaniami.



Wizyta studyjna w ISS

Termin reafizacji: 79 - 24 rnarca 2012 r.

Miejsce realizacji: FUndacja Instytut studióW strategicznych, u|' lvlikołajska 4

opis! Instytut studióW strategicznych gościł grupę ukraińskich pEedstawicje|i organizacji
pozarzQdowych, administracji państwowej i samorzqdowej, W ramach projektu
Euroatlantyckie co||egium Europy Wschodniej - Administracja a organizacje PozaEądowe
współfinansowanego W ramach Programu Po|sko - Amerykańskiej Fundacji Wo|noścj
RITA/STP - Wizyty Studyjne w Polsce 2011, realizowanego przez Kolegium Europy
Wschodniej im' Jana Nowaka-Jeziorańskiego'

celem projektu było zwiększenie Wzajemnego zaufania między administracjQ a or9anizacjami
pozarządowymi i Wypracowanie standardów współpracy.

Warsztaty miały pzyb|iŹyć ukraińskim gościom reguły Współpracy pomiędzy organizacjami
pozazQdowymi a admjnistracjq państwowQ w obszarze bezpieczeństwa.
Uczestnikami projektu była grupa 15 osób. To pEedstawiciele organizacji pozarzEdowych
i społecznych działających na Ukrainie W obszafte bezpieczeństwa i obronności kmju
(organizacje pozarzĄdovrc, insMuty badawcze) olaz pzedstawiciele administracji
państwowej i 5amoźQdowej.



Debata dotycząca ro|i kobiet w procesie transformacji W Afganistanie

Termin rea|izacji: 18 Września 2012 r.

Miejsce reaIizacji: Fundacja Instytut studióW strategicznych, u|. N4ikołajska 4

Pańnerzy: Konsulat GeneraIny UsA W Krakowie

opisl 18 Września w siedzibie Instytut studióW strctegicznych odbyła się debata pośWięcona
roli kobiet w procesie transformacji w Afganistanie. Organizatorem spotkanja obok Fundacji
Iss był Konsu|at UsA W Po|sce reprezentowana przez E|len Germain, Konsul Generaln4
USA w Krakowie.

Gośćmi honorowymi była grupa afgańskich aktywistek, które pŻybyły do Po|ski
W zwiqzku z zaproszeniem na IV Kongres Kobiet (mającym miejsce W Warszawie
W dniach 14 _ 15 września 2012):

Masuma lbrahimi - dyrektor Afghan cu|tural House, WspółtwóIczyni Association
of Afghan Blog Writers, Shukria Azadmanesh - badaczka Afghanistan Research
and Evaluation Unity, Najia Anwari - Coordination of Humanjtarian Assistance,
Husna Mohammadi - studentka Uniwersltetu w Kabulu oraz Malina Fahiz _
dyrektor Afghan Women Education Network.

GłóWne kwestie poruszane

ze zmianami politycznymi w
pozostałe państwa mogą im
poglĘdóW i nawiąfania nowych

przez referentóW don1czyĘ zadań, jakie W ZWiqZku
kraju stanE pIzed afgańskimi kobietami oraz pomocy jakq
udzielić. spotkanje okazałą się idea|nQ okazjQ do wymiany
kontaktóW pomiędzy uczestnikami konferencji.



Konferencja pt. .'odmetanowanie i zgazowanie podziemne wę9|a

kamiennego - droga do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Po|ski,'

Termin ]ea|izacji: 20 września 20L2 r.

Miejs€e rea|izacji: Ande|,s Hote| cracow, u|. Pawia

Pańnerzy: Katowicki Ho|ding S.A.

opis: Konferenqa odbyła się W hote|u Ande|,s W Krakowie.

Gości powita|i: TomaŚz Tomczykiewicz _ sekretarz stanu W Mlnisterstwie Gospodarki,

Anna szymańska - K|ich _ Prezes Fundacji Iss oraz Wa|dema] Mróz -

Wiceprezes Zarządu KHW s.A.

Pierwszy blok zaq^ułowany był ,,Procesowanie Węgla W z'lożu,,. swoje Wystqpienia Wygłosili:

prof. dr inż. Bohdan Maciej żakiewicz. Eańh Energy Mining Projects _,,Procesowanie

Węgla W złozu _ innowacyjne technologie B. M' Żakiewicza", dr inż, Andrzej siemaszko _

Dyrektor, Krajowy Punkt Kontaktowy ProgramóW Badawczych UE _,.Finansowanie projektóW

czystych technotogii węgtonlych ptzez l]nię Europejską,,, dr inż, Tomasz chmielniaĘ

dI inż' sobo|ewski A|eksander - Insq/tut chemicznej Przeróbki Węg|a _,,zgazowanie

węgla jako metoda podniesienia sprawności Wwarzania energii elektrycznej

oraz ograniczenia emisji gazóW cieplarnianych do atmosfery", m91 inż. Lech Lewczuk -

LincEnergy Poland sp' z o.o-,,Perspektywy zgazowania podziemnego Węgla kaniennego

na obszarze Gzw", mgr inż. stanisław LaseĘ m9. inż' Daniel Borsucki - KHw sA-

,,Perspektyvly zgazowania podziennego Węgla kaniennego na obszarze GZW,,.

Po krótkiej dyskusji rozpoczął 5ię panel drugi zaq^ułowany: ,,odmetanowanie pokładóW

Wyrobbk górniczych czynnych i ztikwidowanych zakładów górniczych oraz energetyczne jego

zagospodarowanie,, cz'.l! Udział Wzię|i; dJ inż. Adam Mirek, dr inż. Dariusz Katan -

wyzszy U|z4d Górnl|czy _,Metody odnetanowania stosowane w kopalniach węgla

kamlennego,; mgr inż. Jan Kwarciński - Państwowy Insq^ut Geo|ogiczny - Państwowy

InsMut Badawczyoddział Górnoś|qski _,zasoby netanu z pokładóW Węgla kamiennego

potskich zagłębi Węgtowch", mgr inż' Marek Uszko . Kompania Węg|owa sA _,,Działania



Konpanii Wę?lowej sA zmierzające do o,iągnięcia Wzrostu zago,podar()wana meranu
uwalnianeqo w proce'ie ek'ploatacji Węgla", dł inż. Grfegorz P|onka - KHW sA -
,,odmetanowanie Wswne i Wyprzedzające - poprawa bezpieczeństwa i zwiękzenie
intensyfikacji ekploatacji,,' B|ok drugi zakończył się dyskusjq.

Po przerwie rozpoczQł się pane| podsumowujqcy, zdtytułowany: ,,odmetanowanie pokładóW
Wyrobisk górniczych czynnych i zlikwidowanych zakładóW górniczych oraz energetyczne Jego
zagospodarowanie,, cz'II' Udział W tym pane|u Wzięli: mg] inż. Janusz Jureczka -
Państwowy Insq^ut GeoIogiczny - Państwowy Instytut Badawczy oddział Górnoś|Qski -

,,Założenia projektu,,Przed eksploatacyjne odnetanowania pokładóW Węgta otworani
powierzchniowymi - ocena zastosowania W Warunkach z,tożonych i górniczych Górnośtąskiego
Zagłębia Węglowego Wraz z odwierceniem otworu badawczego',, mgl inź' Jerzy Hadro _
Dań Energy Po|and sp. z o'o' -. Najnowsze technologie W pozyskiwaniu metanu z pokładóW
Węg/a,; mgr inź. zbigniew Firlit _ STRATEG MINING sERVIcEs sp. z o'o. -,,Wydobycie
metanu z pokładóW Węgla przy zasto,owaniu technotogii ,U|IDER BAANCED" polegającej
na Wierceniu dwóch odwieftóW przy utrzynaniu ciśnienia płynu zabiegowego poniżej
cEnienia W złozu podczas szczelinowania hydraulicznego,i dr inż. And.zej sikora,
mgr inż. Paweł Poprawa - Insrytut studióW Energetycfnych warszawa -,,szansa
na Więk'Ze pozy'kanie metanu z Wyrobi,k górniczych W śWiette dośWiadczeń australiskich
i anerykańskich - V,4zwania geologiczne i nowe technologie", mgr inż. Artul Kostka . LNG
Silesia sp. z o.o, -,,LNG spoaib na zagospodarowanie metanu z gazu kopa/nianego,,,

Konferencja zakończyła się dyskusjQ oraz podsumowaniem Wszystkich referatóW Wnioskami.



Program realizowany jest od roku 2008.

ce|em programu jest Wsparcie organizacji pozarządowych W efektywnym działaniu,
sprawnym Wykorzystywaniu środkóW krajowych i europejskich, budowaniu regiona|nych
powiQzań. RóWnie ważnym obszarem działania programu jest rea|izowanie projektóW
o charakterze edukacyjnym i społecznym, Wspierajqcym iaktywizujqcym nauczycieli,
młodzież' IideróW społecznych oraz loka|ne społeczności'

Kampania informacyjna skierowana do żołnie rzY, w tym uczestnikóW misji'
obejmująca pEeszko|enie dotyczące włączenia prob|ematyki płci do

operacji pokojowych z uwzg|ędnieniem znajomości rezolucji uNscR 1325
i dyrektywy BI sc 40.1 NATo dotyczących uczestnictwa i ochrony kobiet
w konfliktach zbrojnych oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze wzg|ędu

na p|eć

Termin reafizacji: 16 kwietnia Z0IZ do 27 grudnia ZOlz

Partner: Ministerstwo Obrony Narodowej Rp

opis! celem zadania publicznego było przeprowadzenie szko|enia d|a 2oo osób - żołnierzy
i cywilnych pracownikóW Wojska oraz opracowanie broszury informacyjnej (materiałóW
edukacinych) do wykorzystania przez Wojsko polskie. Zadanie publlczne zostalo
zleaIizowane W toku dziesięciu dwudniowych seminarióVwarsztatóW, W których uczestniczylj
Wskazani żołnierze lub pracownicy cr^/i|ni Wojska Po|skiego.

zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające meMoryczne przygotowanie i bogate
dośWiadczenie dydaktyone (W tym W zakresie prowadzenia szko|eń) z tematyki objętej
zadaniem publicznvm.



W trakcie zajęć WykoEysĘv.iane były różnorodne środki przekazu informacji, W tym

prezentacje multimediaIne i prezentacje fl|mowe. Każdy z uczestnikóW seminarióW otrzymał

materiały dydaktyczne dotyczące pIob|ematyki poruszanej podczas zajęć oraz zaWierajĘce

zadania i ćWiczenia oraktvczne.

W opalciu o dośWiadczenie z przeprowadzanych szko|eń oraz dokonaną analiZę zgłaszanych

iobserwowanych potzeb lnformacyjnych ich uczestników została przygotowana broszura

informacyjna zawierajQcq najważniejsze Wiadomości na temat statusu prawnego i ochrony

kobiet W sytuacji konfliktu zbrojnego oraz przeciwdziałania dyskryminacji ze Wfg|ędu na płeć.

Nakład broszury informacyjnej - 1 000 egzemp|arzy'

W pierwszej ko|ejności przygotowano szczegółowy program seminarióVwarsftatóW

oraz materiałóW do Wykorzystania W trakcie ich lea|izacji. _ opracowano szczegółowy p|an

szko|enia, oraz nawiQzano kontakt z Pełnomocnik Ministra oN ds. Wojskowej służby Kobiet

Przewodniczącą Rady ds. Kobiet W sZ RP kmdr Bożeną szubińską, która pośredniczyła

W kontaktach z Dowództlvem Wojsk LQdowych.

Następnie przeprowadzono 10 dwudniowych sesji szko|eniowych (ogółem 12 godz.),

W których Wzięły udział;
- 12 Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Ha||era W szczecinie (7 sesji

szkoleniowych, Jednostka W szczecinie iW stargardzie szczecińskim).szko|enia odbyły się

w terminie: 6.09.2012 do 22.09.20t2.
- 25 Brygada Kawa|erii Pancelnej im. Księcia Józefa Poniatowskiego W Tomaszowie

l.4azowiecki ( 3 sesje szko|eniowe)' szko|enia odbyły 5ię W terminie od 5'11'2012

do 13.11.2012.

W szko|eniach uczestniczyło 207 osób (żołnierzy |ub pracownikóW cywiInych WP).

Po zorganizowaniu szkoleń opracowano iWydano broszurę, W oparciu o dośWiadczenie

z przeprowadzanych szko|eń oraz dokonanQ analizę zgłaszanych i obserwowanych potrzeb

informacyjnych uczestnikóW projektu. Broszura została także Wydana W formie e|ektronicznej

na płycie cD i przekazana Pełnomocnikowi lulinistra oN ds. Wojskowej służby Kobiet

do dalszego powielania.



opis! Nie Wiemy dokładnie ilu Po|akóW Wzięło udział W ratowanju swoich łdowskich
Współobywate|i od śmjerci z rqk niemieckiego okupanta W |atach II Wojny śWiatowej.
Liczby osób zidentyflkowanych z imienia inazwiska Wciąż stanowiq ty|ko Wienchołek góry
lodowej. Temat Ratujqcych W coraz szerszym stopniu stanowi integra|nq część po|skiej

narracji o II Wojnie śWiatowej.

Program INDEX został powołany' by poszerzać i upowszechniać Wiedzę na ten temat.
Program INDEX słuŹy ustalenlu nazwisk ibjografii PolakóW oraz obywate|i polskich innych
narodowości (np. ukraińskiej' białoruskiej, litewskiej, ormiańskiej, niemieckiej), którzy
na skutek działań nazistóW ponieś|i śmierć |ub spotka|i się z innq formq represji za pomoc

udzielanq Zydom podczas II Wojny śWiatowej. Program jest podzie|ony na trzy obszary
tematyczne: badania naukowe, upamiętnienie, edukacja i informacja' W pierwszym etaple
programu została przeprowadzona Wnikliwa, Żete|na kwerenda W archiwach niemieckich,
austriackich, ukraińskich, białoruskich, Iitewskich, lzraeIskich, br.ytyjskich, amerykań5kich
i polskich' Prace te były prowadzone pod kierunkiem uznanych autorytetóW naukowych.
Honorowym pEewodniczqcym Rady Programowej został prof. Władysław Bańoszewski.
Informacje i dokumenty były róWnież zbierane za połednictwem mediów, u bezpośrednich
świadków iich spadkobiercóW' Efekty badań były isą prezentowane podczas seminarióW
naukowvch i konferencii.



Pozyskiwanie nowych danych W Po|sce i za granicą dotyczących obywate|i

państwa potskiego poddanych represjom ze strony okuPanta niemieckiego

u' Iatach 1939-1945 za pomoc ludności żydołvŚkiej.

Termin realizacji: 16 listopada 2012 do 3I grudnia 2012

Pańnerzy: Archiwum zydowskiego Instytutu Historycznego w Warsfawie, Instytut

Pamięci Narodowej

opis! głóWnym ce|em zadania było pozyskanie nowych danych W Po|sce iza granicq

(w archiwach, bib|iotekach i innych inst}tucjach) dotyczqcych obywate|i państwa po|skiego

poddanych represjom ze strony okupanta niemieckiego w latach 1939-1945 za pomoc

ludności żydowskiej. W okresie reaIizacji zadania prowadzono działania merytoryczne

z których najważniejsze były kwerendy archiwa|ne i bib|ioteczne W kmju ifagranicą. W tak

krótkim czasie jaki był przeznaczony na Wykonanie zadania udało się przeprowadzić

kwerendy W archiwum Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz w Archiwum Państwowym

W Norymberdfe (staatsarchlv NLjrnberg). Pozwo|iły one poszerzyć wiedzę na ten temat,

a także na temat pnebiegu okupacji niemieckiej |stosunkóW polsko-żydowskich W czasie

zag|ady oraz wprowadzić do obiegu naukowego nowe informacje.

zasadnlczym działaniem W ramach projektu była kwerenda Wsze|kich dokumentóW |ub ich

kopii znajdujących się W okreś|onych fbiorach archiwalnych po|skich i zagranicznych,

a także dotychczasowych pub|ikacjl jna tej podstawie zweMkowanle i sformalizowanie

uzyskanych danych osób represjonowany€h'

W rezu|tacie, ramach zadania zostały pzeprowadzone cztery kwerendy W zasobach

zgromadzonych w Polsce - dwie w zasobach Archiwum Zydowskiego Instytutu Historycznego

W Warszawie, jedna W zasobach Instytutu Pamięci Nalodowej oraz kwerenda W Zydowskich

Kslęgach Pamięci znajdujqcych się W posiadaniu Fundacjl InsĘtut studióW strategicznych

w Krakowie.



Termin rea|izacji: 1 kwietnia 2012 do 30 października 2o!2

opis! ce|em programu było stworzenie stfony intern€towej dotyczącej historii i kultury
|udności żydowskiej zamieszkujQcej W okresie przedwojennym terytorium Małopolski.
społeczność ta stanowiła istotny element mozaiki kulturowej i narodowosc.owej regionu,
Wpisujqc się trwa|e W jego dziedzictwo' Druga Wojna światowa i tragedia Ho|okaustu
pozostawiła region bez obecności ZydóW, będqcych Ważnym elementem małopolskiei
tożsamości.

W ramach projektu powstała strona internetowa: http;//1'vww.zydziwma|opo|sce.pl.
Dzięki nlej możljwe jest pogłębienie informacji o historii i dziedzicrwie żyoow W rejonie.
stanowi ona także doskonałq okazję do systematyzacji istniejqcych źróoef, poszerzenia
zakresu dotychczasowych badań oraz koordynacji działań różnorodnych podmiotóW
in'tytucjonaInych zajmujqcych sję tematykq dziedzictwa ku|turowego MałopolsKl.

Projekt miał róWnież na celu promooę Małopolski, jako regionu o bogatym i rÓżnorodnym
dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie jej pozycji w dziedzinie ochrony lokalnego
i regiona|nego dziedzictwa. stworzona strona internetowa Wypełnia zakładany cel, powstało
miejsce W sieci internetowej, które zbiera informację o ku|turze i h'storii ZydóW
zamieszkujQcych pĘed Wojnq teMorium Małopolski i stanowiących Ważny element jej
dziedzictwa kulturowego. Zawiera róWn|ez Wyczerpujqce jnformacje o pozostałościach kulturv
materialnej, które przetMaly W przestrzeni historyczno-ku|tura|nej MałopoIskj'

Poprzez rea|izaąę projektu został zapewnjony dostęp do wiedzy o różnorodności kulturowej
Małopo|ski moż|iwie najszerszemu gronu odbiorcóW zaróWno W kraju, jak I za gran|cQ.
Iss dołoży Wsze|kich starań aby W 2013 roku strona miała swojq Wersję W języku angielskim.

strona pozwo|iła róWnież promować Małopo|skę jako szczególne miejsce na mapie Europy _
miejsce przenikania się Wie|u kultur i ponadnarodoweqo dia|oou.



młodzieżv oonadoimnazialnei

Termin realizacji: 15 marca 2O1Z do 15 lipca 2012

Pańner: Urząd Marszałkowski Województwa Małopo|skieoo

Projekt sprawiedliwl i ich śWiat był skierowany do młodziezy szkół ponadgimnaaa|nych
Województwa małopo|skiego. GłóWnym założeniem projektu jest przyb|iżlenie młodzie^/
po|skich obywateli uhonorcWanych E^ułem sprawiedliwy Wśród NarodóW ŚWiata.
Poprzez historię ich życia oraz postawy młodzi ludzie poznajq pozytywne Wzorce zachowań
i Wartości, które na|eży p|elęgnować.

Umiejscowienie danej opowieści W szerszym kontekścle historycznym pozwoljło młodzieł
|epiej poznać historię ZydóW po|skich olaz okres okupacji niemieckiej. Projekt składał się z 30
trzygodzinnych spotkań z młodzieźQ w ich szkole W grupach 25 - osobowych,
które prowadzone sq W oparciu o pzygotowany Wcześniej scenarlusz prowadzonych zajęć.

odbiorcami projektu była młodzieŹ ponadgimnazja|na z terenu Małopolski,
która uczestniczyła W Wafsztatach prowadzonych na terenie ich szkoły przez treneróW
zatrudnionych W projekcie. (8oo osób uczestników WarsztatóW). Projekt skierowany był
do młodzieży z całego województwa, a|e ze szczegó|ny uwzg|ędnieniem młodfieży
z mniejszych ośrodków |oka|nych. To Właśnie oni majQ utrudniony dostęp do Wiedzy.
W mniejszych ośrodkach śWiadomość istnienia społeczności źydowskich je$ praKycznie
zadna' dotyczy ona jedynie mlejsc które kiedyś należały do Żydów (domy mod|itwy,
synagogl' cmentarze, czasami pamięta się jeszcze o nieruchomościach), nle sq tam
prowadzone badania naukowe, brak jest działań Władz miejskich i Wreszcie brak jest
organizacji, które W sposób planowany byłyby Wstanie prowadzić programy edukacyjne.
Brak programóW edukacyjnych, instytucji zajmujQcych 5ię tematykq a WIe.zcie treści
przekazywanych w szkołach powoduje, że młodzjeż nie zna historiiswojego miasta'



Konferencja z okazji 20 - lecia Fundacji ISS w Krakowie
pt. ,,Po|ska i świat W )o(I w','

Termin realizacji:8 grudnia 2012 r.

Miejsce rea|izacji: Teatr im. J. słowackiego, p|. ŚW. Ducha 1

Pańnerzy: PzU, Gemini Ho|dings, Bumar, HSW stalowa Wola, TAURoN Po|ska
Energia, Kopalnia So|i Wie|iczka, KrakóW Airpoń/ |vlałopolska Agencja RofWoJu
Regionalnego S.A, Krak Chemia S.A.

Pat.oni medialni: Gazeta Wyborcza, polityka, RMF FM, Interia.pl, TVp S,A,,
TVP INFO

opis:. W,Teatrze im. J. gowackiego W Krakowie odbyła się konferencja z okazji 20 _ |ecia
dziala|ności Fundacji Iss W Krakowie zorganizowana przez Fundac)ę oraz jej PartneróW.
W sesji otwiemjQcej Wzięli udział: Toomas Hendrik l|veą Prezydent Estonii, Michei|
Saakaszwili, Prezydent cruzji.

PieMszq sesję tematycznq prowadziła Janina Paradowska. Gośćmi i uczestnikami tei sesji
by|i: A|eksander Kwaśniewsk., Jerzy BuzeĘ W|odzimier' cimoszewicz.

ob€hody 2o-|ecia Instytutu studióW strategicznych zakończy|a uroczysta ko|acja W
sukie2nicach z udziałem Hansa-Gerta Pótteringa _ byłego prz ewodnlczqcego Par|amentu

Po. prferwie kawowej odbyła się druga sesja merytoryczna z udziałem:
zbigniewa Niemczyckiego - Prezesa Zarzqdu Po|skiej Rady Biznesu; Andłzeja K|esyka -
Prezesa za|z4du PZU sĄ Henryki Bochniarz - Prezydent lxci Lewńtan,
Andrzeja Wojtyny z UEK W Krakowie, byłego członka Rady Po|ityki PienięŹnej.
l4oderatorem był Michał Koboskoz tygodnika ,Wpróst',

Usty. do UczestnikóW konferencji Wystosowa|i: Prezydent Rzeczpospo|itej Po|ski _
Bronisław Komorowski, N4arszałek sejmu Rzeczpospo|itej Polskiej . EWa xopacz,
Marszałek senatu Rzeczpospo|itej Polskiej _ Bogdan Borus€wicz, Mińister Pracy i Po|iwki
społecznej _ W|adysław Kosiniak - Kamysz, Arcybiskup Metropo|ita Gnjeźnieński Prymas
Po|ski.,_. Józef KowalczyŁ plof. Władysław Bańoszewski, prof' zbigniew
Brzeziński, Dyrektor |vliędzynarodowego centrum Ku|tury _ jacek purch|a,
Prezes stowaEyszenia Euro _ at|antyckiego - Marek Goliszewski oraz Prczes zarządu
Katowickiego Ho|dingu Węglowego _ Roman Łój.

.--- 5uK|e2ftcacn z udziałem Hansa-Gerta Pót|
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