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Dr Henryka Mościcka-Dendys
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

UNESCO i Polska
dzisiaj
„…ponieważ wojny rodzą się w umyśle
człowieka, również w umyśle człowieka
dojrzeć powinna sprawa obrony pokoju”
To przesłanie, zaczerpnięte z preambuły Aktu Konstytucyjnego UNESCO, nadal pozostaje aktualne, tym bardziej, że wciąż pojawiają się nowe zagrożenia dla pokoju i bezpieczeństwa. Do nich należą
m.in. działania ugrupowań terrorystycznych, nierzadko wymierzone
bezpośrednio w światowe dziedzictwo, kulturę i jej twórców. Z tego
powodu działania UNESCO są dziś jeszcze bardziej potrzebne aniżeli w przeszłości. Społeczność międzynarodowa powinna bowiem
nieustannie kultywować wartości, które legły u podstaw utworzenia
organizacji i przyświecają jej działaniom.
UNESCO powstało 70 lat temu, po tragicznych doświadczeniach
II wojny światowej. Polska jako jeden z pierwszych krajów aktywnie włączyła się w działania organizacji, która, w zamyśle jej twórców, miała ułatwić państwom budowanie pokoju poprzez promowanie współpracy w dziedzinie nauki, kultury, edukacji i wolności
wypowiedzi. Jej dorobek jest znaczący. Wystarczy przejrzeć raport
z działalności organizacji w 2014 r., aby przekonać się, jak wiele –
pomimo kłopotów finansowych – UNESCO robi szczególnie w rejonach dotkniętych konfliktami i kryzysami humanitarnymi, w ostatnim okresie przede wszystkim w Syrii i Iraku. Działania organizacji
skupiają się na zapewnianiu dostępu do edukacji, ochronie zagrożonego dziedzictwa kulturowego, promowaniu wolności wypowiedzi oraz dialogu międzykulturowego. Wpisują się w szerszą strategię
systemu Narodów Zjednoczonych na rzecz trwałego rozwoju i budowania pokoju w XXI wieku.

5

6

70 L AT UNESCO

W najbliższym czasie państwa członkowskie ONZ uzgodnią agendę
rozwojową po 2015 r., a UNESCO będzie odpowiedzialne za realizację
części jej celów. W obecnym świecie kwestie takie jak edukacja, kultura czy nauka mają bowiem pierwszorzędne znaczenie, jeśli chodzi
o sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju.
Polska – jeden z członków założycieli UNESCO – od samego początku
uczestniczyła w pracach tej organizacji. Doceniając jej działania na
rzecz budowania porozumienia między narodami i między kulturami,
nadal będziemy ją aktywnie wspierać w realizacji przyjętych celów.
70 lat istnienia UNESCO do dobry moment na podsumowanie tego,
co udało się osiągnąć, zidentyfikowanie nowych wyzwań oraz wytyczenie planu działań na przyszłość. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja przybliży Państwu dotychczasową działalność organizacji i przyczyni się do lepszego zrozumienia jej znaczenia we współczesnym
świecie.
•
D r He n r yk a Mo ś c i c k a -D e n d ys
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
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UNESCO
– misja wciąż
aktualna

Prof. Andrzej Rottermund
Przewodniczący Polskiego
Komitetu ds. UNESCO

Tegoroczne wydanie naszego Biuletynu
przypada w roku obchodzonej przez
UNESCO 70. rocznicy powstania tej
największej agendy ONZ. Często przy
okazji okrągłych rocznic, może nostalgia,
a może troska o przyszłość powodują,
że chętnie podejmuje się refleksję
nad dokonaniami w minionym czasie.
Jednocześnie, ze świadomością bilansu
tych dokonań wybiegamy ku przyszłości,
zastanawiając się nad teraźniejszym
i przyszłym miejscem i celami Organizacji.
Działalność UNESCO splata się nierozerwalnie z działalnością
całego systemu Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj jest to szczególnie
widoczne, gdyż ścisłe przestrzeganie podziału kompetencji w ramach
systemu Narodów Zjednoczonych stało się oczywistym dla wszystkich warunkiem skuteczności działania. Bardzo wyraźnie widać to
od samych początków istnienia UNESCO. Konferencja założycielska
Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury była konferencją państw członkowskich ONZ i UNESCO powołana została dla realizacji celów zapisanych w Karcie Narodów Zjednoczonych, jako organizacja współpracy intelektualnej. Kontynuuje
dzieło Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej, powstałej w 1922 roku, w której składzie, co warto przypomnieć, wśród 12
wybitnych osobistości z całego świata, znalazła się polska uczona,
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Maria Skłodowska-Curie, a także Albert Einstein, Tomasz Mann i Paul
Valéry, który tak określił misję intelektualistów: „Gdybyśmy mogli
uczynić intelekt skuteczniejszą i realną siłą w sprawach tego świata,
świat miałby większe szanse uzdrowienia i szybszej poprawy”.
Podstawowym atutem UNESCO są możliwości poszukiwania
porozumienia międzynarodowego na gruncie szeroko rozumianej kultury, a wartość inicjatyw podejmowanych na różnych płaszczyznach i na różnym szczeblu polega na tym, że zawsze są one
podyktowane celami zapisanymi w Karcie Narodów Zjednoczonych
i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Powstanie UNESCO, tak jak
ONZ, było odpowiedzią świata na szok spowodowany ruinami materialnego dorobku ludzkości, pozostawionymi przez II wojnę światową, ale przede wszystkim było reakcją na przerażenie spustoszeniem, jakiego dokonała ta wielka tragedia w umysłach ludzi. Intelektualiści świata, mimo głębokiego zwątpienia w człowieczeństwo,
dostrzegli jednak nadzieję w możliwość zbudowania na nowo podstaw dla pokoju, jednak pod warunkiem, że zostaną one zakorzenione w umyśle każdego człowieka. Hannah Arendt, ufając że pokój
myśli objawi się w działaniu, jeżeli „prawdziwe rozumienie nie znuży
się niekończącym się dialogiem i ‘błędnymi kołami’...”, wierzyła, że
„...wyobraźnia uchwyci w końcu przynajmniej przebłysk … światła
prawdy”1. Apel tej wybitnej myślicielki znalazł odbicie w Konstytucji UNESCO, gdzie w pierwszym zdaniu czytamy, że misją Organizacji jest budowanie pokoju w umysłach ludzi, („ponieważ wojny rodzą
się w umysłach ludzi, również w ich umysłach powinna być budowana obrona pokoju)”2. To szlachetne wezwanie z jednej strony spotkało się z koncepcją światowego humanizmu ewolucyjnego Juliana
Huxleya, pierwszego Dyrektora Generalnego, który widział UNESCO
jako organizację mającą pomóc rozbitemu politycznie i ideowo światu
w wyłonieniu jednej kultury światowej, z jej filozofią i wspólnymi
celami, która po raz pierwszy w historii daje możliwość zjednoczenia ludzi i narodów, ale też rządów reprezentujących różne narody
świata. Z drugiej strony, filozof Jacques Maritain, jako przewodniczący delegacji francuskiej, jeden z twórców Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, podważał humanizm ewolucyjny Huxleya. Uznając
autonomiczność człowieka, szukał zadania dla tej globalnej instytucji w torowaniu praktycznej drogi dla przyszłości świata w oparciu
o negocjacje, dialog i porozumienie3.
Historia UNESCO jest odbiciem historii społeczno-politycznej
drugiej połowy XX wieku. Ilustruje również historię idei. Jest reflek1

2

3

H. Arendt, Myślenie, tłum. H. Buczyńska-Garewicz, Warszawa 1991. Myśl ta
rozwinięta została szerzej w artykule prof. Sławomira Ratajskiego „UNESCO
promotorem dialogu”, opublikowanym w Biuletynie PK ds. UNESCO 2012.
Autorem zdania otwierającego Preambułę Konstytucji UNESCO jest
Archibald MacLeish, amerykański poeta, Dyrektor Biblioteki Kongresu USA,
przewodniczący delegacji na konferencję przygotowawczą w Londynie.
Koncepcja ta znalazła odzwierciedlenie w przemówieniu, które Jacques Maritain
wygłosił na otwarcie 2. sesji Konferencji Generalnej UNESCO, obradującej
w Mexico City, 6 listopada – 3 grudnia 1947 r. Relacja z Konferencji dostępna jest
w: UNESCO Courier, Vol. I, no. 1, February 1948, także w wersji elektronicznej:
http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000736/073649eo.pdf#73651
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sem lęków i oczekiwań, odzwierciedleniem prób reagowania na
potrzeby ludzi i społeczeństw w skali całego świata, poszczególnych
regionów czy krajów. UNESCO działa w określonym kontekście politycznym, ale ustawicznie usiłuje wyjść poza bariery, które narzucają
uwarunkowania polityczne. Poszukuje rozwiązań ponad podziałami
politycznymi. Stale powtarzające się także dziś, siedemdziesiąt lat od
zakończenia II wojny światowej, międzynarodowe konflikty i napięcia
powodują, że misja UNESCO także współcześnie nie traci aktualności, a przeciwnie, zyskuje poszerzającą się perspektywę w tworzeniu
płaszczyzny dla dialogu międzynarodowego, opartego na zrozumieniu różnych kultur oraz potrzeb narodów i społeczeństw, pragnących
uczestniczyć w globalnym rozwoju gospodarczym, dostępie do nauki
i edukacji.
70-letnie doświadczenie działalności UNESCO coraz wyraźniej
ukazuje, że warunkiem równoprawnego dialogu jest poznanie i zrozumienie korzeni kulturowych i wynikających stąd aspiracji, dążeń
i celów oraz metod rozwojowych społeczności i narodów, często istotnie różniących się od siebie. Dlatego tak ważnym stało się wypracowanie zasady równego traktowania i akceptacji różnorodności kulturowej, które obok wyrażonych w konwencjach i innych dokumentach UNESCO zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego oraz naturalnego, stały się jednym z największych osiągnięć tej organizacji. Należy do nich tworzenie warunków
dla dostępu do edukacji i podnoszenia jej poziomu oraz możliwości
udziału w rozwoju i stosowania nauki, jako narzędzi równomiernego
rozwoju, walki z ubóstwem i klęskami żywiołowymi. Ewolucja pojęcia
zrównoważonego rozwoju nadała nową dynamikę podejściu do problemów rozwojowych, stymulując współbrzmienie kultury i edukacji
z naukami społecznymi i podstawowymi oraz z nowymi technikami
komunikacyjnymi w cywilizacyjnym procesie tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
Nowe wyzwania rozwojowe i cywilizacyjne, zdefiniowane przez
międzynarodowych ekspertów i uznane przez państwa członkowskie,
znalazły odbicie w dokumentach wypracowanych na forum UNESCO.
Zawarto tam szereg norm i standardów, które przy poszanowaniu
suwerenności państw, stały się dla wielu z nich wzorcem dla krajowych systemów legislacyjnych w dziedzinach objętych kompetencjami
UNESCO. Także otwarte podejście do kultury znalazło swoje miejsce
w polityce międzynarodowej. Poznanie kultury innych narodów i społeczeństw staje się coraz częściej podstawowym warunkiem podejmowania działań politycznych służących porozumieniu. Przykładem takiej
aktywności pozostaje UNESCO, gdzie ścierają się różne kultury i języki
symboliczne, niosące różnie rozumiane znaczenia, ale wciąż dominuje
postawa nastawiona na osiągniecie konsensusu. W żadnej innej organizacji globalnej na tak wielu różnych obszarach ludzkiej aktywności
nie znajdujemy narzędzi do osiągania porozumienia i pokoju. Jednak
w historii UNESCO też dochodziło do poważnych napięć, w rezultacie
których państwa zrywały kontakty z Organizacją, żeby jednak za jakiś
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czas powrócić, widząc potrzebę udziału w tym forum, nastawionym na
wielopłaszczyznową współpracę międzynarodową.
Dzisiaj, kiedy tak wiele konfliktów na świecie ma swoje źródło
w sporze o podłożu kulturowym i nie ma charakteru międzypaństwowego, okazuje się, że UNESCO ma wyjątkową rolę do odegrania, będąc jedyną na świecie instytucją międzynarodową o tak wielkim zasięgu, stworzoną specjalnie i – po 70 latach istnienia - w dalszym ciągu działającą jako forum dialogu, której celem jest osiągnięcie konsensusu jako zasady. Jej działalność oparta jest na założeniu
równego traktowania wszystkich podmiotów, sygnatariuszy Konwencji UNESCO, na akceptacji różnorodności, zakładającej równowartość
propozycji kulturowych różnych grup społecznych, o ile nie sprzeciwiają się one postanowieniom Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Idea różnorodności przy jednoczesnym zachowaniu własnej,
ukształtowanej tożsamości kulturowej, nie jest łatwa do stosowania w codziennym postępowaniu i wciąż jeszcze nie jest rozumiana
i akceptowana przez wiele osób i społeczności, co prowadzi do nietolerancji, wykluczeń społecznych i konfliktów, ujawniających się w różnych rejonach świata na różną skalę. Jej akceptacja wymaga czasu
i głębokiej refleksji, otwartego spojrzenia na historię kontynentów
i narodów. Dzięki takim instytucjom jak UNESCO idea ta jest coraz
wyraźniej obecna w działaniach politycznych na wielu płaszczyznach
lokalnych, narodowych i międzynarodowych. Dokonując przemyśleń
z perspektywy minionych 70. lat, trzeba uznać to za istotne osiągnięcie tej organizacji.
Kluczem do rozwiązania problemów globalnych pozostają wciąż
działania UNESCO na rzecz edukacji. Z wszystkich agend ONZ, tylko
UNESCO tak kompleksowo zajmuje się edukacją, od wczesnodziecięcej, do edukacji dorosłych, przez edukację dla zrównoważonego rozwoju, edukację międzykulturową, po kształcenie kadr nauczycieli,
zarówno dla szkół podstawowych i średnich, jak i uczelni wyższych.
Od globalnego poziomu wykształcenia i działań na rzecz dostępu do
edukacji jako prawa człowieka i instrumentu ochrony jego godności,
w dużym stopniu zależy upowszechnienie postaw tolerancji, akceptacji różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka w różnych grupach społecznych, ale też udział w rozwoju cywilizacyjnym i zapewnienie godnego poziomu życia.
Podobnie koncepcja zrównoważonego rozwoju ewoluowała w stronę
podejścia antropocentrycznego, wiążąc ochronę środowiska z ochroną
dziedzictwa naturalnego, z dziedzictwem kulturowym materialnym
i niematerialnym, identyfikując przez to warunki rozwoju jednostki
i społeczeństw. Od niedawna coraz powszechniej przyjmuje się na
forum UNESCO fakt, że kultura, przenikając trzy filary zrównoważonego rozwoju, spaja i ściśle wiąże rozwój gospodarczy i społeczny
z dbałością o środowisko. W związku z pracami nad nową agendą
rozwojową, Komitet Światowego Dziedzictwa przyjął w 2014 roku,
że w odniesieniu do dziedzictwa, zrównoważony rozwój opiera się
na czterech filarach: równowagi środowiskowej (Environmental
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Sustainability), włączającego rozwoju społecznego (Inclusive Social
Development), włączającego rozwoju gospodarczego (Inclusive Economic Development) oraz pokoju i bezpieczeństwa (Peace and Security). Doskonale wpisuje się w tę koncepcję pojęcie krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, wskazujące na zintegrowany charakter otoczenia człowieka, z którym prowadzi on swoisty dialog w procesie dojrzewania własnego i lokalnej społeczności.
Wyżej poruszone zagadnienia są przedmiotem debat i opracowań,
a także propozycji legislacyjnych Polskiego Komitetu do spraw
UNESCO, którego zadaniem jest współpraca z rządem w implementacji konwencji i programów UNESCO w Polsce, ale też udział
w refleksji nad definiowaniem nowych zjawisk i wyzwań, jakie niesie
współczesny świat oraz poszukiwanie możliwych rozwiązań. W działaniach tych pomocne jest spojrzenie na dotychczasowe dokonania
UNESCO. Każde kolejne dziesięciolecie było okazją do zaledwie nieśmiałej próby spojrzenia w przeszłość, gdyż przyszłość zawsze była
ważniejsza ze swoimi wciąż nowymi wyzwaniami. Podobnie jest dziś,
ale o refleksję nad przeszłością warto się pokusić. Przypomnieć ludzi,
którzy tworzyli UNESCO i pracowali nad realizacją celów Organizacji. Historia UNESCO jest bowiem również historią konkretnych ludzi.
Jej Dyrektorów Generalnych, którzy odcisnęli piętno na działalności
Organizacji poprzez swoją osobowość i tematy, które uznawali za najistotniejsze w warunkach, w których przyszło im pełnić tę odpowiedzialną funkcję. Jest historią Stałych Przedstawicieli przy UNESCO
i ich współpracowników, którzy „promowali”, jakbyśmy dziś powiedzieli, własny kraj i często negocjowali trudne kwestie, pracując nad
osiągnięciem konsensusu. Jest historią ekspertów, którzy wielokrotnie byli delegowani przez UNESCO lub przez kraje członkowskie na
misje ratowania zabytków czy usuwania skutków klęsk żywiołowych,
a także do udziału w pracach nad standardami międzynarodowymi
w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i informacji. Jest historią młodych ludzi w Polsce, dla których dobre doświadczenia, wyniesione
z udziału w letnim obozie językowym z zagraniczną kadrą, w sytuacji zamknięcia granic państwowych, decydowały często o wyborze
studiów i zawodu. Jest wreszcie historią komitetów narodowych do
spraw UNESCO, których zadaniem było szerzenie idei UNESCO i tworzenie wizerunku Organizacji w kraju.
UNESCO to także bezpośrednie kontakty ludzi pochodzących
z różnych krajów i części świata, którzy spotykając się na sesjach
Konferencji Generalnej lub na innych zgromadzeniach międzynarodowych, przyczyniają się znacząco do kształtowania tam wizerunku
własnego kraju. Jak pokazuje historia, jest to wynikiem świadomej
i konsekwentnej polityki Organizacji, która od początku istnienia, aż
po późne lata 80, koncentruje swoje wysiłki na otwieraniu się państw
na wymianę międzynarodową i przełamywaniu barier w bezpośrednich kontaktach przedstawicieli różnych instytucji, polityków, ekspertów z różnych dziedzin, organizacji pozarządowych, komitetów narodowych oraz młodych ludzi, dla których specjalnie organizowane
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spotkania są okazją do poznania i przeniesienia w dalsze życie idei
międzynarodowej współpracy i solidarności. Dla ułatwienia tych bezpośrednich kontaktów i ożywienia twórczej wymiany międzynarodowej różnych instytucji i organizacji, UNESCO, jako jedyna agenda
ONZ rozwinęła globalne sieci współpracy, szczególnie w dziedzinie
edukacji i nauki, do których należą przede wszystkim kluby UNESCO,
sieci Szkół Stowarzyszonych i Katedr UNESCO oraz rezerwaty MAB,
ale także komitety narodowe programów UNESCO, takich jak Pamięć
Świata (MoW) czy Informacja dla Wszystkich (IFAP). Dzięki tym
strukturom, aktywnie działającym w poszczególnych krajach oraz na
poziomie regionalnym i międzyregionalnym, możliwa jest realizacja
idei i programów UNESCO bezpośrednio na podstawowym szczeblu,
z zaangażowaniem rzeszy zwykłych ludzi. To tu wprowadza się rzeczywiście w życie ideę społeczeństwa obywatelskiego.
Nieocenionym narzędziem współpracy są dla UNESCO międzynarodowe
organizacje pozarządowe. Historia Organizacji pozwala prześledzić,
jak powstawały - z jej inicjatywy bądź inspiracji i w początkowym
okresie z jej wydatną pomocą. W Europie zdezintegrowanej po II
wojnie światowej, organizacje zrzeszające osoby z poszczególnych
środowisk zawodowych dawały doskonałą możliwość utrzymywania
i rozwijania współpracy różnych środowisk naukowych i kulturalnych
po obu stronach podzielonego świata.
W niniejszym wydaniu Biuletynu zamieściliśmy obszerne kalendarium
działań Organizacji w minionym siedemdziesięcioleciu, ze szczególnym uwzględnieniem, co wydaje się zrozumiałe, polskiego w niej
wkładu. W kalendarium znajdziemy bogactwo zagadnień, z jakimi
mierzyły się państwa na forum UNESCO, ale też problemów i prób
ich rozwiązań. W historię UNESCO wplata się także trudna historia powojennej Polski. Spojrzenie na historię wzbogacamy o aktualną działalność Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, prezentując
pokrótce naszą aktywność i osiągnięcia z minionego 2014 roku.

•
Prof. Andrzej Rotter mund
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO

14

70 L AT UNESCO

UNESCO
i Polska
UNESCO to instytucja osobliwa już choćby dlatego,
że nie jest wymierzona przeciw nikomu,
osobliwa dlatego, że łączy kraje o różnych ustrojach,
o różnych tradycjach i różnej stopie rozwoju.
Że działa, i działa z pożytkiem.
		
Antoni Słonimski

1942–1945

W czasie trwania II wojny światowej, w latach 1942–1945,
w Londynie obradowała Konferencja ministrów edukacji państw
alianckich. Uczestniczyli w niej przedstawiciele rządów emigracyjnych, które miały siedzibę w Londynie, czyli Belgii, Czechosłowacji, Grecji, Holandii, Jugosławii, Norwegii i Polski. W pracach
Konferencji brał udział również Francuski Komitet Wyzwolenia
Narodowego generała de Gaulle’a.
W toku prac, poświęconych początkowo współpracy międzynarodowej w odbudowie systemów edukacyjnych w krajach europejskich zniszczonych w wyniku działań wojennych, stopniowo wyłoniła się koncepcja powołania do życia organizacji międzynarodowej o charakterze ogólnoświatowym, zajmującej się edukacją
i kulturą i wchodzącej w skład systemu Narodów Zjednoczonych.
Taką możliwość stwarzała Karta Narodów Zjednoczonych, przyjęta w dniu 24 października 1945 roku. Zamieszczono w niej artykuł
o następującym brzmieniu:
Różne wyspecjalizowane organizacje, ustanowione na
podstawie porozumień międzyrządowych i obarczone szeroką,
w ich aktach zasadniczych określoną, odpowiedzialnością
międzynarodową w dziedzinie gospodarczej, społecznej,
kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i pokrewnych powinny
wejść w związek z Narodami Zjednoczonymi zgodnie
z postanowieniami artykułu 63 (art. 57.1).
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1945
listopad

Konferencja założycielska UNESCO, zwołana wspólnie przez Rząd
Wielkiej Brytanii i Francji, była konferencją państw członkowskich
ONZ. Odbyła się w Londynie, w siedzibie Institute of Civil Engineers, w dniach 1–16 listopada 1945 roku. Obradom przewodniczyła brytyjska minister edukacji, Ellen Wilkinson. Postanowiono na
niej rozszerzyć zakres kompetencji powoływanej do życia międzyrządowej organizacji o naukę jako odrębną dziedzinę, a w proponowanej wcześniej nazwie (UNECO) dodano „S”. Zagadnienia
informacji i środków przekazu (bibliotek, prasy, filmu i radia) od
początku były ujęte w działalności przyszłej organizacji w ramach
kultury. W konferencji wzięły udział 44 kraje. W ostatnim dniu obrad przedstawiciele 37 krajów, w tym Polski, podpisali Konstytucję.
Polskiej delegacji przewodniczył Józef Wycech, minister oświaty.
Uczestniczący w pracach Komisji Przygotowawczej Antoni Słonimski wspomina:
(...) Gdy powołano komisję przygotowawczą dla opracowania
programu przyszłych prac, na czele pierwszego sekretariatu
stanął Julian Huxley, słynny przyrodnik i eseista, brat pisarza
Aldousa Huxleya. Sekretariat podzielono na siedem sekcji.
Jesienią 1945 roku dostałem list od Huxleya proponujący mi
objęcie kierownictwa jednej z tych sekcji – sekcji literatury
międzynarodowej i teatru (...).Rozpoczęliśmy pracę
w atmosferze roosveltowskiej Ameryki i labourzystowskiej
Anglii, w zespole ludzi sobie bliskich i jedną ożywionych wiarą.
Sekcję nauk ścisłych objął znakomity biolog Joseph Needham,
sekcję prasy, filmu i radia – John Grirson, twórca filmów
dokumentalnych, sekcję bibliotek – Bob Carter1.
Biura Komisji Przygotowawczej mieściły się w Londynie, przy
Belgrave Square.

1946

Konwencja UNESCO wchodzi w życie w dniu 4 listopada, po ratyfikowaniu przez pierwszych 20 państw.

n

Polska dołączyła do grona sygnatariuszy w dniu 6 listopada,
jako 21. kraj. Pierwszym Stałym Przedstawicielem Polski przy
UNESCO jest dr Henryk Birecki, I Sekretarz Ambasady PRL
w Paryżu.

n

Począwszy od 16 września, biura UNESCO mieszczą się w Paryżu,
przy avenue Kléber 19, w budynku udostępnionym na potrzeby
Organizacji przez Rząd Francji. Siedziba UNESCO znajduje się
tam do czasu przeprowadzki do specjalnie zaprojektowanego budynku przy place de Fontenoy 7 w 1958 roku. Przed II wojną światową, w budynku przy avenue Kléber, położonym niedaleko Łuku
Triumfalnego, mieścił się hotel „Majestic” słynący ze spotkań artystów i pisarzy. Od 2014 roku mieści się tam hotel „Peninsula Paris”.
W siedzibie przy avenue Kléber odbywa się pierwsza sesja Konferencji Generalnej (20 listopada – 10 grudnia), zainaugurowana uroczyJulian Huxley, pierwszy
Dyrektor Generalny UNESCO

1

A. Słonimski, Jak powstało UNESCO (w:) Artykuły pierwszej potrzeby. Notatki
i uwagi 1951-1958, Warszawa 1959, s. 78-79.
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ście na Sorbonie. W sesji, której przewodniczy Léon Blum (Francja),
biorą udział delegacje 48 państw, niektóre w charakterze obserwatorów. Konferencja Generalna zatwierdza porozumienie o współpracy między Narodami Zjednoczonymi i UNESCO. Podejmuje szereg
decyzji dotyczących struktury i sposobu funkcjonowania UNESCO
według koncepcji opracowanej wcześniej w Londynie. Odbywają
się pierwsze wybory do Rady Wykonawczej, w której skład wchodzi
wówczas 18 osobistości. Jest wśród nich prof. Marian Falski (znany
pokoleniom Polaków jako autor Elementarza), w wyniku losowania
wybrany na jednoroczną kadencję. Konferencja Generalna przyjmuje, że do najważniejszych celów UNESCO należy udzielanie pomocy
krajom, które ucierpiały w wyniku wojny i budowanie porozumienia
międzynarodowego na gruncie edukacji, nauki i kultury. Przewodniczącym Komisji Odbudowy zostaje dr Bernard Drzewieski, później
Dyrektor Sekcji Odbudowy w Sekretariacie UNESCO.
Julian Huxley zostaje wybrany pierwszym Dyrektorem Generalnym
UNESCO na skróconą na własną prośbę kadencję (1946 -1948).
W roku 1970 wspomina:
Po zapoznaniu się z moją nową funkcją2 wziąłem dwa tygodnie
urlopu, w czasie którego napisałem broszurę zatytułowaną
„UNESCO: Its Purpose and Philosophy”(UNESCO, jej cele
i filozofia), żeby lepiej sformułować własne myśli, a także, jak
miałem nadzieję, podzielić się nimi z delegatami na pierwszą
sesję Konferencji Generalnej, która miała się odbyć w Paryżu,
w grudniu 1946 roku, by określić główne kierunki polityki
i programu UNESCO, a następnie wybrać jej pierwszego
dyrektora generalnego. Broszura wyrażała moją postawę
humanisty, przez co niektórzy delegaci niesłusznie wzięli mnie
za przeciwnika religii, inni zaś mój liberalizm zinterpretowali
jako postawę prokomunistyczną3.
W dniu 19 grudnia UNESCO podpisuje porozumienie z Międzynarodowym Instytutem Współpracy Intelektualnej, w którym zobowiązuje się do kontynuowania dorobku Instytutu, działającego od 1924
r. pod auspicjami Ligi Narodów, jako agenda Międzynarodowej
Komisji Współpracy Intelektualnej. Jednym z inicjatorów i członków
Komisji była Maria Skłodowska-Curie. W skład Komisji wchodzili
wybitni uczeni i pisarze, m.in. Albert Einstein, Henri Bergson, Zygmunt Freud, Julian Huxley, Tomasz Mann, Rabindranath Tagore,
Paul Valéry. Instytut przestaje istnieć z dniem 31 grudnia. UNESCO
jest spadkobierczynią Komisji i Instytutu w sensie moralnym, a także materialnym, przejmuje bowiem księgozbiory i archiwa Instytutu.

n

W czerwcu w Polsce Ministerstwo Oświaty powołuje komitet
organizacyjny komitetu narodowego, który ma być utworzony
w myśl art. VII Konstytucji UNESCO. Komitet powołano uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 roku, pod nazwą
Narodowy Komitet Współpracy z Organizacją Narodów Zjed2

3

Chodzi o funkcję sekretarza Komisji Przygotowawczej, którą J. Huxley pełnił po
wycofaniu się, z powodów zdrowotnych, Alfreda Zimmerna.
Cyt. za „40 ans de solidarité entre nations”, UNESCO 1988, s. 5 - 6, wywiad
przeprowadzony w roku 1970. Tłum z jęz. franc. Redakcja.
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noczonych dla spraw Wychowania, Nauki i Kultury. Komitet
ma tymczasową siedzibę początkowo w Muzeum Narodowym
w Warszawie, a następnie, od czerwca 1948 roku, w Ministerstwie Oświaty. Przewodniczącym Komitetu jest wówczas dr Stanisław Skrzeszewski, minister oświaty, wiceprzewodniczącym
dr Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, a sekretarzem generalnym – dr Maria Żebrowska (UW).

n

Po zawieszeniu działalności Polski w UNESCO, Komitet, chociaż
formalnie nie został rozwiązany, praktycznie przestał działać.
Wznowienie działalności nastąpi w wyniku decyzji podjętej na
zebraniu Komitetu w dniu 30 października 1954 roku.

n

UNESCO staje się współorganizatorem 9. Sesji Międzynarodowej
Konferencji na temat Edukacji Publicznej. Poprzednie sesje organizowane były dorocznie, począwszy od 1934 r. przez Międzynarodowe Biuro do spraw Edukacji (International Bureau of Education), działające od 1925 roku w Genewie, najpierw jako prywatna
organizacja pozarządowa, a od 1934 r. jako organizacja międzyrządowa. Wszystkie kolejne 38 sesji tematycznych tej Konferencji
(obecnie noszącej nazwę Międzynarodowej Konferencji na temat
Edukacji) organizowanych było już wspólnie przez UNESCO oraz
IBE, które w roku 1969 stało się integralną częścią Organizacji.
Powstaje Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM, jedna z pierwszych organizacji pozarządowych, skupiających specjalistów
z różnych krajów, utworzona na konferencji w Luwrze w celu rozwijania współpracy międzynarodowej i wspierania UNESCO poprzez
działalność o charakterze eksperckim. Od 1948 roku UNESCO wydaje we współpracy z ICOM kwartalnik zatytułowany „Museum”.

n

Prof. Stanisław Lorentz jest aktywnym członkiem ICOM od początku istnienia Organizacji.

n

1947

Druga sesja Konferencji Generalnej odbywa się w Meksyku (listopad – grudzień). Szefem delegacji francuskiej jest filozof Jacques
Maritain, który w słynnym wystąpieniu odcina się od humanizmu
Juliana Huxleya, twierdząc, że „porozumienie umysłów” nie musi
opierać się na wspólnej koncepcji świata, ale może być budowane
wokół wspólnych idei ukierunkowanych na działania praktyczne
w oparciu o negocjacje, dialog i porozumienie”4.

n

Polski historyk, prof. Stanisław Arnold zostaje wybrany członkiem Rady Wykonawczej na okres trzech lat.

n

W ramach kampanii UNESCO w sprawie odbudowy w dziedzinie
edukacji i kultury, do Polski, podobnie jak do Austrii, Czechosłowacji, Grecji, Jugosławii i Włoch udają się amerykańscy wolontariusze
z CIER (Commission for International Education Reconstruction).

n
4

Relacja z II Sesji Konferencji Generalnej UNESCO zamieszczona została
w UNESCO Courier, t. I, nr 1, Luty 1948.
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W Japonii i USA powstają pierwsze stowarzyszenia, które zapoczątkowały ruch klubów UNESCO na świecie. Skupiają one ludzi dobrej
woli, działających w myśl idei głoszonych przez UNESCO. W roku
1981 powstanie Światowa Federacja Centrów, Klubów i Stowarzyszeń
UNESCO, jako organizacja pozarządowa afiliowana przy UNESCO.

1948

Funkcję Dyrektora Generalnego obejmuje meksykański pisarz
i dyplomata, Jaime Torres Bodet, wybrany na to stanowisko na
drugiej sesji Konferencji Generalnej UNESCO.
UNESCO rekomenduje krajom członkowskim ustanowienie
bezpłatnej, obowiązkowej powszechnej edukacji podstawowej.
W roku 1950 organizacja rozpocznie kampanię na rzecz upowszechnienia obowiązkowego wykształcenia na poziomie podstawowym, wspierając kraje członkowskie i zachęcając je, by
w działaniach edukacyjnych brały pod uwagę równy dla wszystkich dostęp do edukacji i działanie na rzecz międzynarodowego
porozumienia.
Uruchomiony zostaje program bonów UNESCO na zakup książek
i pomocy naukowych za granicą we własnej walucie krajów – beneficjentów programu. Z programu, w którym UNESCO odgrywa
rolę pośrednika, korzysta wiele krajów europejskich, w tym Polska (zarówno jako kraj zamawiający książki i sprzęt z zagranicy,
jak i dostawca realizujący zamówienia z innych krajów). Program
funkcjonuje do końca lat 80.
Powstaje program wydawniczy pod nazwą Collection of the
Representative Works, w ramach którego mają być wydawane
przekłady literatury. Jedna z pierwszych serii nosi tytuł „Znajomość
Orientu”. Ukazują się również serie: ibero-amerykańska, włoska,
perska, indyjska, pakistańska, japońska, chińska. UNESCO jest
współwydawcą książek. W ramach programu ukazało się dziesięć przekładów z języka polskiego ( 1977).
Dziennik Moniteur de l’UNESCO przeradza się w 1948 roku
w Le Courrier de l’UNESCO / The UNESCO Courier. Od 1954 roku
Kurier jest czasopismem ilustrowanym, noszącym podtytuł
A window open on the world (Okno na świat). Jako miesięcznik
ukazujący się później w ponad 30 edycjach językowych, cieszył się
dużą popularnością. W Polsce stanowił ceniony materiał do nauki języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego.
Ponad siedemset numerów czasopisma ilustruje historię UNESCO
i czasów, w których działała. Ostatni numer ukazał się w 2011 roku.
Ukazuje się pierwszy tom informatora o studiach i stypendiach zagranicznych, zatytułowanego Study abroad / Études à l’étranger /
Estudios en el extranjero. Kraje członkowskie zamieszczają w nim
informacje o możliwości studiowania, uzyskania stypendium i wymiany międzynarodowej.

n

Począwszy od roku akademickiego 1955/56 będą w nim publikowane również oferty polskich uczelni.

n
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Program stypendiów współfinansowanych przez UNESCO został
uruchomiony w 1949 roku.
Powstaje Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i jej Zasobów
(IUCN), organizacja założona przez UNESCO. IUCN (obecna pełna nazwa: Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) będzie organizacją doradczą UNESCO przy tworzeniu rezerwatów biosfery
i w pracach dotyczących Konwencji światowego dziedzictwa.

n

W sierpniu we Wrocławiu odbywa się Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju. Uczestniczący w Kongresie
Julian Huxley, wraz z niektórymi delegatami, opuszcza obrady
po atakującym politykę USA wystąpieniu przewodniczącego
delegacji ZSRR, a później krytycznie komentuje sposób zorganizowania Kongresu.

n

1949

Polskie wydanie publikacji UNESCO
na temat rasizmu,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961

Na prośbę ONZ, UNESCO inauguruje program walki z rasizmem,
realizowany we współpracy z wybitnymi intelektualistami, wśród
których znaleźli się: Claude Lévi-Strauss, Alva Myrdal, Alfred
Métraux, Michel Leiris. W roku 1950 UNESCO przyjmuje pierwszą
deklarację o „rasie” i rasizmie, odmawiającą teorii rasy wszelkich
naukowych podstaw. Jest to pierwsza z serii deklaracji, poprzedzających przyjęcie w 1978 roku „Deklaracji UNESCO o rasizmie
i przesądach rasowych”. Na program złożyły się liczne publikacje,
wystawy i wykłady dla młodzieży.
W Danii odbywa się pierwsza międzynarodowa konferencja
UNESCO na temat edukacji dorosłych (CONFINTEA). Kolejne
organizowane będą w: Montrealu (1960) nt. „Edukacji dorosłych
w zmieniającym się świecie” (Adult Learning in a Changing World),
Tokio (1972) nt. „Edukacji dorosłych w kontekście uczenia się przez
całe życie” (Adult Learning in the Context of Lifelong Learning),
Paryżu (1985) nt. „Aspektów i trendów rozwoju edukacji dorosłych”
(The Development of Adult Education. Aspects and Trends), Hamburgu (1997) nt. „Edukacji dorosłych jako kluczowej dla 21. wieku”
(Adult Learning. A key for the Twenty-First Century) oraz w Belém,
Brazylia (2009), gdzie hasłem konferencji było „Życie i uczenie się
dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych” (Living and
Learning for a viable future. The power of adult learning) ( 2009).

n

Edukacja dorosłych jest tematem, którym Polska jest szczególnie zainteresowana w latach 50. i 60. Pierwsza konferencja
międzynarodowa UNESCO, która obywa się w Polsce, jest poświęcona edukacji dorosłych w Europie (Warszawa, 1957).

n

Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika nauk społecznych pt.
„International Bulletin of Social Sciences”, który później zmieni
nazwę na „International Social Science Journal”.
Nowa seria „Index translationum”, międzynarodowej bibliografii
przekładów wydawanych w państwach członkowskich UNESCO
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w różnych dziedzinach (nauka, technika, literatura), jest kontynuatorką wydawanej w latach 1932–1940 bibliografii, publikowanej przez Międzynarodowy Instytut Współpracy Intelektualnej.

n

Gromadzeniem i przekazywaniem danych z Polski, zamieszczanych w ukazującej się co roku publikacji UNESCO, zajmuje się
Instytut Bibliograficzny powołany przy Bibliotece Narodowej.

n

UNESCO podejmuje inicjatywy, które mają z jednej strony upowszechnić edukację w dziedzinie sztuki dawnej i współczesnej,
a z drugiej – wprowadzić do obiegu międzynarodowego dzieła
twórców z różnych regionów świata. W 1949 roku wydaje pierwszy
„Catalogue of Reproductions of Paintings” (Katalog reprodukcji
malarstwa), w którym zamieszczone są reprodukcje dzieł artystów z całego świata.
Wspólnie z Międzynarodową Organizacją Zdrowia, UNESCO
ustanawia Radę Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych (CIOMS). Tworzy również, kilka lat później, Unię Międzynarodowych Stowarzyszeń Technicznych (UATI).
Z inicjatywy UNESCO powstaje Międzynarodowa Rada Filozofii
i Nauk Społecznych (CIPSH). CIPSH będzie odgrywać w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych rolę porównywalną do
roli wspieranej przez UNESCO Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Naukowych (obecnie: Międzynarodowa Rada Nauki) ICSU
jako unii organizacji międzynarodowych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.
Powstaje Międzynarodowa Rada Muzyki (CIM), mająca status
ciała doradczego UNESCO. Zrzeszać będzie zarówno sekcje krajowe, jak i organizacje międzynarodowe wyspecjalizowane w różnych dziedzinach muzyki (np. Międzynarodowe Stowarzyszenie
Muzyki Współczesnej, Międzynarodowe Towarzystwo Muzykologiczne czy utworzone przez UNESCO i CIM w 1952 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Muzycznych).
Wcześniej, w 1948 roku, została utworzona Międzynarodowa
Rada Archiwów (ICA). W 1950 roku powstanie Międzynarodowe
Stowarzyszenie Uniwersytetów (AIU).
UNESCO odgrywa aktywną rolę w powstawaniu międzynarodowych organizacji pozarządowych, a także wspiera organizacje,
które istniały przed II wojną światową, takie jak Międzynarodowy
PEN, Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA),
czy Międzynarodowa Unia Architektów.

1950

Zgodnie z rezolucją, przyjętą na piątej sesji Konferencji Generalnej we Florencji, UNESCO ma być ośrodkiem ułatwiającym kontakty między ludźmi, dzięki współpracy z państwami członkowskimi i pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi. Ma również, na podstawie wyników analizy treści umów międzynarodowych, zachęcać państwa do eliminowania przeszkód w wymianie

70 L AT UNESCO

osobowej. Państwa członkowskie i komitety narodowe do spraw
UNESCO są zachęcane do prowadzenia polityki, zmierzającej
do zacieśniania współpracy międzynarodowej osób ze środowisk
związanych z edukacją, nauką, kulturą i informacją. W ramach
tych działań, na sesji Konferencji Generalnej w New Delhi (1956)
powstanie specjalny program.

n

Grupie roboczej, zajmującej się zagadnieniem dwustronnych
umów o współpracy kulturalnej i naukowej, zawieranych między państwami, będzie przewodniczył prof. Stanisław Lorentz.

n

Zainaugurowany jest program edukacyjny dla dzieci uchodźców palestyńskich na Bliskim Wschodzie, realizowany w ramach
wspólnych działań Agendy Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (UNWRA)
i UNESCO.
Konferencja Generalna przyjmuje Umowę florencką w sprawie
zniesienia ceł na niektóre materiały o charakterze oświatowym,
naukowym lub kulturalnym, która rozszerza wcześniejszą Umowę
bejrucką, dotyczącą ułatwienia międzynarodowego obiegu materiałów wizualnych i fonograficznych.

n

Polska ratyfikuje Umowę florencką w roku 1971.

n

UNESCO powołuje Międzynarodową Komisję Naukową ds. Historii Naukowego i Kulturalnego Rozwoju Ludzkości. W ciągu 18 lat
powstało 6 tomów przy współpracy około tysiąca specjalistów z 60
krajów. Pierwszy tom ukazał się w 1963 roku. W 1978 roku podjęto
przygotowania do opracowania nowej, poprawionej wersji.
Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika „Impact of science on society” / „Impact. Science et société”. W publikacji analizowane są
społeczne konsekwencje postępu naukowego i technicznego, zagadnienie, któremu UNESCO od początku poświęca wiele uwagi.
Powstaje Co-Action Programme, program finansujący przedsięwzięcia na małą skalę realizowane przez organizacje pozarządowe i osoby prywatne.
Prace nad powoływaniem nowych międzynarodowych organizacji, takich jak na przykład światowa rada skupiająca organizacje
inżynierskie, stają się areną sporów i kontrowersji, wynikających
z trudności we współpracy ludzi i instytucji w świecie podzielonym
politycznie i ideologicznie.

1951

Powstaje program pomocy technicznej ONZ. W ramach tego
programu UNESCO zajmuje się następującymi obszarami tematycznymi: szkolnictwo podstawowe i średnie, zwalczanie analfabetyzmu, kształcenie techniczne i zawodowe, badania naukowe,
dokumentacja naukowa i techniczna, rozwój nauk społecznych.
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1952

Amerykański pedagog John W. Taylor pełni obowiązki Dyrektora
Generalnego od grudnia 1952 do lipca 1953 roku.
UNESCO zakłada Międzynarodową Radę Nauk Społecznych
(ISSC). Jej pierwszym sekretarzem generalnym jest Claude Lévi-Strauss.

n

Po nim funkcję tę obejmuje Kazimierz Szczerba-Likiernik,
związany z UNESCO od 1948 roku. Kazimierz Szczerba-Likiernik wcześniej kierował sekcją nauk społecznych,
inicjując międzynarodową współpracę skupionych wokół UNESCO sieci organizacji międzynarodowych, działających w dziedzinie nauk politycznych, ekonomii, socjologii, nauk prawnych i geografii. W późniejszych latach,
wśród polskich ekspertów uczestniczących w pracach
ISSC będzie prof. Adam Schaff z PAN, wiceprzewodniczący
Polskiego Komitetu UNESCO. W latach 1996-2002 sekretarzem
generalnym ISSC będzie Leszek A. Kosiński (Polska/Kanada).

n

Ukazuje się pierwszy numer „Diogène”, pisma kierowanego
przez Rogera Caillois, a po jego śmierci w 1978 roku, przez
Jeana d’Ormesson. Koncepcja założycieli pisma, wydawanego
przez UNESCO i Międzynarodową Radę Filozofii i Nauk Humanistycznych (CIPSH), opierała się na założeniu, że w dziedzinie humanistyki konieczne jest łączenie różnych dyscyplin i zagadnień. Do
CIPSH należą obecnie specjaliści ze 148 krajów jako członkowie indywidualni oraz 12 międzynarodowych organizacji pozarządowych.
W dniu 6 września w Genewie przyjęty zostaje opracowany we
współpracy z UNESCO projekt Powszechnej Konwencji praw autorskich, wprowadzającej zasadę wielostronnej ochrony i wzajemnego respektowania tych praw przez kraje będące sygnatariuszami Konwencji i zakazującej dyskryminowania praw autorów zagranicznych. Dodatkowe protokoły do Konwencji przyjęto
w Paryżu w 1971 roku. Wydając od roku 1948 kwartalnik pt. Copyright Bulletin / Bulletin du droit d’auteur, UNESCO popularyzuje
zagadnienia związane z prawem autorskim i międzynarodowymi
konwencjami, przyjętymi pod jej auspicjami, w tym również z tzw.
Konwencją rzymską (1961) i Konwencją brukselską (1974).

n

Polska podejmuje oficjalną decyzję o wycofaniu się z Organizacji w proteście przeciwko niektórym działaniom, które uznaje za
stronnicze w sytuacji napięć i konfliktów w Europie i na świecie.
Konferencja Generalna w rezolucji z dnia 11 grudnia zwraca się
do rządu PRL o ponowne rozważenie tej decyzji. Od 1949 roku
Polska praktycznie nie uczestniczy w pracach UNESCO (w tym
Rady Wykonawczej) i nie opłaca składek. Wycofuje się również z prac w takich organizacjach jak ICOM. Nie funkcjonuje komitet narodowy. Ponowne, pełne uczestnictwo w pracach
UNESCO i reaktywowanie komitetu narodowego nastąpi w sytuacji odprężenia międzynarodowego, w 1954 roku.

n
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1953
Pierwsze logo sieci Szkół Stowarzyszonych
obowiązujące do roku 2007.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
Organizacja Narodów
Zjednoczonych do Spraw
Oświaty, Nauki i Kultury

UNESCO
Associated
Schools
Szkoły
Stowarzyszone
UNESCO

Wersja polskojęzyczna emblematu
stosowanego obecnie.

Stanowisko Dyrektora Generalnego UNESCO obejmuje Luther H.
Evans, amerykański politolog, poprzednio piastujący stanowisko
Dyrektora Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych.
Młodzież jest jednym z głównych adresatów inicjatyw budowania porozumienia międzynarodowego w oparciu o idee zawarte
w Karcie Narodów Zjednoczonych i lepsze wzajemne poznanie
się narodów i kultur. W tym celu powstaje program eksperymentalny dla szkół, w którym początkowo uczestniczą 33 szkoły średnie z 15 krajów. Głównymi tematami, sugerowanymi szkołom w latach 1953-1963 były: prawa człowieka, prawa kobiet, poznawanie
innych kultur i system Narodów Zjednoczonych.

n

W Polsce jako pierwsze w programie UNESCO uczestniczyły dwie warszawskie szkoły średnie, które w roku szkolnym
1955/1956 realizowały dydaktyczne projekty pilotażowe, dotyczące poznawania innych kultur (XV Liceum Ogólnokształcące
im. N. Żmichowskiej) i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
(I Liceum Ogólnokształcącej im. B. Limanowskiego, wówczas
działające jako placówka pod opieką Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci). Pierwsza wymiana międzyszkolna miała miejsce z Francją. W następnych latach liczba polskich szkół realizujących
program UNESCO stopniowo się zwiększała, a eksperymentalny program przerodził się w program sieci Szkół Stowarzyszonych (Associated UNESCO Schools Network – ASPnet). W 2014
roku sieć zrzeszała 9900 placówek edukacyjnych w 180 krajach
(w tym 101 w Polsce), począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły
wszystkich szczebli, aż po instytucje kształcenia nauczycieli.

n

1954
„Błękitna Tarcza” – emblemat
Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych
w razie konfliktu zbrojnego,
zaprojektowany przez
prof. Jana Zachwatowicza.

W dniu 14 maja w Hadze przyjęta zostaje Konwencja o ochronie
dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego – pierwszy akt prawa międzynarodowego, poświęcony ochronie dziedzictwa kulturowego w trakcie konfliktów zbrojnych i w związku z ich konsekwencjami.

n

W delegacji polskiej uczestniczą profesorowie: Stanisław
Lorentz, Jan Zachwatowicz i Kazimierz Michałowski. Prof. Jan
Zachwatowicz jest autorem emblematu Konwencji, zwanego
Błękitną Tarczą.

n

W Genewie powstaje CERN – Europejska Rada ds. Badań Jądrowych, przemianowana następnie na Europejską Organizację Badań Jądrowych. CERN jest obecnie największym na
świecie ośrodkiem badawczym fizyki cząstek elementarnych
i struktury materii, skupiającym naukowców z ok. 500 instytucji
z całego świata.
Powstaje Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych
AIAP, organizacja pozarządowa zrzeszająca malarzy, rzeźbiarzy
i grafików. Organizacja ukonstytuowała się na konferencji w Wenecji
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w 1954 roku. Wśród założycieli AIAP są artyści tej miary, co Mirò,
Braque, Vasarely, Moore, Calder. Jest to kolejna pozarządowa organizacja międzynarodowa w dziedzinie kultury, założona przez
UNESCO. Podobnie jak Międzynarodowa Rada Muzeów (ICOM),
Międzynarodowa Rada Muzyki (IMC/CIM) i Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI), ma swoją siedzibę w gmachu UNESCO.

n

Telegram amb. Stefana Wierbłowskiego do
Dyrektora Generalnego UNESCO, L. H. Evansa.
1954 rok
Źródło: Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
J’ai l’honneur de vous informer que le 30
octobre le Comité National Polonais pour
l’UNESCO a élu son bureau qui se compose:
Ambasassadeur Stefan Wierbłowski, professeur à l’Institut des Sciences Sociales à Varsovie, Président. Jerzy Michałowski Viceministre de l’Instruction Publique, professeur Stefan Żółkiewski, secrétaire scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences,
professeur Stanisław Lorentz, directeur du
Musée National à Varsovie, Viceprésidents.
Mirosław Żuławski, homme de lettres, Secrétaire général. La composition complète du
Comité vous sera transmise par lettre.
Mam zaszczyt poinformować Pana, że 30 października wybrany został skład Prezydium
Narodowego Komitetu Współpracy z UNESCO,
w którym znaleźli się: ambasador Stefan
Wierbłowski, profesor Instytutu Nauk Społecznych w Warszawie jako przewodniczący, Jerzy
Michałowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty, profesor Stefan Żółkiewski,
Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk
oraz profesor Stanisław Lorentz, dyrektor
Muzeum Narodowego w Warszawie, jako wiceprzewodniczący, a także Mirosław Żuławski,
literat, jako sekretarz generalny. Pełny skład
Komitetu prześlemy Panu drogą listową.

1955

Aktywne uczestnictwo delegacji naszego kraju w ósmej sesji
Konferencji Generalnej w Montevideo (1 listopada – 10 grudnia)
otwiera nowy rozdział współpracy Polski z UNESCO. Delegacji
przewodniczy amb. Jerzy Michałowski, wiceminister oświaty
i wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu UNESCO. Delegatami
są: amb. Stefan Wierbłowski, Seweryn Mencel, Antoni Słonimski, prof. Stanisław Lorentz, Jerzy Wiechecki i Halina Jaczewska.

n

W Polsce wznawia działalność Narodowy Komitet Współpracy
z UNESCO w częściowo zmienionym i rozszerzonym składzie.
Przewodniczącym zostaje mianowany amb. Stefan Wierbłowski, ambasador w Czechosłowacji w latach 1945–47, profesor
w Instytucie Nauk Społecznych KC PZPR, przewodniczący
Rady Naukowo-Wydawniczej PAN, w latach 1951–54 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W skład
rozszerzonego Prezydium Komitetu wchodzą również: amb.
Jerzy Michałowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Oświaty, prof. Stefan Żółkiewski, wówczas Sekretarz Naukowy PAN
oraz prof. Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego
w Warszawie i członek PAN. Sekretarzem generalnym zostaje
literat Mirosław Żuławski. Jako jeden z głównych kierunków
działania reaktywowany komitet narodowy przyjmuje współpracę Polski z międzynarodowymi organizacjami afiliowanymi
przy UNESCO oraz tworzenie polskich sekcji tych organizacji
i wspieranie ich działalności.

n

Z okazji jubileuszu dziesięciolecia, UNESCO organizuje międzynarodową kampanię muzealną, prowadzoną we współpracy
z Międzynarodową Radą Muzeów (ICOM).

n

Inicjatywa ma szeroki oddźwięk w Polsce. Polski Komitet Narodowy ICOM, któremu przewodniczy prof. Stanisław Lorentz,
przeprowadza szeroko zakrojoną akcję muzealną w Polsce.

n

We współpracy z organizatorami Biennale w Wenecji, UNESCO inicjuje
program upowszechniania sztuki współczesnej. Międzynarodowe jury
co roku wybiera pięć dzieł współczesnych malarzy, które są następnie reprodukowane i upowszechniane za pośrednictwem UNESCO.

n

Wśród pięciu dzieł wybranych na XXVII Biennale w Wenecji
jest praca Tadeusz Kulisiewicza.

n
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n

Powstaje polska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia
Krytyków Sztuki AICA, organizacji założonej z inicjatywy
UNESCO w 1950 roku. Jej przewodniczącym jest prof. Juliusz
Starzyński, a członkami m.in. – profesorowie Jan Białostocki,
Tadeusz Dobrowolski, Stanisław Lorentz, Mieczysław Porębski.

n

Od 1949 roku UNESCO obchodzi setne rocznice wybitnych
osobistości świata kultury i nauki. W 1955 roku dużego rozgłosu nabiera rocznica śmierci Adama Mickiewicza, obchodzona pod auspicjami UNESCO z inicjatywy strony polskiej.
UNESCO wydaje z tej okazji obszerną publikację w językach
angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jej wersja polska ukazuje się nakładem PIW. Pod auspicjami UNESCO jest obchodzonych wiele rocznic związanych z polską kulturą i nauką.
Najszerszy międzynarodowy oddźwięk miały obchody rocznicy Mikołaja Kopernika (1973) i Fryderyka Chopina (1960,
1999, 2010). Były również rocznice obchodzone wspólnie
przez kraje sąsiednie – m. in. Ignacego Domeyki (2002), Czesława Miłosza (2004), Michała Kleofasa Ogińskiego (2015).

n

1956
Komitet ma stałą siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki (17 piętro).
Obecna siedziba mieści się od
1993 roku na 7. piętrze PKiN.
Od listopada 1956 roku Komitet
wydaje miesięcznik pt. Biuletyn
Polskiego Komitetu do spraw
UNESCO, w którym zamieszczane są m.in. tłumaczenia artykułów z różnych pism UNESCO,
a także informacje w języku
francuskim o współpracy Polski
z UNESCO. Przez ponad 20 lat,
do początku lat 80. redaguje
go Maria Szletyńska, wieloletni
pracownik Komitetu, dziennikarka i tłumaczka.
Ostatni numer z tej serii ukazuje się w 1990 r. Zastępuje go od
roku 1994 pismo zatytułowane
„UNESCO i my”, którego ostatni numer wychodzi w roku 2000.
Biuletyn o charakterze problemowym zaczyna się ukazywać
jako rocznik od 2011 roku. Począwszy od edycji 2012 pismo
jest publikacją dwujęzyczną,
polsko-angielską.

n

Zmienia się podstawa prawna działalności komitetu narodowego UNESCO w Polsce i jego nazwa. Uchwałą Prezydium
Rządu z dnia 19 maja 1956 r. został powołany Polski Komitet
dla spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). Zgodnie z tą uchwałą, Komitet
jest „organem doradczym Rządu i delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na Generalną Konferencję UNESCO w sprawach dotyczących tej Organizacji. Komitet działa jako instytucja realizująca zadania UNESCO w skali krajowej”. Jej przewodniczącym pozostaje amb. Stefan Wierbłowski, a Mirosława Żuławskiego, mianowanego Stałym Delegatem PRL przy
UNESCO, zastępuje na stanowisku sekretarza generalnego
dziennikarz Władysław Grzędzielski. W związku z rozszerzaniem się zakresu zadań Komitetu, w 1958 roku ukonstytuują się
cztery komisje problemowe – do spraw oświaty, nauki, kultury
i informacji.

n

Członkami delegacji na dziewiątą sesję Konferencji Generalnej w New Delhi, której przewodniczy Mirosław Żuławski,
są m.in. przedstawiciele Polskiego Komitetu ds. UNESCO:
red. Zygmunt Broniarek, prof. Eugeniusz Eibisch, prof. Stanisław
Lorentz, prof. Jerzy Pniewski, prof. Adam Schaff, pisarz Wojciech
Żukrowski. W wyborach do Rady Wykonawczej wybrany zostaje amb. Stefan Wierbłowski.

n

Polska zgłasza na sesji Konferencji Generalnej projekt rezolucji w sprawie współpracy państw o różnych systemach ekonomicznych, społecznych i oświatowych oraz posiadających
różne instytucje naukowe i tradycje kulturowe. Dokument przyjęty jako rezolucja nr 71 (9 C/7.71) miał służyć wspieraniu przez
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rządy bezpośredniej współpracy międzynarodowej między instytucjami. Wcześniej podobna w wymowie rezolucja została
przyjęta z inicjatywy Polskiego Komitetu ds. UNESCO przez
europejskie komitety narodowe ds. UNESCO na konferencji regionalnej w Aix-en-Provence.

n

We wrześniu wizytę oficjalną w Polsce składa Dyrektor Generalny UNESCO, Luther H. Evans. Oferuje rozszerzenie pomocy
UNESCO w organizowaniu współpracy osobowej w dziedzinie
nauki i kultury oraz wymiany z innymi krajami książek i reprodukcji dzieł sztuki. Zapowiada dalszą pomoc UNESCO dla
polskich muzeów i bibliotek. Ze strony Polski oczekuje pomocy
dla krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej w zakresie rozwoju
szkolnictwa i nauki, a także działań na rzecz lepszego rozumienia kultury europejskiej w innych regionach świata.

n

Na sesji w New Delhi Konferencja Generalna uchwala przyjęcie
10-letniego programu pn. East-West (Wschód-Zachód), który ma
służyć wzajemnemu poznaniu i poszanowaniu wartości kulturowych. Program obejmuje wymianę materiałów edukacyjnych i kulturalnych, konferencje i wspieranie kontaktów osobistych między
pisarzami, uczonymi, pedagogami, historykami i in. Ma on również służyć upowszechnianiu wiedzy o kulturach Wschodu i kulturze europejskiej w szkołach i społeczeństwach.
Rada Wykonawcza podejmuje decyzję o zaangażowaniu się
w działania Narodów Zjednoczonych w Korei i tworzy w tym celu
specjalny fundusz. Staraniem Agencji Narodów Zjednoczonych
ds. Odbudowy Korei oraz UNESCO powstanie w tym kraju wielka
drukarnia, zdolna produkować 20 milionów podręczników szkolnych rocznie. W grupie dzieci, które w 1956 roku jako pierwsze
skorzystały z tych podręczników, był obecny Sekretarz Generalny
ONZ, Ban Ki-moon.
Republika Południowej Afryki występuje z UNESCO, zarzucając
Organizacji, że niektóre z jej publikacji stanowią próbę ingerowania w „wewnętrzne problemy rasowe” tego kraju. RPA ponownie
przystąpi do UNESCO w 1994 roku, podczas prezydentury Nelsona Mandeli.

1957

n

Polska aktywnie włącza się w realizację nowego programu
UNESCO pn. Wschód-Zachód. Zostaje wybrana do komitetu
doradczego Dyrektora Generalnego, w którym reprezentuje ją
prof. Ananiasz Zajączkowski. W Polsce została utworzona grupa robocza, składająca się z orientalistów i specjalistów innych
dziedzin nauki z Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego
i Łódzkiego. W wyniku jej prac powstaje program działalności
badawczej w zakresie filologii i historii następujących kultur:
afrykańskiej, arabskiej, indyjskiej, perskiej, semickiej i tureckiej.
Zaplanowano również działania popularyzujące zagadnienia,
dotyczące kultur Wschodu i Zachodu (artykuły, wykłady, filmy,
prace specjalistyczne związane z zabytkami, a także materiały
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na temat kultury polskiej dla krajów arabskich i azjatyckich).
Zainicjowano program przekładów dzieł literatury arabskiej,
perskiej i tureckiej. Przyjęto założenie, że polscy orientaliści
będą uczestniczyć w wyprawach naukowych, a orientaliści zagraniczni będą zapraszani na wyprawy organizowane przez
Polskę. Specjalna grupa robocza, we współpracy ze specjalistami z Polskiej Komisji Bibliograficznej, opracowała listę książek uważanych za reprezentatywne dla kultury polskiej.

n

W ramach „Tygodnia Zbliżenia Kulturalnego z Krajami Wschodu” odbyła się m.in. duża wystawa na temat „Pismo i książka
orientalna” w Muzeum Narodowym w Warszawie.

n

Na regionalnej konferencji Komitetów narodowych w Dubrowniku, Komitety Polski, RFN i Holandii przedkładają Dyrektorowi
Generalnemu wspólną propozycję w sprawie badań historycznych, dotyczących wartości kulturowych Wschodu i Zachodu.

n

W Polsce powstaje komitet roboczy do współpracy z Międzynarodową Komisją Naukową ds. Historii Naukowego i Kulturalnego Rozwoju Ludzkości. W jego skład wchodzą m.in. profesorowie: Aleksander Gieysztor, Bogdan Suchodolski, Michał Walicki, Kazimierz Kumaniecki, Nina Assorodobraj i Witold Kula.

n

W Warszawie odbywa się międzynarodowe spotkanie filozofów, zorganizowane z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu
Filozofii w Paryżu. Spotkaniu z udziałem 60 filozofów z zagranicy (w tym USA) i Polski przewodniczy prof. Tadeusz Kotarbiński. Profesor Kotarbiński będzie przewodniczącym Instytutu
w latach 1960-63.

n

1958

3 listopada 1958 roku otwarta zostaje nowa, stała siedziba
UNESCO w Paryżu, przy Place de Fontenoy 7, gdzie Organizacja
mieści się do dziś. Projektantami budynku, który stanowi przytaczany w podręcznikach przykład ówczesnej architektury, byli
Amerykanin Marcel Breuer, Włoch Pier-Luigi Nervi oraz Francuz
Bernard Zehrfuss. Architektura i aranżacja sali przeznaczonej na
obrady Rady Wykonawczej ma symbolizować równość wszystkich jej członków i wspólnotę idei. UNESCO zwróciła się do artystów z apelem o ofiarowywanie dzieł sztuki do nowej siedziby. Na
apel odpowiedzieli m.in. Pablo Picasso, Joan Miró, Antoni Tàpies.
W głównym gmachu UNESCO, a także w wybudowanej później
dodatkowej siedzibie przy ulicy Miollis można oglądać również
dzieła wielu innych artystów, przekazywane w darze przez rządy
państw członkowskich.
Z okazji inauguracji stałej siedziby UNESCO, w Paryżu odbywa
się „Miesiąc UNESCO”.

n
Zdjęcie nowej siedziby UNESCO
w Paryżu przy Place de Fontenoy 7
na okładce Biuletynu PK ds. UNESCO

Do wydarzeń organizowanych z tej okazji należy wspólna
wystawa Polskiego i Francuskiego Komitetu ds. UNESCO
w Palais de la Découverte nt. “Pierre et Marie Curie, leur oeuvre
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et ses conséquences” (Pierre i Marie Curie, ich dorobek naukowy i jego dalsze konsekwencje). Jest to zarazem jedna z pierwszych tematycznych wystaw UNESCO, które będą udostępniane krajom w formie wystaw objazdowych.

n

Przenośne wystawy, składające się z fotogramów, będą jedną ze
stosowanych przez wiele lat – we współpracy z komitetami narodowymi – form popularyzacji nauki i kultury w duchu idei UNESCO.
Na dziesiątej sesji Konferencji Generalnej przyjęto Konwencję
w sprawie międzynarodowej wymiany publikacji oraz Konwencję
w sprawie wymiany oficjalnych publikacji i dokumentów rządowych między państwami.

n

Polska przystąpi do obu Konwencji w 1970 roku.

n

Prace artystów, przekazane w darze
do nowej siedziby UNESCO: fresk
Pabla Picasso i rzeźba Alberta
Giacomettiego. (Zdjęcia zamieszczone
w publikacji jubileuszowej UNESCO
z 1988 roku „40 ans de solidarité
entre les nations”. ©Unesco 1988)

W celu zacieśnienia międzynarodowej współpracy artystów i pisarzy, UNESCO tworzy Wspólny komitet organizacji międzynarodowych z dziedziny sztuki i literatury. Należą do niego: Międzynarodowy Instytut Teatralny (ITI), Międzynarodowa Rada Muzyki
(IMC/CIM), Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych
(AIAP), Federacja PEN-clubów, Międzynarodowa Unia Architektów
(UIA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków Sztuki (AICA).
Włoski prawnik Vittorino Veronese, wieloletni przewodniczący
Rady Wykonawczej, zostaje wybrany w grudniu na stanowisko
Dyrektora Generalnego UNESCO.

n

Polski Komitet dla spraw UNESCO wystosował do wszystkich
pozostałych komitetów narodowych propozycję wymiany informacji na temat kultury i nauki oraz zagadnień gospodarczych i społecznych. W 1959 roku na ten apel odpowie 36 krajów. W artykule opublikowanym w 1959 roku w październikowym numerze UNESCO Chronicle/Chronique de l’UNESCO,
sekretarz generalny, Władysław Grzędzielski zachęca do
stworzenia ram dla bezpośredniej współpracy między komitetami narodowymi, poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach bilateralnych. Stwierdza, że dzięki inicjatywie Polskiego Komitetu, rząd PRL podpisał umowy dwustronne
uwzględniające taki zapis z Francją (1958) i Norwegią (1959).

n

Różne formy współpracy z Francją, zwłaszcza dotyczące nauczania języka francuskiego, były podejmowane już wcześniej –
w 1956 i 1957 roku. W 1956 roku odbyło się 3-tygodniowe seminarium francusko-polskie poświęcone naukom społecznym. Części
dotyczącej historii ze strony francuskiej przewodniczył Fernand
Braudel. W ramach współpracy z Francuskim Komitetem ds.
UNESCO jest zorganizowana wymiana geografów. Powstaje
projekt polsko-francuskiej współpracy w zakresie wzajemnego
uzgadniania treści zamieszczanych w podręcznikach geografii.

n
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n

W 1964 roku dzięki współpracy między Komitetami, w Polsce
ukaże się – nakładem Wiedzy Powszechnej i wydawnictwa
Librairie Marcel Didier – seria wielokrotnie później wznawianych podręczników do nauki języka francuskiego, opracowana pod hasłem „De la langue à la civilisation française”
przez autorów związanych z Sorboną, w tym długoletniego
sekretarza generalnego Francuskiego Komitetu ds. UNESCO,
Yves’a Brunsvicka. Były to pierwsze wydane w Polsce podręczniki bez udziału języka polskiego. Pierwszy z tomów nosi tytuł
„Vers la France”. W tomie „A Paris”, cz. II, zamieszczono zdjęcie nowej siedziby UNESCO. Staraniem Polskiego Komitetu ds.
UNESCO, we Francji ukazała się w tym czasie publikacja poświęcona polskiej kulturze.

n

Polska jest jednym z pierwszych krajów europejskich, które oferują stypendia dla cudzoziemców. Pierwszych stypendystów
przyjmuje w 1958 roku. Staż w Bibliotece Narodowej w Warszawie odbywa młody specjalista z Jugosławii, a w Biskupinie –
muzeolog z Indonezji.

n

Polska oferuje UNESCO 10 rocznych stypendiów w dziedzinie
nauk ścisłych oraz 10 w dziedzinie filologii polskiej, slawistyki
i historii Polski, a także 3 dwumiesięczne stypendia dla młodych pianistów.

n

W ramach współpracy z Wielką Brytanią, staż badawczy poświęcony społecznym skutkom uprzemysłowienia, z udziałem 30 polskich naukowców, odbył się we wrześniu w London
School of Economics.

n

Warszawa wybrana zostaje na miejsce obrad Międzynarodowego Zjazdu Tłumaczy.

n

Polska rozszerza współpracę międzynarodową w dziedzinie
nauki i kultury, uczestnicząc w pracach wielu międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz tworząc komitety lub
sekcje krajowe organizacji afiliowanych przy UNESCO.

n

W 1958 roku w Polsce powstał Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej Zasobów, a VII sesja tej organizacji odbyła się w roku 1960 w Warszawie. Prof. Władysław
Szafer został honorowym prezesem IUCN.

n
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W 1958 roku polskie organizacje naukowe są członkami dziewięciu spośród dwunastu międzynarodowych stowarzyszeń
naukowych, zrzeszonych w założonej w 1931 roku Międzynarodowej Radzie Unii Naukowych (obecnie: Międzynarodowa
Rada Nauki) ICSU. Organizacje te mają w Polsce swoje komitety narodowe. Są to:
•

Komitet Narodowy ds. Międzynarodowej Unii Geodezyjno-Geofizycznej (IUGG)

•

Komitet Narodowy ds. Unii Astronomicznej (IAU)

•

Komitet Narodowy Unii Biologicznej (IUBS)

•

Komitet Narodowy Unii Biochemicznej (IUB)

•

Komitet Narodowy do spraw Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC)

•

Polski Komitet Międzynarodowej Unii Geograficznej (IUG)

•

Komitet Narodowy Międzynarodowej Naukowej Unii Radiowej (URSI)

•

Komitet Narodowy do spraw Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki (UIHPS)

•

Komitet Narodowy Międzynarodowej Unii Matematycznej (IMU)

W latach 1958 – 1959, we władzach Unii, wchodzących w skład ICSU, zasiadali
polscy uczeni: prof. Kazimierz Kuratowski, członek Prezydium Międzynarodowej
Unii Matematycznej, prof. Tadeusz Urbański, członek Zarządu Międzynarodowej
Unii Chemii Czystej i Stosowanej, prof. Wojciech Święciosławski, członek
Komisji Termochemicznej Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej,
prof. Jan Dylik, przewodniczący Komisji Morfologii Peryglacyjnej Międzynarodowej
Unii Geograficznej, prof. Wacław Olszak, członek Komitetu Wykonawczego
Międzynarodowej Unii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, prof. Wojciech
Rubinowicz, członek Międzynarodowego Komitetu Kongresów Międzynarodowej
Unii Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, prof. Kazimierz Ajdukiewicz, wiceprzewodniczący Sekcji Logiki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki,
prof. Aleksander Birkenmajer, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Unii Historii
i Filozofii Nauki, prof. Bogdan Suchodolski, wiceprzewodniczący Komisji Sekcji
Historii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki.5

W 1958 roku Polska należy do 15 organizacji pozarządowych
w dziedzinie kultury: muzeów, muzyki, teatru i filmu, afiliowanych przy UNESCO6. Są to m.in.:
•

Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Sztuki AICA. Polska sekcja została powołana do życia w 1955 r. na zjeździe w Oksfordzie. Jej przewodniczącym był prof. Juliusz Starzyński.

•

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Plastycznych AIAP. Komitet Narodowy
AIAP powstał w 1954 r. Pierwszym przewodniczącym był prof. Stanisław
Teisseyre.

•

Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM. Pierwszym przewodniczącym sekcji
polskiej był prof. Stanisław Lorentz, aktywny uczestnik prac ICOM na forum międzynarodowym. Członkami byli wówczas m.in.: prof. Kazimierz Michałowski,
prof. Janusz Durko, prof. Ksawery Piwocki, prof. Zdzisław Rajewski.

5

Informacje podane za: Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO Nr 4 (30), Kwiecień 1960.
Informacje podane za: tamże, Nr 3 (11), marzec 1958.
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•

Międzynarodowa Rada Muzyki CIM. Wiceprezesem CIM w latach 1950 – 51 był
Andrzej Panufnik. Polska sekcja została przyjęta do CIM w 1956 roku. Jej prezesem był wówczas prof. Zbigniew Drzewiecki. Utworzona w 1968 roku Polska
Rada Muzyczna, której w latach 1979-1999 przewodniczył Jan Stęszewski,
w latach 1984–1987 wiceprezes CIM, wydawała w języku francuskim pismo
pt. „La Musique en Pologne”. Począwszy od 2002 roku Polska Rada Muzyczna
ma nowy status.

•

Międzynarodowa Rada Muzyki Ludowej IFMC

•

Międzynarodowa Rada Archiwów AIC. Członkiem Rady od 1957 roku jest
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

•

Federacja PEN Clubów. Prezesem Polskiego PEN Clubu był od 1933 roku
Jan Parandowski.

•

Międzynarodowa Konfederacja Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów CIAC.
Od 1926 roku Polskę reprezentuje w tej organizacji ZAiKS.

•

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarzy FIAB. Członkiem
Federacji jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

•

Europejskie Towarzystwo Kultury SEC. Towarzystwo powstało w 1949 roku na
Kongresie PEN-Clubów w Wenecji. Członkostwo jest indywidualne. Członkami
SEC są m.in. Maria Dąbrowska, Stanisław Dygat, Jarosław Iwaszkiewicz.

•

Międzynarodowy Instytut Teatralny ITI. Polska jest jednym z członków-założycieli ITI. Bohdan Korzeniewski był członkiem Komitetu Wykonawczego
ITI w latach 1957–1969, a Janusz Warmiński od roku 1973 aż do śmierci w roku 1996. W latach 1977–1979 Janusz Warmiński był wiceprezesem,
a przez trzy kolejne kadencje, w latach 1979–1985 – prezesem ITI. W roku
1985 otrzymał tytuł Honorowego Przewodniczącego ITI. Przedstawiciele
Polski zasiadali we władzach Komitetów ITI. W 1963 roku X Światowy
Kongres ITI odbył się w Polsce. Dwujęzyczne pismo wydawane przez Polski
Ośrodek ITI „Le Théâtre en Pologne / The Theatre in Poland” ukazywało się
od 1958 do 2009 roku.

•

Międzynarodowe Kongresy Architektury Nowoczesnej CIAM. Polskę reprezentują: prof. Jerzy Sołtan, prof. Helena Syrkus, prof. Szymon Syrkus.

•

Międzynarodowa Unia Architektów UIA. Prof. Jan Zachwatowicz jest członkiem
Komitetu Wykonawczego.

•

Międzynarodowe Stowarzyszenie Literackie i Artystyczne ALAI. Przedstawicielem
Polski jest Jan Brzechwa.

•

Międzynarodowa Federacja Filmu o Sztuce CICAE. Z organizacją współpracuje Zakład Filmu Państwowego Instytutu Sztuki.

Ponadto Polska należy do 24 organizacji pozarządowych, które w tym czasie nie są
afiliowane przy UNESCO. Są to m.in.:
•

Międzynarodowa Federacja Archiwów Filmowych FIAF. Prezesem FIAF od 1948
roku jest prof. Jerzy Toeplitz. W 1955 roku w Warszawie odbył się kongres FIAF.

•

Międzynarodowy Ośrodek Łączności Szkół Filmowych i Telewizyjnych (CILECT).
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi jest jedną z dziesięciu szkół filmowych, należących do tej organizacji. Jej wiceprezesem jest prof. Stanisław Wohl.
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1959

Zapada decyzja o utworzeniu Programu Udziału (Participation
Programme), który zastępuje Program Pomocy Państwom. Nowy
fundusz, utworzony w ramach budżetu, ma ułatwiać państwom
członkowskim realizację celów i programów UNESCO na szczeblu
krajowym i międzynarodowym.

n

W latach 1960–2013 środki Programu Udziału wsparły w Polsce
dziesiątki konferencji i przedsięwzięć związanych z programami UNESCO w dziedzinie edukacji, nauki, kultury i informacji.

n

W Rzymie powstaje Międzynarodowe Centrum Badań dla Ochrony i Konserwacji Dóbr Kultury ICCROM. Jest to instytucja międzyrządowa, powołana na podstawie rezolucji Konferencji Generalnej, przyjętej w New Delhi w 1956 roku.

n

Jej członkiem jest Ministerstwo Kultury. Polscy eksperci zasiadają w Radzie ICCROM – w pierwszej kadencji – prof. Kazimierz Malinowski. W latach 1988–1992 dyrektorem ICCROM
będzie prof. Andrzej Tomaszewski. ICCROM prowadzi wszechstronną działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. Wśród
specjalistów wysoko cenione są międzynarodowe podyplomowe kursy ICCROM – np. kurs konserwacji kamienia w Wenecji
ukończyło wielu polskich konserwatorów.

n

W 1959 roku w Polsce studiują stypendyści UNESCO z Belgii,
Bułgarii, Kanady, USA, Finlandii, Francji, Indii, Izraela, Norwegii,
Zjednoczonej Republiki Arabskiej i Czechosłowacji.

n

W Warszawie odbywa się dwutygodniowe szkolenie na temat
badania opinii publicznej, z udziałem ekspertów UNESCO, ze
strony polskiej prowadzone przez prof. Jana Szczepańskiego.
Uczestnikami szkolenia są młodzi naukowcy i dziennikarze radiowi z Polski i Francji.

n

W 1959 roku Polska jest gospodarzem wielu konferencji międzynarodowych: Zgromadzenia Światowej Federacji Pracowników Nauki (WFSW), Konferencji Rady Międzynarodowej Federacji Dokumentacji (FID), dorocznej sesji Międzynarodowej
Federacji Stowarzyszeń Bibliotekarzy (IFLA), Międzynarodowego Kongresu Filmów Naukowych, Międzynarodowej Konferencji Geograficznej.

n

Polska jako jedyny kraj podejmuje inicjatywę organizacji trzytygodniowych letnich obozów językowych dla polskiej młodzieży z udziałem kadry zagranicznej. Są one organizowane przez
Ministerstwo Oświaty i Polski Komitet ds. UNESCO, który zapewnia kadrę zagraniczną. Celem programu jest podnoszenie
poziomu znajomości języka obcego i przełamywanie barier,
ograniczających swobodne porozumiewanie się, poprzez poznawanie kultury innego kraju i bezpośrednie kontakty. Ekipy
z zagranicy, w czasie tygodniowego pobytu po zakończeniu
programu dydaktycznego, mają okazję zapoznać się z polskim
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dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym. Pierwszym partnerem przy organizacji obozów językowych jest Francuski Komitet
ds. UNESCO. Począwszy od roku 1959 uczniowie uczą się,
oprócz języka francuskiego, także angielskiego i rosyjskiego.
W roku 1969 po raz pierwszy brytyjska ekipa liczy nie tylko nauczycieli, ale także uczniów – rówieśników polskich uczestników obozu. W przyszłości taka formuła obozów stanie się regułą. Najwięcej obozów (do 28) zostaje zorganizowanych w latach
90. dzięki współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO z komitetami narodowymi: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec,
Rosji, Hiszpanii i Szwajcarii, a także z Central Bureau z Wielkiej Brytanii, Fundacją Kościuszkowską i stowarzyszeniem nauczycieli Wisconsin International Education Inc. z USA oraz
Jugenwerkiem i Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.

n

W konkursie Międzynarodowej Rady Muzyki IMC, zwanym
Międzynarodową Trybuną Kompozytorów, w której w 1959
roku uczestniczy 16 stacji radiowych i 13 krajów, w tym Polska,
wysokie lokaty zdobywają utwory polskich kompozytorów:
Tadeusza Bairda, Witolda Lutosławskiego, Grażyny Bacewiczówny, Krzysztofa Meyera, Krzysztofa Pendereckiego, a ostatnio Agaty Zubel (2014). IMC zapewnia wyróżnionym w konkursie utworom międzynarodowy rozgłos, przekazując je stacjom
radiowym, filharmoniom i producentom nagrań.

n

Polski Komitet dla spraw UNESCO rozwija współpracę dwustronną z innymi komitetami europejskimi. W ramach współpracy z Duńskim Komitetem ds. UNESCO, w Warszawie pokazywana jest wystawa na temat Andersena i książek dla dzieci,
a w Kopenhadze – wystawa na temat polskiej literatury dziecięcej. Polska wystawa gościła następnie w kilku krajach europejskich i w Japonii.

n

Na okładce kwietniowego numeru „The UNESCO Courier” widnieje kadr z filmu „Kanał” Andrzeja Wajdy i napis „Film making.
No longer the privilege of just a few nations” (Produkcja filmowa przestaje być przywilejem zaledwie kilku krajów).

n

1960

Do UNESCO przystępuje 17 państw afrykańskich: Gwinea, Benin,
Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Mali, Madagaskar, Senegal,
Niger, Republika Środkowoafrykańska, Kamerun, Nigeria, Republika Górnej Wolty (obecnie: Burkina Faso), Somalia, Gabon,
Togo, Demokratyczna Republika Konga i Czad.
Konferencja Generalna przyjmuje konwencję i rekomendację
przeciw dyskryminacji w oświacie.

n

Polska ratyfikuje Konwencję w 1964 roku.

n

Powstaje Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna (IOC/COI),
powołana przez UNESCO do prowadzenia działalności badaw-
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czej i koordynowania współpracy międzynarodowej. Obecnie
ma ona status autonomiczny, ale jest strukturalnie powiązana z UNESCO (Sekretarz COI pełni funkcję zastępcy Dyrektora
Generalnego UNESCO). Komisja koordynuje międzynarodowe
programy w zakresie badań mórz i oceanów, zrównoważonego
rozwoju, kontroli przeobrażeń i ochrony środowiska morskiego,
wykorzystania przestrzeni i zasobów morskich, wymiany danych
i technologii, konwencji i regulacji prawnych, a w skali regionalnej – w zakresie rozwoju systemów wczesnego ostrzegania przed
tsunami w regionie Pacyfiku, północno-wschodniego Atlantyku,
Karaibów i Morza Śródziemnego.

n

Polska jest jednym z 40 krajów założycielskich IOC. Trzech polskich
profesorów będzie pełniło funkcję wiceprzewodniczącego IOC
– prof. Fryderyk Pautsch, prof. Andrzej Niegolewski, prof. Czesław
Drouet. Wielu polskich oceanografów będzie ekspertami IOC.

n

Zapada decyzja o tworzeniu International Brain Research Organization (IBRO) pod auspicjami i ze wsparciem UNESCO. Polska
należy do założycieli organizacji.
Pod auspicjami UNESCO powstaje Międzynarodowa Rada Filmu
i Telewizji, zrzeszająca organizacje wyspecjalizowane.
Na prośbę rządów Egiptu i Sudanu, które zwróciły się o pomoc do
UNESCO w ratowaniu starożytnych zabytków cywilizacji dolnego
Nilu, zagrożonych zatopieniem w związku z budową Tamy Asuańskiej, Dyrektor Generalny ogłasza pierwszą kampanię międzynarodową w sprawie ratowania zabytków. UNESCO apeluje o pomoc
do „rządów, instytucji, fundacji publicznych i prywatnych oraz do
wszystkich ludzi dobrej woli”. W ramach realizowanego przez 20
lat projektu z udziałem ekspertów i ekip z 40 krajów, 22 zespoły
zabytków architektonicznych, zwłaszcza zespołów świątynnych
w Abou Simbel i Philae, zostają przeniesione w nowe miejsce.

n

Kazimierz Michałowski, Faras
Wall Paintings in the Collection of the
National Museum in Warsaw,
Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne,
Warszawa, 1974. Wydawnictwo
sponsorowane przez UNESCO.

W kampanii międzynarodowej aktywnie uczestniczy Polska.
Prof. Oskar Lange jako wiceprzewodniczący Rady Państwa jest
członkiem Komitetu Honorowego, a prof. Tadeusz Kotarbiński
– członkiem Międzynarodowego Komitetu ds. Kampanii. Pod
kierunkiem prof. Kazimierza Michałowskiego, znanego z prac
archeologicznych w Egipcie przed II wojną światową, były
prowadzone prace w Abou Simbel w Egipcie (1961–1970) oraz
w Faras i Dongoli w Sudanie (1961–1964). Część uratowanych
malowideł ściennych z Faras została podarowana Polsce i znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Pozostała część znajduje się w Muzeum Narodowym Sztuki Starożytnej w Chartumie. Od października 2014 roku zbiory Muzeum
Narodowego w Warszawie są eksponowane w nowej aranżacji.

n

Polscy eksperci uczestniczyli już wcześniej w pracach UNESCO
dotyczących zabytków. Prof. Stanisław Lorentz został mianowany w 1956 roku na czteroletnią kadencję ekspertem Między-
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narodowej Komisji ds. zabytków i wykopalisk, a prof. Kazimierz
Michałowski był wiceprzewodniczącym konferencji, na której ustalono międzynarodowe zasady dotyczące wykopalisk
archeologicznych (Palermo, 1956).

n

Dzięki porozumieniu zawartemu z Komitetem Japońskim,
w Krakowie odbywa się wystawa drzeworytów japońskich, powstałych od XVII do XX wieku, na której są pokazane również
dzieła ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. W Tokio
odbędzie się później wystawa polskiej grafiki.

n

Nakładem Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych
ukazuje się „Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów
przyrodniczych”. Poradnik ukazał się w wielu językach w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Jego zaletą było zilustrowanie, w jaki sposób za pomocą powszechnie dostępnych, prostych środków można wykonać pomoce naukowe.

n

1961

Zainaugurowana zostaje Kolekcja UNESCO Tradycyjnej Muzyki
Świata. Przy jej tworzeniu z Organizacją współpracowała Międzynarodowa Rada Muzyki i francuski etnomuzykolog Alain Daniélou.
Na kolekcję składa się ponad sto pionierskich nagrań tradycyjnej
muzyki z całego świata, w większości powstałych in situ.
Powstaje Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych.

1962

Funkcję Dyrektora Generalnego obejmuje René Maheu (Francja)
i pełni ją do listopada 1974 roku. Wcześniej sprawował dwukrotnie funkcję pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego.
Z UNESCO jest związany od początku jej istnienia.

n

Film dokumentalny Jarosława Brzozowskiego pt. „W zatoce
białych niedźwiedzi” otrzymuje Nagrodę Kalinga, przyznawaną za popularyzację nauki. Film powstał w czasie polskiej wyprawy polarnej, zorganizowanej w ramach Międzynarodowego Roku Geofizycznego. Przyznawana do dziś Nagroda Kalinga została ufundowana w 1951 roku dzięki darowiźnie Fundacji Kalinga (Indie). W jury nagrody w latach 1956–60 zasiadał
prof. Janusz Lech Jakubowski, członek PAN.

n
Publikacja UNESCO, poświęcona
pamięci René Maheu jako człowieka
i Dyrektora Generalnego UNESCO.

Prof. Julian Hochfeld zostaje zastępcą dyrektora Departamentu Nauk Społecznych UNESCO.

n

W Warszawie odbywa się XVI Kongres Międzynarodowego
Stowarzyszenia Filmu Naukowego (ISFA).

n

1963

n

Stałym Przedstawicielem przy UNESCO zostaje Wojciech
Kętrzyński, radca Ambasady PRL w Paryżu, członek Polskiego
Komitetu dla spraw UNESCO.

n
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n

Prowadzone są badania na temat wizerunku Polski w podręcznikach szkolnych w regionie Ameryki Łacińskiej. Analogiczne
badania na temat wizerunku tych krajów w polskich podręcznikach są prowadzone przez polskich naukowców.

n

Wybitni afrykaniści i orientaliści prowadzą badania na temat
wizerunku krajów Afryki i Wschodu w polskich podręcznikach.

n

Wzajemne konsultacje w sprawie podręczników geografii są
prowadzone we współpracy z Indiami.

n

1964

Zainaugurowany zostaje projekt Powszechnej Historii Afryki,
mający na celu rekonstrukcję historii tego kontynentu i tworzony
z perspektywy Afryki, a więc wolny od uprzedzeń rasowych, związanych z okresem kolonizacji i handlu niewolnikami. Dwa pierwsze tomy opublikowane zostały w 1980 roku, a do roku 2014 wydano osiem tomów, które przetłumaczone zostały na 16 języków,
w tym trzy afrykańskie.
W Paryżu rozpoczyna działalność Międzynarodowy Instytut Planowania w zakresie Oświaty (IIPE).
II Międzynarodowy Kongres Architektów i Konserwatorów w Wenecji przyjmuje dokument o charakterze doktrynalnym, zwany „Kartą
Wenecką” oraz rezolucję w sprawie utworzenia – w oparciu o propozycję UNESCO – Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków
ICOMOS. W komitecie organizacyjnym ICOMOS, składającym się
z przedstawicieli 20 krajów, zasiada prof. Stanisław Lorentz.

n

Do Polski przybywa z wizytą Dyrektor Generalny UNESCO,
René Maheu, który m.in. uczestniczy w obchodach 600-lecia
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

n

1965

Międzynarodowa Dekada Hydrologiczna (1965–1974) zostaje
ogłoszona przez Zgromadzenie Ogólne NZ w związku z zaniepokojeniem społeczności międzynarodowej niedoborami wody
w strefach suchych i półsuchych.

n

Jednym z inicjatorów idei Dekady jest wybitny polski hydrolog, prof. Julian Lambor. Jego następcą będzie prof. Zdzisław
Kaczmarek, wybrany wiceprzewodniczącym Komisji Ekspertów przygotowującej projekt Dekady. W 1966 roku powołany
zostanie w Polsce Komitet Narodowy Międzynarodowej Dekady Hydrologicznej.

n

Konferencja założycielska Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS obraduje w Warszawie i Krakowie. Prof. Stanisław
Lorentz, który przewodniczył pracom komitetu organizacyjnego, został członkiem Biura ICOMOS. ICOMOS jest organizacją
doradczą UNESCO, m.in. w sprawach dotyczących Konwencji
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w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Strukturę organizacyjną ICOMOS tworzą komitety narodowe oraz międzynarodowe komitety naukowe.

n

UNESCO wspiera funkcjonowanie Międzynarodowego Centrum
Fizyki Teoretycznej w Trieście.

1966

Przyjęta zostaje „Deklaracja zasad międzynarodowej współpracy kulturalnej”, która obejmuje wszystkie aspekty działalności intelektualnej i twórczej, odnoszące się do edukacji, nauki
i kultury. Deklaracja adresowana jest do rządów, władz, organizacji, stowarzyszeń i instytucji odpowiedzialnych za działalność kulturalną.
Po katastrofalnej powodzi w Wenecji UNESCO ogłasza drugą
kampanię międzynarodową w sprawie ratowania zabytków.
Akcja ratowania Wenecji zainicjowana przez UNESCO trwa do
dziś. Podobne akcje, w sytuacji zagrożenia zniszczeniem zabytków, UNESCO podejmuje m.in. w Borobudur (Indonezja) w 1972 r.,
Katmandu (Nepal) w 1979 r., Hawanie (Kuba) w 1983 r., Angkor
(Kambodża) w 1993 r., Tyrze (Liban) w 1998 r., Republice Demokratycznej Konga w roku 2000, na Wyspie Wielkanocnej w 2001 r.,
w Afganistanie w 2003 r. Kampanie UNESCO są zakrojone na wiele lat.

1967

W dniu 8 września w Teheranie zainaugurowany zostaje Eksperymentalny Światowy Program Alfabetyzacji (EWLP), w wyniku
decyzji podjętej na Pierwszym Światowym Kongresie Ministrów
Edukacji dla Przeciwdziałania Analfabetyzmowi. Rozpoczyna się
realizacja czterech pierwszych projektów w ramach tego programu. 8 września 1967 r. po raz pierwszy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Alfabetyzacji.
Przyjęto Konwencję w sprawie Światowej Organizacji Własności
Intelektualnej (WIPO/OMPI), która od 1974 roku jest organizacją
wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych. UNESCO nadal zajmuje się kwestią praw autorskich, ale następuje w tej dziedzinie
podział kompetencji.

1968

n

Prof. Ignacy Malecki przewodniczy obradom Komisji Nauki na
15. sesji Konferencji Generalnej.

n

W serii Science policy studies and documents wychodzi zeszyt
poświęcony krajowej polityce naukowej i organizacji badań
w Polsce (Nr 21).

n

Polski Komitet do spraw UNESCO podejmuje działalność, zmierzającą do popularyzacji kultury polskiej wśród nauczycieli
szkół stowarzyszonych i członków klubów UNESCO z krajów
europejskich. Wykłady i zajęcia, które odbywają się w Krakowie, są połączone ze zwiedzaniem zabytków. Współorganizatorem trzytygodniowych kursów w języku angielskim, a od 1975
roku również w języku francuskim, jest Uniwersytet Jagielloński. Ze strony uczelni program koordynuje dr Halina Nieć,
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w latach 90. ekspert Polskiego Komitetu ds. UNESCO w dziedzinie prawnej ochrony dziedzictwa i praw człowieka. Kursy,
gromadzące co roku w czasie wakacji około 30 osób z zagranicy, są organizowane do roku 1988, przez kilka lat również we
współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

n

1969

Raport Sekretarza Generalnego ONZ, U Thanta nt. „Człowiek
i jego środowisko” zapoczątkował prace nad przygotowaniem
konferencji ONZ na ten sam temat w Sztokholmie w 1972 roku.
Wnioski z Raportu są impulsem dla dalszego rozwoju prac
UNESCO dotyczących środowiska – w zakresie oceanografii
(Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna IOC/COI), hydrologii
(Międzynarodowa Dekada Hydrologiczna, a następnie Międzynarodowy Program Hydrologiczny IHP/PHI), nauk o Ziemi (Międzynarodowy Program Korelacji Geologicznej IPGC/PICG), biosfery
(Program Człowiek i Biosfera MAB).

n

Przy Polskim Komitecie ds. UNESCO działa, utworzona w 1968 roku,
grupa robocza zajmująca się programem ONZ i UNESCO „Man and
his environment”. Jej pracom przewodniczy najpierw prof. Ignacy
Malecki, a następnie, po objęciu przez niego stanowiska w Sekretariacie UNESCO, prof. Włodzimierz Michajłow. Komitet wydaje
tekst tzw. raportu U Tanta jako specjalny numer biuletynu.

n

Międzynarodowe Biuro Edukacji (IBE/BIE) w Genewie staje się
częścią UNESCO. Obecnie IBE ma status Instytutu I stopnia i specjalizuje się w programach i metodach edukacyjnych.

n

Przedstawicielem Polski w Międzyrządowej Radzie IBE przez
dwie kadencje, począwszy od roku 1991, jest prof. Andrzej
Janowski, przewodniczący Komisji Edukacji Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

n

Dyrektorem Departamentu Polityki Naukowej i Badań Podstawowych w Sekretariacie UNESCO zostaje prof. Ignacy Malecki,
który pełni tę funkcję do roku 1972.

n

Ze strony Sekretariatu UNESCO Programem ds. Rozwoju Informacji Naukowej kieruje dr Adam Wysocki z Polskiej Akademii Nauk.

n

W związku z rocznicą Mikołaja Kopernika, Polski Komitet do
spraw UNESCO zaczyna przyznawać dodatkowo ufundowane przez Rząd tzw. stypendia kopernikańskie (sześć rocznie).
Staże badawcze w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych
odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu.

n

W Warszawie odbywa się Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań Edukacyjnych. Prof. Bogdan Suchodolski zostaje wybrany prezesem Stowarzyszenia na czteroletnią kadencję.

n
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1970

Jednym z priorytetów Organizacji staje się rozwijanie europejskiej
współpracy naukowej. UNESCO zwołuje w Paryżu pierwszą konferencję ministrów z krajów europejskich (MINESPOL), poświęconą organizacji badań naukowych, nauk stosowanych i badań
podstawowych.

n

UNESCO zleca opracowanie studium wykonalności wielojęzycznego tezaurusa polityki naukowej dwóm instytucjom: Centrum Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN i Sekcji Naukowej House of Commons Library w Londynie.

n

We współpracy ze Światową Organizacją Meteorologiczną,
UNESCO wydaje pierwszy atlas klimatyczny Europy.
W Wenecji ma miejsce pierwsza konferencja na temat polityki
kulturalnej – jej aspektów instytucjonalnych, administracyjnych
i finansowych. W dokumentach pojawiają się takie terminy, jak
„rozwój kulturalny” i „kulturowy wymiar rozwoju”. W wyniku tej
konferencji o zasięgu ogólnoświatowym, w latach 70. zwoływane
są konferencje regionalne, w tym europejska w Helsinkach w roku
1972 (EUROCULT).

n

W 1972 roku, w serii broszur wydawanych przez UNESCO ukaże się opracowanie pt. Cultural Policy in Poland / La politique
culturelle en Pologne, autorstwa Witolda Balickiego, Jerzego
Kossaka i Mirosława Żuławskiego.

n

UNESCO przyjmuje Konwencję dotyczącą środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury.

n

Polska ratyfikuje Konwencję w 1974 r.

n

Do dziś 128 państw jest sygnatariuszami Konwencji, której celem
jest ograniczenie nielegalnego obrotu zabytkowymi dziełami sztuki. Partnerami UNESCO są INTERPOL, UNWTO, UNODCT (Biuro
Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości), WCO
(Światowa Organizacja Celna) oraz instytucje reprezentujące rynki
sztuki. W związku z sytuacją na terenach objętych konfliktami (Mali,
Syria, Irak) i w innych częściach świata UNESCO intensyfikuje działania dotyczące implementacji Konwencji i ochrony zagrożonych
dóbr kultury. Dla pełniejszego wdrażania Konwencji, w roku 2013
powołany zostanie międzyrządowy Komitet Pomocniczy. W maju
2015 roku Polska zostanie wybrana do tego gremium.

n

Konferencja Generalna uchwala podjęcie badań nad kulturami
słowiańskimi. W związku z tym, w 1972 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowe kolokwium na temat wartości huma-
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nistycznych i społecznych w literaturach słowiańskich. W 1973
roku, również w Warszawie, będzie miał miejsce VII Międzynarodowy Kongres Slawistyczny. Uczestnicy Kongresu zalecili
UNESCO podjęcie w latach 1974-76 międzynarodowych badań interdyscyplinarnych na temat kultur słowiańskich (XVIII
i XIX w.), a także na temat kultur słowiańskich na Bałkanach
i miejscu kultur słowiańskich w kulturze europejskiej. Realizacja programu zostanie później przedłużona do roku 1980. W
ramach programu ukazała się publikacja poświęcona Janowi
Kochanowskiemu.

n

W Polsce odbywa się międzynarodowe seminarium UNESCO
na temat edukacyjnej roli rodziny. Publikacja pokonferencyjna
pt. „The educational role of the family in the world today”/”Les
fonctions éducatives de la famille dans le monde d’aujourd’hui”
pod red. m. in. Antoniny Kłoskowskiej ukaże się w 1972 roku nakładem PWN.

n

1971

Pierwsza Dekada Rozwoju proklamowana przez ONZ, która zakończyła się w 1970 roku, i jej kontynuacja w formie drugiej Dekady Rozwoju mają wpływ na programy UNESCO, dotąd ukierunkowane głównie na problematykę pokoju i zrozumienia międzynarodowego. Pojęcie rozwoju endogennego, zakorzenionego
w rodzimych kulturach, poprzedza wprowadzenie pojęcia zrównoważonego rozwoju. Pojawia się również pojęcie kulturowego
wymiaru rozwoju. W 1986 roku ONZ ogłosi Światową Dekadę Rozwoju Kulturalnego na lata 1988 – 1897.
W ramach programu Człowiek i Biosfera (MAB) powstają pierwsze rezerwaty biosfery UNESCO/MAB. W założeniu mają być przestrzenią, która uświadamia potrzebę radykalnej zmiany w myśleniu o środowisku naturalnym i ukazuje wpływ działalności człowieka na środowisko. Po ponad dwudziestu latach przyjęte są dokumenty strategiczne i wytyczne dotyczące funkcjonowania rezerwatów biosfery (tzw. Strategia z Sewilli i Ramy statutowe Światowej
Sieci Rezerwatów Biosfery, przyjęte przez Konferencję Generalną
w 1995 roku). Od czerwca 2015 roku globalna sieć obejmuje 651
rezerwatów biosfery, w tym 15 transgranicznych, w 120 krajach.

n

W Polsce jest obecnie 10 rezerwatów biosfery, w tym 4 transgraniczne, dwa dwustronne: Karkonoski (Polska – Czechy) i Tatrzański
(Polska – Słowacja) oraz dwa trójstronne: Karpaty Wschodnie (Polska –
Słowacja – Ukraina) i Polesie Zachodnie (Polska – Ukraina – Białoruś).

n

Od 1972 roku instytucją koordynującą realizację programu
w Polsce jest Polski Komitet UNESCO/MAB, działający przy
Polskiej Akademii Nauk. Jego wieloletnią przewodniczącą,
inicjatorką tworzenia w Polsce rezerwatów transgranicznych,
była prof. Alicja Breymeyer. Pełniła ona funkcję przedstawiciela Polski w Międzynarodowej Radzie Koordynacyjnej Programu
MAB przez dwie kadencje, w latach 1991–1995 i 1995–1999.

n
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Powołana zostaje Międzynarodowa Komisja ds. Rozwoju Edukacji pod kierownictwem Edgara Faure’a, która opracowuje raport,
zawierający 21 postulatów dotyczących nowej polityki edukacyjnej. Punktem wyjścia autorów raportu jest przekonanie o potrzebie zapewnienia możliwości uczenia się przez całe życie. Dokument został opublikowany w 1972 r. pod tytułem „Learning to be”/
”Apprendre à être”. W Polsce jego przekład ukazał się w 1975 roku
pod tytułem „Uczyć się aby być”. Ten dokument o podstawowym
znaczeniu dla założeń kształcenia ustawicznego znany jest jako
„Raport Faure’a”. Do prac Komisji Faure’a nawiąże bezpośrednio powołana przez UNESCO w 1995 roku Międzynarodowa
Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem
Jacques’a Delorsa.
Ukazuje się pierwszy numer kwartalnika o edukacji Prospects/Perspectives, czasopisma wydawanego do roku 2004 przez UNESCO
i Międzynarodowe Biuro Edukacji w Genewie.
We współpracy z Międzynarodową Radą Unii Naukowych (ICSU)
UNESCO publikuje studium wykonalności na temat Światowego
Systemu Informacji Naukowej (UNISIST). Celem tej inicjatywy jest
ułatwienie międzynarodowej wymiany informacji w dziedzinie nauki.

n

Realizację programu UNISIST będzie nadzorował ze strony
Sekretariatu UNESCO dr Adam Wysocki.

n

Stałym Przedstawicielem PRL przy UNESCO zostaje Bogdan
Ileczko.

n

1972

Konferencja Generalna przyjmuje Konwencję w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. Jest to pierwszy akt normatywny, który traktuje łącznie dziedzictwo kulturowe
i przyrodnicze. Na mocy Konwencji tworzona jest Lista światowego dziedzictwa – najbardziej znana forma działalności UNESCO.
Międzyrządowym organem Konwencji jest Komitet Światowego
Dziedzictwa.

n

Polska jest członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa
w pierwszej kadencji, ale w wyniku losowania, mającego na
celu zapewnienie rotacji, jedynie przez dwa lata. Ponownie Polska wejdzie do Komitetu Światowego Dziedzictwa w 2013 roku
– na kadencję czteroletnią.

n

Pierwsze posiedzenie Komitetu odbędzie się w siedzibie
UNESCO w 1977 roku. W skład KŚD wchodzi wówczas 15 państw.
Polskę reprezentuje prof. Krzysztof Pawłowski.
Międzynarodowa Unia Nauk Geologicznych (International Union
of Geological Sciences), utworzona w 1961 roku jest głównym
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partnerem Organizacji w realizacji działalności międzynarodowego programu eksperckiego pod nazwą International Geoscience
Programme (IGCP), ustanowionego w 1972 roku pod nazwą
International Geological Correlation Programme (Międzynarodowy Program Korelacji Geologicznej).

n

Członkiem Rady Międzynarodowego Programu Korelacji Geologicznej w latach 1986–1987 mianowany zostaje przez Dyrektora Generalnego UNESCO i przewodniczącego Międzynarodowej Unii Nauk Geologicznych – prof. Krzysztof Birkenmajer,
członek Polskiej Akademii Nauk.

n

Utworzony zostaje CEPES – Ośrodek Szkolnictwa Wyższego dla
Europy i Ameryki Północnej z siedzibą w Bukareszcie.

n

Pierwszą przewodniczącą Komitetu Konsultacyjnego CEPES
jest prof. Zofia Kietlińska (1973–1974). Jego członkiem w kadencji 1989–1993 będzie prof. Jan Kluczyński. W latach 1999–2009
funkcję dyrektora Ośrodka UNESCO w Bukareszcie sprawuje
dr Jan Sadlak, wcześniej kierujący sekcją polityki szkolnictwa
wyższego. Główną publikacją wydawaną przez CEPES jest pismo „Higher Education in Europe”.

n

Według Rocznika Statystycznego UNESCO Polska zajmuje szóste miejsce na świecie pod względem liczby książek wydanych
w 1971 roku.

n

Rząd Tunezji i UNESCO proklamują międzynarodową kampanię
ratowania zabytków Kartaginy.

n

Jeszcze przed ogłoszeniem kampanii, od 1969 roku – na prośbę UNESCO – koordynatorem działań przygotowawczych jest
współpracownik prof. Kazimierza Michałowskiego, dr Andrzej
Daszewski.

n

Tematem pisma „Impact of Science on Society” są związki nauki
i sztuki w obliczu zmian technologicznych. Wśród autorów artykułów jest Zbigniew Czeczot-Gawrak, historyk i teoretyk filmu.

n

Wspólna Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa, utworzona pod egidą Komitetów ds. UNESCO w RFN i Polsce, spotyka
się po raz pierwszy w lutym 1972 r. w Warszawie, a następnie
w Brunszwiku. Delegacji niemieckiej przewodniczy dr Georg
Eckert, dyrektor Międzynarodowego Instytutu Podręczników
i przewodniczący Komitetu UNESCO Republiki Federalnej Niemiec. W zawartej w październiku umowie między Komitetami
UNESCO przyjmuje się zasadę, by „przed wydaniem nowych
podręczników były one, we fragmentach dotyczących innego kra-

70 L AT UNESCO

ju, poddawane dyskusji w gronie ekspertów”. W pracach uczestniczą historycy i geografowie, a następnie również pedagodzy,
dydaktycy oraz wydawcy podręczników. Doświadczenie Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej, jako uwieńczone sukcesem
przedsięwzięcie, realizowane pod auspicjami komitetów narodowych UNESCO, będzie prezentowane w czasie debaty tematycznej na 166. sesji Rady Wykonawczej UNESCO w roku 2003.

n

1973

n

Obchody 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika mają szeroki
zasięg międzynarodowy, m.in. w Bibliotece Narodowej w Paryżu odbywa się wielka wystawa „Mikołaj Kopernik czyli rewolucja astronomiczna”. W Toruniu zorganizowane jest przez PAN
i Polski Komitet ds. UNESCO międzynarodowe sympozjum nt.
„Człowiek i kosmos”. Polska Akademia Nauk wydaje w 1972
roku „Dzieła wszystkie” Kopernika w wersji angielskiej.

n

Zaczyna rozwijać się współpraca z Komitetem RFN, nie tylko w zakresie rewizji podręczników szkolnych. Polscy specjaliści są zapraszani do udziału w konferencjach i pracach
poświęconych m.in. historycznym dzielnicom miast europejskich, kulturze współczesnej, instytucjom kulturalnym.
W 1973 r. zorganizowany zostaje pierwszy letni obóz z językiem niemieckim.

n

Wchodzi w życie uchwała nr 201/73 Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 1973 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. W myśl tej uchwały, Komitet jest organem MSZ powołanym do „organizowania współpracy zainteresowanych ministerstw, urzędów i instytucji centralnych z UNESCO”.

n

1974

Dyrektorem Generalnym UNESCO zostaje wybrany Senegalczyk
Amadou Mahtar M’Bow, wcześniej Zastępca Dyrektora Generalnego do spraw Edukacji. Funkcję tę pełni do roku 1987.
Powstaje Międzynarodowy Program Hydrologiczny (IHP/PHI), który rozpoczyna działalność w 1975 roku. Jest to jedyny w systemie
ONZ program realizujący międzynarodowe programy badawcze
na temat oceny zasobów wodnych i wpływu działalności człowieka. W ramach programu, na świecie rozwijana jest sieć pomiarowo-obserwacyjna.

n

Polscy eksperci aktywnie współpracują z UNESCO przy powoływaniu nowego programu. W Międzyrządowej Radzie IHP
Polska reprezentowana jest najpierw przez prof. Zdzisława
Kaczmarka, a następnie przez prof. Zdzisława Mikulskiego,
prof. Witolda Strupczewskiego (1997–2001) i prof. Macieja Zalewskiego (2011–2015).

n
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Na sesji Konferencji Generalnej państwa przyjmują „Rekomendację dotyczącą wychowania w duchu międzynarodowego wzajemnego zrozumienia, współpracy i pokoju oraz wychowania odnoszącego się do praw człowieka i swobód podstawowych”. Jest
to podstawowy dokument dla rozwijania działalności szkół stowarzyszonych.

n

W 1984 roku Polska będzie organizatorem europejskiego spotkania ekspertów nt. „Wychowanie dla pokoju – realizacja rekomendacji UNESCO z 1974 roku w programach szkolnych”.

n

Polska jest gospodarzem II Europejskiej Konferencji Szkół Stowarzyszonych i Klubów UNESCO (Toruń i Białowieża), a także
międzynarodowego seminarium UNESCO nt. „Szkoła i edukacja permanentna” (Warszawa).

n

Międzynarodowy kurs UNISIST dla uczestników z krajów rozwijających się na temat kształcenia pracowników ośrodków
dokumentacji odbywa się w Katowicach.

n

We Wrocławiu obraduje międzynarodowa konferencja na temat nauczania chemii. W oparciu o materiały z tej konferencji
UNESCO wyda publikację z serii „Teaching of basic sciences”.

n

Stałym Przedstawicielem przy UNESCO zostaje Czesław
Wiśniewski, wcześniej ambasador PRL we Francji. Funkcję sekretarza generalnego Komitetu obejmuje Jaromir Ochęduszko,
wcześniej ambasador PRL w Rumunii.

n

1975

n

Reaktywowany z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) sezon Teatru Narodów (Le Théâtre des Nations)
po kilku latach przerwy po raz pierwszy odbywa się poza
Francją, w Warszawie. Towarzyszy mu sympozjum teatrologiczne. Wydarzenie ma znaczenie przełomowe dla historii teatru światowego. Nowatorskie trendy ujawniają się m.in. dzięki dokonaniom Jerzego Grotowskiego i Józefa Szajny.

n

W kolejnych latach polscy twórcy i eksperci będą uczestniczyć
w pracach UNESCO dotyczących zachowania sztuki widowiskowej w Azji i Afryce.

n

Polska gości kilka konferencji międzynarodowych:
• W czasie sezonu Teatru Narodów – Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT)
• Doroczny kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA)
• Światową Konferencję Nauczycieli na temat “Kształcenie –
zawód – zatrudnienie”
• Międzynarodowe seminarium nt. modelowania matematycznego, organizowane przez UNESCO i PAN
• Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Typograficznego afiliowanego przy UNESCO.

n
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n

Polska organizuje w siedzibie UNESCO wystawę z okazji
30-lecia zakończenia drugiej wojny światowej. Są na niej eksponowane plakaty, pochodzące z konkursu zorganizowanego przez International Federation of Resistance Movements,
Ministerstwo Kultury i Sztuki i Związek Polskich Artystów Plastyków. Krajowa Agencja Wydawnicza wyda następnie w trzech
wersjach językowych album z reprodukcjami plakatów.

n

1976

Powstaje General Information Programme/Programme Général
d’Information (PGI), który działa do 2001 roku, do momentu powstania Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP). Nowy program międzyrządowy obejmuje wszystkie formy działalności
UNESCO w zakresie informacji naukowo-technicznej, bibliotek
i archiwów.

n

Programem PGI kieruje dr Adam Wysocki, wcześniej dyrektor
Działu Informacji Naukowej UNESCO.

n

Na sesji w Nairobi Konferencja Generalna przyjmuje Zalecenie
dotyczące ochrony i współczesnej roli zespołów zabytkowych,
znane również jako Zalecenie dotyczące ochrony zespołów
historycznych lub tradycyjnych oraz ich roli w życiu współczesnym, a także – w kręgach specjalistów – jako „Rekomendacja warszawska”, gdyż międzynarodowe spotkanie ekspertów,
przygotowujące tekst rekomendacji, odbyło się w Warszawie.
Zebraniu ekspertów rządowych przewodniczył prof. Krzysztof Pawłowski, wówczas zastępca naczelnego konserwatora
i wicedyrektor Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków
w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W konferencji uczestniczyło
ponad stu przedstawicieli 43 krajów oraz kilkunastu przedstawicieli organizacji międzynarodowych. UNESCO reprezentował zastępca Dyrektora Generalnego, John E. Fobes.

n

W siedzibie UNESCO w Paryżu zwołana zostaje pierwsza Międzynarodowa Konferencja Ministrów i Urzędników Wyższego Szczebla Odpowiedzialnych za Wychowanie Fizyczne i Sport (MINEPS).
Odegra ona istotną rolę w opracowaniu Międzynarodowej Karty
o Wychowaniu Fizycznym i Sporcie, przyjętej w 1978 roku. Obecnie trwają prace nad jej uaktualnieniem.
W uznaniu roli przekładów dla promowania zrozumienia międzynarodowego, UNESCO przyjmuje Zalecenie w sprawie ochrony
prawnej tłumaczy i tłumaczeń oraz praktycznych środków poprawy statusu tłumacza.

n

Zacieśnia się współpraca Polskiego Komitetu ds. UNESCO
z komitetami narodowymi Finlandii, Szwajcarii, Turcji i Węgier.

n
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1977

W Argentynie odbywa się Konferencja ONZ na temat Wody.
UNESCO zajmie się edukacją w dziedzinie wody, zarówno w ramach programu PHI/IHP, jak i późniejszej działalności instytutów
i centrów UNESCO, w tym m.in. utworzonego w Delft Instytutu Edukacji na temat Wody (2006).
Zainaugurowany zostaje Międzynarodowy Fundusz Promocji
Kultury, służący promowaniu kultur narodowych, twórczości artystycznej oraz współpracy regionalnej i międzynarodowej. Obecnie ze środków Funduszu dofinansowywane są projekty krajów
rozwijających się, inspirowane założeniami Konwencji UNESCO
w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego (2005).

n
Przekłady z języka polskiego
wydane w serii UNESCO Catalogue
of Representative Works/
Collection d’oeuvres représentatives
de l’UNESCO
1. Le cadran solaire [Zegar słoneczny],
Jan Parandowski, wstęp: Maxime
Herman, 1961, tłum. z polskiego na
francuski: Michel Marcq, Paul Cazin,
Simone Deligne, wyd. Editions mondiales – UNESCO.
2. La poupée [Lalka], Bolesław Prus,
przedmowa: Jean Fabre, 1962, tłum.
z polskiego na francuski: Michel
Marcq, Simone Deligne, Wenceslas
Godlewski, wyd. Editions mondiales
– UNESCO.
3. Pourquoi le concombre ne chantet-il pas? Poésies polonaises pour
enfants [Wiersze dla dzieci pióra
polskich poetów], 1976, wybór i przekład: Zofia Bobowicz, wyd. SaintGermain-des-Prés – UNESCO.
4. Le droit de l’enfant au respect.
Quand je redeviendrai petit. Journal
du Ghetto [Pisma wybrane], Janusz
Korczak, przedmowa: S. Tomkiewicz,
posłowie: Igor Newerly. 1979, tłum.
z polskiego na francuski: Zofia Bobowicz, wyd. Robert Laffont – UNESCO.
5. Ariadne’s Thread: Polish Women Poets: K. Iłłakiewiczówna, A. Kamieńska, U. Kozioł, E. Lipska, M. Pawlikowska-Jasnorzewska, H. Poświatowska,
A. Świrszczyńska, W. Szymborska,
wstęp: Susan Bassnett i Piotr Kuhiwczak, 1988, tłum. z polskiego na angielski: Susan Bassnett, Piotr Kuhiwczak, wyd. Forest Books – UNESCO.
6. Moïse, le benjamin de la Bible [Mojżesz, benjamin Biblii], Janusz Korczak, 1988, tłum. z polskiego na francuski: Zofia Bobowicz, wyd. Librairie
bleue – UNESCO.
7. Jardins et autres récits [Zbiór opowiadań], Jarosław Iwaszkiewicz, 1993,
tłum. z polskiego na francuski: Jerzy
Lisowski, Paul Cazin, wyd. Belfond UNESCO.
8. Young Poets of a New Poland. An Anthology, 1993, tłum. z polskiego na
angielski: Donald Pirie, wyd. Forest
Books – UNESCO.
9. Comment aimer un enfant [Jak kochać dziecko], Janusz Korczak, 2002,
tłum. z polskiego na arabski: Ahmed
Lamihi, wyd. Dergham – UNESCO.
10.L’art et la vie, Józef Czapski, wybór
i przedmowa: Wojciech Karpiński,
2002, tłum. z polskiego na francuski:
Julia Jurys, Lieba Hauben, Thérèse Douchy, wyd. L’Âge d’Homme – UNESCO.

W dniach 26 września – 6 października w siedzibie UNESCO
trwają „Polskie Dni” z bogatym programem wydarzeń kulturalnych. Dochód ze sprzedaży znaczków, rękodzieła i płyt został przeznaczony na program Co-Action. Rząd przekazał z tej
okazji pracę Magdaleny Abakanowicz w darze dla UNESCO.
Podobne przedsięwzięcie wcześniej organizowały dwa kraje –
Japonia i Hiszpania.

n

Profesor Janusz Ziółkowski zostaje dyrektorem Departamentu
Rozwoju Kulturalnego w Sekretariacie UNESCO.

n

W serii dzieł reprezentatywnych UNESCO ukazuje się antologia poezji dla dzieci w przekładzie na język francuski pt.
„Pourquoi le concombre ne chante-il pas”7 W przedmowie tłumacz pisze o polskim zwyczaju czytania dzieciom przed snem.

n

W styczniu w Warszawie odbywa się międzynarodowe seminarium nt. wykorzystania radia i telewizji w kształceniu
nauczycieli, z udziałem specjalistów z krajów arabskich,
afrykańskich, europejskich i USA. Organizatorami są Polski
Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Oświaty i Instytut Kształcenia Nauczycieli. Polskie doświadczenia w zakresie nauczania
na odległość i kształcenia ustawicznego cieszą się uznaniem
(w tym zwłaszcza działalność Nauczycielskiego Uniwersytetu
Radiowo-Telewizyjnego NURT).

n

Polska jest gospodarzem XV Kongresu Światowej Organizacji
Wychowania Przedszkolnego OMEP, poświęconego problemom prawodawstwa, dotyczącego spraw i interesów dziecka.
Organizatorem Kongresu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
pełniące funkcję polskiej sekcji OMEP.

n

Polska Sekcja Jeunesses Musicales organizuje w Olsztynie
międzynarodowy obóz muzyczny z udziałem 120 młodych muzyków z 9 krajów europejskich.

n
7

Tytuł zaczerpnięty został z popularnego wiersza Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego „Dlaczego ogórek nie śpiewa”.
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n

Dwóch polskich sportowców wyróżnionych zostaje w ramach
Nagrody Fair Play, w kategorii czyn – postawa fair play:
lekkoatleta Ryszard Podlas dyplomem honorowym za oddanie swojego miejsca przeciwnikowi, a piłkarz Włodzimierz
Lubański – listem gratulacyjnym za rezygnację ze strzelenia
gola, w sytuacji gdy groziło to kontuzjowaniem bramkarza
przeciwnika.

n

1978
Pierwsze 12 obiektów wpisanych
na Listę Światowego
Dziedzictwa w roku 1978:
Katedra w Akwizgranie (Niemcy)
Kościoły skalne w Lalibeli (Etiopia)
Zabytkowa Kopalnia Soli
w Wieliczce (Polska)
Miasto Quito (Ekwador)
Narodowy Park Historyczny
L’Anse aux Meadows (Kanada)
Park Narodowy Mesa Verde (USA)
Park Narodowy Nahanni (Kanada)
Park Narodowy Simien (Etiopia)
Park Narodowy Yellowstone (USA)
Stare Miasto w Krakowie (Polska)
Wyspy Galapagos (Ekwador)
Wyspa Gorée (Senegal)

UNESCO przyjmuje „Deklarację w sprawie podstawowych zasad
dotyczących udziału organów informacji w umacnianiu pokoju
i zrozumienia międzynarodowego, w popieraniu praw człowieka
i w walce przeciwko rasizmowi i podżeganiu do wojny”.

n

Komitet Światowego Dziedzictwa na drugim posiedzeniu w Waszyngtonie wpisuje dwanaście obiektów na Listę światowego
dziedzictwa. Są wśród nich dwa miejsca z Polski: zespół staromiejski w Krakowie i Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce.
W roku 2014 liczba miejsc na Liście światowego dziedzictwa
przekroczyła tysiąc. Wśród nich jest 14 obiektów znajdujących
się na terenie Polski, w tym transgraniczne i seryjne.

n

UNESCO proklamuje obchody setnej rocznicy urodzin Janusza
Korczaka pod hasłem „Zreformować świat to znaczy zreformować edukację”. Do koordynowania obchodów powołany
zostaje międzynarodowy Komitet, w skład którego wchodzą
przedstawiciele ośmiu krajów, w tym Polski, Izraela, ZSRR,
NRD i RFN.

n

1979

n

Na drugiej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa pod nazwą
Auschwitz Camp wpisany zostaje obszar Państwowego Muzeum w Oświęcimiu i Brzezince. Komitet podejmuje decyzję, że
to miejsce będzie reprezentowało na Liście światowego dziedzictwa wszystkie podobne miejsca na świecie. W 2007 roku,
z inicjatywy Polski, Komitet Światowego Dziedzictwa zmienia
nazwę wpisu na Auschwitz Birkenau. Niemiecki nazistowski
obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945). (2007)

n

Wpisana jako jeden z pierwszych obiektów przyrodnicznych,
Puszcza Białowieska, poprzez rozszerzenie o część białoruską
stanie się w 1992 roku dobrem transgranicznym. Od 2014 roku
obszar wpisany obejmuje cały Białowieski Park Narodowy.

n

Z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka, UNESCO wydaje w serii Dzieł Reprezentatywnych trzy utwory Janusza
Korczaka: „Prawo dziecka do szacunku”, „Kiedy znów będę
mały” i „Pamiętnik z getta” w przekładzie z języka polskiego Zofii Bobowicz. W 2002 roku w tej serii ukaże się książka
„Jak kochać dziecko” w przekładzie na język arabski.

n
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n

Funkcję Stałego Przedstawiciela przy UNESCO obejmuje Ignacy
Gajewski. Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO
zostaje Józef Czesak, wcześniej ambasador PRL w Kanadzie.

n

1980

n

Papież Jan Paweł II wygłasza w siedzibie UNESCO wielokrotnie
później przytaczane przemówienie, w którym wskazuje na fundamentalną rolę kultury. Mówi między innymi: „Kultura jest tym,
przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem,
bardziej ‚jest’. Na tym także opiera się owo kapitalne rozróżnienie pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co posiada, pomiędzy ‚być’ a ‚posiadać’. Kultura pozostaje zawsze w istotnym
i koniecznym związku z tym, czym (a raczej kim) człowiek ‚jest’,
natomiast związek jej z tym, co człowiek ‚ma’ (posiada), jest nie
tylko wtórny, ale i całkowicie względny. Wszystko, co człowiek
‚ma’ (posiada) o tyle jest ważne dla kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek poprzez to, co posiada, może równocześnie pełniej ‚być’ jako człowiek, pełniej stawać się człowiekiem
we wszystkich właściwych dla człowieczeństwa wymiarach
swego bytowania”8.

n

Ukazuje się Raport Mc Bride’a, zatytułowany „Many voices,
one world”, opracowany przez powołaną przez UNESCO
Międzynarodową Komisję ds. Badania Problemów związanych z Komunikacją, której pracami kierował Sean MacBride,
irlandzki laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Komisja uznała za
główne problemy koncentrację mediów, ich komercjalizację
i nierówny dostęp do informacji. Jej prace wpisywały się w trwającą od późnych lat 70. debatę nad nowym ładem informacyjnym na fali „dekolonizacji informacyjnej”. Nie wszyscy członkowie Komisji zgadzali się z przedstawionymi wnioskami, a ich
opinie zostały w raporcie opublikowane w formie aneksu. Treść
raportu wywołała ostrą krytykę ze strony rządów USA i W. Brytanii, które uznały go za atak na wolność prasy. Aprobata dla
wniosków z raportu większości państw członkowskich była jedną z głównych przyczyn, dla których z UNESCO wystąpiły: USA
w 1984, W. Brytania i Singapur w 1985 roku. Wielka Brytania
powróci do UNESCO w 1997 roku, Stany Zjednoczone w 2003,
a Singapur w 2007.

n

Raport został omówiony w kwartalniku „Przekazy i opinie”
(październik–grudzień 1981) przez dr. Karola Jakubowicza.
W roku 1994 dr Karol Jakubowicz, wówczas szef zespołu ekspertów KRRiTV, komentuje na łamach Biuletynu „UNESCO i my”:
„Od czasu, gdy w Polsce zaczął powstawać otwarty, wolny rynek mediów, hasła, wokół których koncentruje się debata na
temat komunikowania w łonie UNESCO, zaczęły nabierać bar8

Tekst przemówienia wygłoszonego przez papieża Jana Pawła II w dniu 2 czerwca
1980 roku w siedzibie UNESCO w Paryżu został opublikowany w języku polskim
w 1995 roku przez Katolicki Uniwersytet Lubelski, a następnie wydany w formie
osobnej publikacji przez Polski Komitet ds. UNESCO w 1999 roku.
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dziej konkretnego wymiaru. Przedtem władze PRL zajmowały
stanowisko, które miało zarówno charakter propagandowy
(np. poparcie hasła demokratyzacji komunikowania), jak i polityczny (poparcie nowego światowego ładu informacyjnego).
Z kolei komunikowanie dla rozwoju i wspieranie narodowej
produkcji treści komunikowania masowego traktowano jako
coś, co Polski bezpośrednio nie dotyczy. Dzisiaj za każdym
z tych haseł kryją się poważne problemy i dylematy, które są
dla nas żywotne i aktualne, gdy musimy rozstrzygać je na własny użytek (...)”9.

n

W myśl zalecenia Międzyrządowej Konferencji współpracy
w sprawie działań, potrzeb i programów dotyczących rozwoju komunikacji i informacji (DEVCOM), która miała miejsce
w Paryżu w kwietniu 1980 r., Konferencja Generalna na sesji w Belgradzie ustanawia nowy program międzynarodowy
– International Programme for the Development of Communication (IPDC/PIDC). Celem programu jest rozszerzenie współpracy i pomocy na rzecz rozwoju infrastruktury informacyjnej
i redukowania dysproporcji między krajami w dziedzinie komunikacji i informacji. Początkowo program miał być instrumentem
tworzenia nowego światowego ładu informacyjnego. Z czasem
stał się forum wspierania rozwoju wolnych, pluralistycznych
mediów w krajach rozwijających się oraz w krajach będących
w okresie przemian społeczno-politycznych. W ciągu ponad
30 lat IPDC wsparł ponad 1700 projektów w ok. 140 krajach
sumą ponad 105 mln USD.

1981

UNESCO ogłasza międzynarodową kampanię na rzecz ratowania unikalnych zabytków architektonicznych Hue (Wietnam).

n

Dr Andrzej Misiorowski został wybrany jako ekspert do międzynarodowej grupy roboczej, powołanej przez UNESCO.

n

1982

W Meksyku odbywa się II Światowa Konferencja nt. Polityki Kulturalnej (MEDIACULT). „Deklaracja na temat polityki kulturalnej”,
przyjęta na zakończenie konferencji, podaje uzgodnioną przez
państwa antropologiczną definicję kultury i odnosi się do takich
zagadnień, jak tożsamość kulturowa, demokracja, edukacja artystyczna, związki kultury i nauki, finansowanie kultury i międzynarodowa współpraca kulturalna. Przyjęta wówczas definicja kultury brzmi: „(...) w swoim najszerszym znaczeniu kultura może być
dziś rozumiana jako zespół cech wyróżniających – duchowych
i materialnych, intelektualnych i uczuciowych – charakterystycznych dla jakiegoś społeczeństwa lub grupy społecznej; obejmuje
ona, oprócz sztuki i literatury, sposoby życia, podstawowe prawa człowieka, systemy wartości, tradycje i wierzenia.” Definicja
została później przytoczona w Powszechnej Deklaracji UNESCO
o ochronie różnorodności kulturowej z 2001 r.
9

Biuletyn „UNESCO i my” Nr 2 (273) 1994, wyd. Polski Komitet ds. UNESCO, s. 15.
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Światowy Kongres Książki w Londynie ocenia sytuację w dziedzinie książki i czytelnictwa po dziesięciu latach, które upłynęły od
ogłoszonego przez UNESCO Międzynarodowego Roku Książki
(1972). Przyjęte na Kongresie zalecenia dotyczą polityki rządów
i roli środowisk zawodowych, księgarzy, wydawców i bibliotekarzy, w związku ze „znaczeniem treści książek dla rozwoju indywidualnego, przekazywania wartości historycznych, rozwoju świadomości artystycznej i duchowej, postępu gospodarczego i społecznego, zrozumienia międzynarodowego i pokoju”.

n

Sekretarzem Generalnym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
zostaje Janusz Zabłocki, wcześniej ambasador PRL w Libanie.

n

1983

W Rzymie odbywa się sympozjum UNESCO na temat nowych technik informacyjnych oraz ich wpływu kulturowego, społecznego
i ekonomicznego.

n

Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL, we współpracy z Polskim
Komitetem ds. UNESCO, organizuje międzynarodową konferencję nt. „Rola środków informacji i komunikowania w popieraniu procesów rozwoju i zrozumienia międzynarodowego”.

n

Ukazuje się katalog polskich filmów o sztuce i kulturze artystycznej „Polish Films on the Arts and Artistic Culture, 1945–1978”
w wersji angielsko-francusko-niemieckiej, opracowany przez
prof. Zbigniewa Czeczota-Gawraka i Tadeusza Balanta.

n

1984

W Rio de Janeiro obraduje Światowy Kongres Międzynarodowego
Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA na temat znaczenia edukacji artystycznej wobec przemian społeczno-kulturalnych.
Europejski Ośrodek Szkolnictwa Wyższego (CEPES) w Bukareszcie
organizuje konferencję na temat stosowania Konwencji UNESCO
w sprawie wzajemnego uznawania studiów i dyplomów w szkolnictwie wyższym w regionie Europy.

1985

Powstaje Międzynarodowy Program Informatyczny (IIP), którego
celem jest rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie
szkolenia specjalistów, rozwoju infrastruktury, formułowania polityk krajowych i pełniejszego uznania roli informatyki. Program jest
nadzorowany przez Komitet Międzyrządowy.

n

W Polsce odbywa się międzynarodowa szkoła letnia na temat „Defekty sieci krystalicznej”, jako siódme z cyklu spotkań
organizowanych przez Instytut Fizyki PAN od 1966 r. Szkoła
letnia, w której uczestniczyło 150 osób z 12 krajów, była dofinansowana przez UNESCO ze środków Programu Udziału.

n
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n

W Zaborowie k. Warszawy odbywa się pierwszy sześciotygodniowy kurs podyplomowy w języku angielskim dla młodych
dziennikarzy z krajów rozwijających się. Drugi sześciotygodniowy kurs odbędzie się w 1987 roku w Zaborowie i Katowicach.
Organizatorami kursów, odbywających się w ramach programu
IPDC, byli: MSZ, RSW „Prasa-Książka-Ruch”, Komitet do spraw
Radia i Telewizji oraz Polski Komitet ds. UNESCO. Dziennikarze
byli delegowani przez UNESCO. Koordynatorem szkoleń jest dr
Karol Jakubowicz, ekspert Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

n

Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Przyjaciół UNESCO w Polsce, Witold Nawrocki został wybrany członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Federacji Klubów, Centrów i Stowarzyszeń
UNESCO.

n

1986

Uczestnicy sympozjum UNESCO na temat „Science and the
Boundaries of Knowledge: the Prologue to Our Cultural Past”
uchwalają dokument zwany Deklaracją Wenecką.
Z okazji Międzynarodowego Roku Pokoju, w siedzibie UNESCO
zorganizowane zostaje po raz pierwszy spotkanie przedstawicieli
Szkół Stowarzyszonych z 23 krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.
Uczestniczy w nim 60 uczniów i nauczycieli.

1987

Spośród wielu kandydatów, Dyrektorem Generalnym UNESCO
wybrany zostaje Federico Mayor Zaragoza, biochemik, b. minister
nauki w rządzie hiszpańskim, który pełnić będzie tę funkcję przez
dwie kadencje. Nowy Dyrektor Generalny wprowadził pojęcie „kultury pokoju”, które weszło później do powszechnego użytku dzięki
proklamowaniu przez ONZ Roku i Dekady Kultury Pokoju. Federico
Mayor przebywał w Polsce wielokrotnie, w tym tuż przed wyborem,
jako uczestnik konferencji naukowej, organizowanej przez Polską
Akademię Nauk.
Ukazuje się światowy raport na temat komunikowania pt. „Report
on communication in the world”.

n

Przewodniczącym Polskiego Komitetu do spraw UNESCO zostaje prof. Kazimierz Żygulski, socjolog z PAN, były minister
kultury i sztuki, a sekretarzem generalnym – dr Leon Waściński,
wcześniej stały przedstawiciel PRL przy UNESCO. Funkcję
stałego przedstawiciela obejmuje Janusz Zabłocki, od roku
1982 sekretarz generalny Komitetu.

n

Z okazji stulecia powstania esperanto, w Warszawie obraduje
72. Światowy Kongres Esperantystów.

n

W Muzeum Plakatu w Wilanowie odbywa się wystawa wybranych prac, prezentowanych wcześniej w tym samym roku w Paryżu w I Międzynarodowym Salonie Plakatu, zorganizowanym
przez AIAP pod auspicjami UNESCO. W Paryżu pokazano 600
plakatów politycznych, reklamowych i teatralnych, nadesła-
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nych z 40 krajów. Były wśród nich prace polskich twórców:
Wiktora Sadowskiego, Waldemara Świerzego, Henryka Tomaszewskiego, Franciszka Starowieyskiego, Macieja Urbańca,
Mieczysława Górawskiego. Kolejne wystawy odbędą się w latach 1988 i 1989.

n

W Polsce gości fotograficzna wystawa UNESCO „Sztuka islamu”,
prezentowana w Państwowym Muzeum Archeologicznym
w Warszawie.

n

1988

21 stycznia Dyrektor Generalny, Federico Mayor oficjalnie ogłasza
Światową Dekadę Rozwoju Kulturalnego, która ma cztery główne cele:
• uwzględnianie kulturowego wymiaru rozwoju
• potwierdzenie znaczenia tożsamości kulturowej
• pełniejszy udział ogółu społeczeństwa w życiu kulturalnym
• rozwijanie współpracy międzynarodowej.

n

Medal przyznawany przez Dyrektora Generalnego UNESCO
za wyróżniające się inicjatywy Dekady został zaprojektowany
przez polską rzeźbiarkę Wiktorię Czechowską-Antoniewską.
Artystka ofiarowała UNESCO swoją pracę.

n

Program „Badania nad jedwabnymi szlakami jako drogami dialogu”,
zainicjowany przez UNESCO w 1988 roku na pięć lat, był kontynuowany do końca Dekady z powodu zainteresowania, jakie wywołał.

n

Siedziba Centralnej Doświadczalnej
Stacji Jedwabniczej w Milanówku
pod Warszawą.
Zdjęcie opublikowane w katalogu
wystawy „Polska na jedwabnym
szlaku” wydanym przez Polski
Komitet ds. UNESCO w 1998 r.

1989

W ramach programu odbyły się m.in. wyprawy szlakiem pustynnym, morskim i stepowym, którym towarzyszyły seminaria
i inne wydarzenia międzynarodowe. W wyprawach uczestniczyli polscy orientaliści. Troje specjalistów uzyskało stypendium Ikuo Hirayamy na własne prace badawcze. W Muzeum
Narodowym w Warszawie została zorganizowana wystawa
polskich pasów kontuszowych, a w Instytucie Polskim w Paryżu
– wystawa „Polska na jedwabnym szlaku” na temat malarstwa
na jedwabiu i tradycji ośrodka w Milanówku, zorganizowana
przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego.

n

Na sesji Konferencji Generalnej zatwierdzony zostaje program
Priorytet Afryka, inspirowany Programem Działań dla Odbudowy
Gospodarczej i Rozwoju Afryki, przyjętym na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1986 r. W ramach
przyjętej wówczas Specjalnej Inicjatywy Narodów Zjednoczonych
dla Afryki, UNESCO zostało agendą wiodącą w trzech dziedzinach:
edukacji podstawowej, wykorzystania technologii informacyjnych
dla rozwoju oraz komunikacji dla budowy pokoju na świecie. Afryka stanowi do dziś priorytet w programie i budżecie UNESCO.
Ustanowiona zostaje Nagroda Pokojowa im. Félixa Houphouët-Boigny, przyznawana osobom lub instytucjom – publicznym lub prywatnym, które wniosły znaczący wkład w promocję, zapewnienie
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lub utrzymanie pokoju na świecie. Pierwszymi laureatami Nagrody
zostali w 1991 roku Nelson Mandela i Frederik W. De Klerk.

n

Prof. Janusz Symonides zostaje dyrektorem Departamentu
Praw Człowieka, Demokracji i Pokoju UNESCO. Będzie sprawował tę funkcję do roku 2000.

n

Przyjęte zostaje Zalecenie UNESCO w sprawie ochrony kultury
tradycyjnej i ludowej. Zwraca ono uwagę na znaczenie ochrony i upowszechnienia wartości kultury ludowej i tradycyjnej i zachęca państwa członkowskie do tworzenia muzeów, kształcenia
dokumentalistów i archiwistów, prowadzenia badań naukowych
oraz ułatwiania współpracy międzyinstytucjonalnej. W 1990 r. rozpocznie się realizacja dziesięcioletniego programu promocji sztuki użytkowej i rękodzieła.
Na zamówienie UNESCO, Międzynarodowa Rada Badań i Polityki
Naukowej opracowuje raport nt. „Nauka i technika w krajach rozwijających się. Strategia na lata 90-te”.
Powstaje Regionalne Europejskie Biuro do spraw Nauki i Techniki
(ROSTE) w Wenecji. Członkiem jego Rady Naukowej zostaje prof.
Ignacy Malecki.

n

W Białowieży odbywa się XV Narada Komitetów Narodowych
Międzynarodowego Programu Hydrologicznego z krajów Europy
Wschodniej. Polska jest koordynatorem prac dwóch grup roboczych IHP: grupy ds. badań metodycznych w zlewniach eksperymentalnych (prof. Urszula Soczyńska z UW) i grupy ds.
badań nt. „Wpływ urbanizacji na ustrój hydrologiczny i jakość
wody” (prof. Zdzisław Mikulski).

n

W Warszawie ma miejsce II Sympozjum Umiędzynarodowienia Terminologii Naukowej i Technicznej, organizowane przez
Międzynarodową Organizację Unifikacji Neologizmów Terminologicznych (MOUNT).

n

UNESCO powołuje do życia, z inicjatywy Finlandii, pierwszy regionalny projekt ekologiczny The Baltic Sea Project, początkowo
koncentrujący się na kwestiach środowiska, później, po Szczycie
Ziemi w Rio w 1992 r., na szeroko pojętej tematyce zrównoważonego rozwoju. W projekcie uczestniczą szkoły z 9 państw regionu
Morza Bałtyckiego, w tym Polski.

n
Dr Jolanta Mol, jako nowa
międzynarodowa koordynatorka
Projektu Morza Bałtyckiego z ramienia
Polski – na okładce Biuletynu BSP
nr 1 (24) z 2004 roku.

W latach 2003–2006 Polska będzie pełniła rolę międzynarodowego koordynatora projektu na poziomie regionalnym.
Funkcję koordynatora sprawować będzie dr Jolanta Mol.
10–14 września 2006 roku w Katowicach i Złotym Potoku
obraduje międzynarodowa konferencja „Diversity & Sustainability”, z udziałem koordynatorów narodowych, delega-
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cji szkół dziewięciu państw bałtyckich oraz przedstawiciela UNESCO, na której koordynacja programu przekazana
zostaje Litwie.

n

1990

Międzynarodowy Rok Alfabetyzacji, proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, miał stanowić zasadniczy zwrot w walce z analfabetyzmem. Światowa Konferencja Edukacyjna w Jomtien (Tajlandia) inauguruje Program
Edukacji dla Wszystkich, a wraz z nim globalny ruch na rzecz
powszechnej edukacji podstawowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Program, w realizację którego zaangażowanych jest kilka agend ONZ, koordynowany jest przez UNESCO. Obradujące
dziesięć lat później Światowe Forum Edukacyjne w Dakarze zobowiązuje rządy do osiągnięcia celu powszechnej edukacji podstawowej do roku 2015.

n

W Warszawie odbywa się V sesja Komitetu Regionalnego do
spraw Stosowania Konwencji o uznawalności studiów, dyplomów i stopni naukowych państw regionu europejskiego.
Inicjatorem konferencji jest Europejskie Centrum Szkolnictwa
Wyższego (CEPES) w Bukareszcie. (1972)

n

Prof. Jerzy Kłoczowski, wybitny historyk, Senator RP, zostaje mianowany przez Ministra Spraw Zagranicznych, Krzysztofa Skubiszewskiego przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Prof. Jerzy Kłoczowski jest również członkiem Rady Wykonawczej jako przedstawiciel Polski. Dostrzegając potencjalne źródło
konfliktów w odmiennej interpretacji historii, zwłaszcza przez
kraje sąsiednie, prof. Jerzy Kłoczowski inicjuje działania, służące dialogowi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Z jego
inicjatywy zostanie powołany przez Dyrektora Generalnego
UNESCO, Federico Mayora, Wspólny Komitet UNESCO/Conseil
International des Sciences Historiques (CISH). Jednym z osiągnięć tego gremium jest zorganizowanie konferencji historyków
afrykańskich w Mali, w roku 2001. Prof. Jerzy Kłoczowski jest
założycielem i dyrektorem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz założycielem i przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Instytutów Europy Środkowo-Wschodniej
– organizacji pozarządowej afiliowanej przy UNESCO.

n

Na konferencji w Paryżu, zorganizowanej w lutym przez
UNESCO, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prezentuje
projekt utworzenia w Warszawie Centrum dla dziennikarzy
z Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatywa spotyka się z entuzjastycznym przyjęciem m.in. Międzynarodowej Federacji
Dziennikarzy (IFJ) i uzyskuje wsparcie ze strony UNESCO,
UNDP, IFJ, World Press Freedom Committee (WPFC) oraz, za
pośrednictwem UNESCO, rządu USA i Holandii. Centrum powstało jako fundacja, pod nazwą Centrum Prasowe dla krajów
Europy Środkowo-Wschodniej, z siedzibą przy ul. Nowy Świat
w Warszawie. Przewodniczącą Rady Centrum była Katarzyna
Kołodziejczyk, na czele Rady Nadzorczej stał Maciej Iłowiecki.

n
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1991

n

Stałym Przedstawicielem RP przy UNESCO zostaje Jolanta Rostworowska. Jej zastępczynią jest Krystyna Żurek,
później dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych
i Praw Człowieka MSZ, a od października 2015 roku Stały
Przedstawiciel.

n

W Krakowie odbywa się Sympozjum na temat dziedzictwa
kulturowego, organizowane w ramach Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (MCK, 28 maja – 7 czerwca)
z udziałem Dyrektora Generalnego UNESCO, Federico Mayora.

n

1992

n

W czerwcu funkcję Sekretarza Generalnego obejmuje Joanna
Kozińska-Frybes, od września 1993 roku ambasador RP w Meksyku. Oprócz przedstawicieli resortów, w Komitecie zasiadają
członkowie mianowani imiennie: prof. Władysław Findeisen,
prof. Andrzej Janowski, prof. Witold Karczewski, prof. Gerard
Labuda, Artur Międzyrzecki, prof. Jerzy Regulski, prof. Józef
Tischner, Andrzej Wajda, prof. Jacek Woźniakowski. Powołane zostają komisje problemowe, na czele których stoją:
prof. Andrzej Janowski (Komisja Edukacji), prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja (Komisja Nauk Ścisłych i Przyrodniczych), prof. Marek Ziółkowski (Komisja Nauk Społecznych),
prof. Jacek Woźniakowski (Komisja Kultury), Juliusz Braun,
wówczas przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu (Komisja Informacji).

n

UNESCO ustanawia Program Pamięć Świata (Memory of the
World Programme), służący ochronie, ratowaniu i udostępnianiu
dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym przede wszystkim zbiorów archiwalnych i bibliotecznych. Na międzynarodową Listę
Programu Pamięć Świata wpisywane są obiekty o światowym
znaczeniu historycznym lub cywilizacyjnym, rekomendowane
do wpisu przez Międzynarodowy Komitet Doradczy, a następnie
zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego UNESCO. Obecnie na Liście tej znajduje się ok. 300 dokumentów. Oprócz Listy
międzynarodowej, tworzone są rejestry, gromadzące obiekty
o szczególnym znaczeniu dla poszczególnych krajów i regionów. Powstają także opracowania i bazy danych, zawierające
m.in. informacje o dziedzictwie zagrożonym i utraconym.

n

Działalność Programu Pamięć Świata została zainaugurowana na pierwszej sesji Międzynarodowego Komitetu Doradczego (IAC), która odbyła się w Polsce (Pułtusk, wrzesień 1993 r.).
Członkiem IAC będzie od 1997 roku prof. Wojciech Fałkowski,
w latach 2001–2005 przewodniczący Subkomitetu ds. Międzynarodowej Listy Pamięci Świata. W latach 2007–2014 członkiem
IAC będzie prof. Władysław Stępniak, od 2011 roku Naczelny
Dyrektor Archiwów Państwowych.

n
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UNESCO mobilizuje pomoc międzynarodową na rzecz odbudowy
Dubrownika, miasta wpisanego na Listę światowego dziedzictwa,
które poważnie ucierpiało w wyniku działań wojennych.
Obchodzona przez UNESCO „Pięćsetna rocznica spotkania
dwóch światów”, liczona umownie od momentu dotarcia wyprawy
Krzysztofa Kolumba do wybrzeży Karaibów, ma na celu unaocznienie przemian, jakie dokonały się w wyniku odkryć geograficznych na całej kuli ziemskiej. W ramach programu „Amerindia 92”
zrealizowano dziesiątki projektów z udziałem rdzennej ludności
obu Ameryk.
Zainaugurowany zostaje program Katedr UNESCO (UNITWIN/
UNESCO Chairs Programme), promujący międzynarodową
współpracę dla wspierania wymiany wiedzy, badań naukowych,
szkoleń oraz tworzenia międzynarodowej sieci współpracy naukowej pomiędzy uczelniami w priorytetowych dla UNESCO dziedzinach, a także promowania solidarności akademickiej w skali
całego świata.

n

W Polsce jako pierwsza została utworzona w 1993 roku Katedra
UNESCO Praw Człowieka i Pokoju przy Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

n

1993

Liczba krajów członkowskich UNESCO wzrasta do 172, po tym
jak w roku 1992 do Organizacji przyjęte zostają: Kazachstan, Słowenia, Republika Mołdowy, Chorwacja, Kirgistan, Azerbejdżan,
Armenia i Gruzja. Po rozpadzie Czechosłowacji, Republika Czech
i Słowacja zostają członkami UNESCO w 1993 r.
Konferencja Generalna uznaje kraje Europy Środkowo-Wschodniej za priorytetową grupę państw, w związku z uzyskaniem niepodległości przez niektóre państwa – nowych członków UNESCO
oraz transformacjami społeczno-gospodarczymi i procesami demokratyzacji. Znajduje to odzwierciedlenie w działalności wszystkich sektorów UNESCO. Do koordynacji działań zostaje powołany
specjalny program o nazwie PROCEED (Programme for Central
and Eastern European Development).
W Paryżu odbywa się pierwsze z serii regionalnych spotkań na temat nielegalnego obrotu dziełami sztuki, poświęcone problemom
związanym z nasilającym się zjawiskiem przemytu dóbr kultury
w krajach Europy środkowo-wschodniej.
Prace rozpoczyna Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji
dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa. W wyniku prac powstanie raport zatytułowany „Learning: the Treasure Within/ L’éducation. Un trésor est caché dedans”, wydany
w 1996 roku.
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n

Jednym z 14 członków Międzynarodowej Komisji jest prof.
Bronisław Geremek. Przekład raportu na język polski został
wydany ze wsparciem UNESCO przez Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, pod tytułem „Edukacja. Jest w niej ukryty
skarb” (1998). W Raporcie, nawiązującym do raportu Komisji
Faure’a pt. „Uczyć się, aby być”, wyłoniono cztery podstawowe
wymiary („filary”) nowoczesnej edukacji: „Uczyć się, aby wiedzieć”, „Uczyć się, aby działać”, „Uczyć się, aby żyć razem”,
„Uczyć się, aby być”. (1971)

n

Ukazuje się pierwszy raport UNESCO poświęcony nauce z serii
„World Science Report”. Kolejne opublikowane zostaną w latach
1996, 1998, 2005 i 2010. W przygotowaniu jest wydanie z 2015
roku. W związku z publikowaniem raportów o charakterze przekrojowym, tomy poświęcone nauce od 2005 roku noszą nazwę
„UNESCO Science Report”.
Powstaje Program ds. zarządzania transformacjami społecznymi
MOST, który funkcjonuje od 1994 r. Programem zarządza Międzyrządowa Rada, do której są wybierane państwa oraz Naukowy
Komitet Sterujący, w którego skład wchodzą naukowcy mianowani imiennie przez Dyrektora Generalnego.

n

Polscy naukowcy odgrywają aktywną rolę we wdrażaniu programu. Prof. Antoni Kukliński jest członkiem Naukowego Komitetu Sterującego MOST w pierwszej kadencji (od 1994 r.). Polskę,
wybraną do Międzyrządowej Rady w 1993 i 1997 roku, reprezentuje prof. Marek Ziółkowski, przewodniczący Komisji Nauk
Społecznych Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Na pierwszej
sesji prof. Marek Ziółkowski zostaje wybrany sprawozdawcą,
a w czasie drugiej kadencji – przewodniczącym Międzyrządowej Rady. W Polsce, z inspiracji Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
przy IFIS PAN powstaje krajowa grupa robocza (National
Liaison Group) pod przewodnictwem prof. Józefa Niżnika. Obecnie koordynatorem współpracy w ramach programu MOST jest
Polski Komitet ds. UNESCO.

n

Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO przebywa w Polsce Dyrektor Generalny UNESCO Federico Mayor, który m.in.
otwiera dwie konferencje międzynarodowe: pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Programu Doradczego Programu Pamięć Świata i konferencję w Warszawie „Edukacja dla
wszystkich. Podstawowe potrzeby edukacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie przemian. Sytuacja w Polsce.”.
Ta druga konferencja, zorganizowana przez Polski Komitet
ds. UNESCO we współpracy z MEN, zgromadziła ponad dwustu uczestników z krajów regionu.

n

Wspomniane wyżej pierwsze posiedzenie Międzynarodowego
Komitetu Doradczego Programu Pamięć Świata, które odbyło się
w Pułtusku, zainicjowało działalność Programu Pamięć Świata.
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Przy tej okazji odbyło się również seminarium specjalistów w dziedzinie bibliotek i archiwów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
którego celem było określenie aktualnych wyzwań i potrzeb oraz
możliwości współpracy. Obie konferencje były zorganizowane
przez Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Biblioteką Narodową.

n

W Warszawie odbywa się konferencja międzynarodowa
UNESCO na temat „Nauczanie praw człowieka i demokracji
w społeczeństwach postkomunistycznych” oraz konferencja na
temat pluralizmu kulturowego z udziałem specjalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i przedstawiciela UNESCO.

n

W Zakopanem spotykają się przedstawiciele krajów sieci
EUROMAB, działającej w ramach programu Człowiek i biosfera MAB, do której należą kraje Europy i Ameryki Północnej.

n

Krzysztof Penderecki zostaje laureatem dorocznej nagrody
Międzynarodowej Rady Muzyki CIM/UNESCO.

n

Od września Sekretarzem Generalnym Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO jest dr Wojciech Fałkowski, historyk mediewista, obecnie profesor historii Uniwersytetu Warszawskiego.

n

W wyborach do Rady Wykonawczej Polska uzyskuje czteroletni
mandat. Przedstawicielem naszego kraju w Radzie Wykonawczej jest prof. Jerzy Kłoczowski.

n

1994

UNESCO inicjuje w Ouidah (Benin) projekt Szlaki Niewolnictwa,
którego celem jest lepsze zrozumienie zjawiska niewolnictwa
i jego następstw na wszystkich kontynentach, analiza globalnych
przemian, zmian społecznych i kulturowych powiązań, będących
następstwem tamtego okresu. Program odegrał znaczącą rolę
w uznaniu przez Narody Zjednoczone niewolnictwa i handlu niewolnikami za zbrodnie przeciwko ludzkości na obradującej w Durbanie w 2001 r. Światowej Konferencji przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i innym przejawom nietolerancji.

n

Polski Komitet do spraw UNESCO jest gospodarzem konferencji sekretarzy generalnych komitetów narodowych z krajów europejskich i Kanady, poświęconej wypracowaniu założeń przyszłego programu dwuletniego UNESCO.

n

Konferencja w Zamościu na temat ochrony i zarządzania miastami zabytkowymi, współfinansowana przez UNESCO, nakreśla perspektywy współpracy miast historycznych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej. Jej współorganizatorem jest Polski Komitet Narodowy ICOMOS, który w kolejnych latach rozwija tę inicjatywę we współpracy z władzami miast. W 1998 roku
przyjęty zostanie statut Stałej Konferencji Miast Historycznych
Europy Środkowo-Wschodniej.

n
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n

Komisja ds. Oświaty Polskiego Komitetu ds. UNESCO we
współpracy z MEN dokonuje przeglądu szkół stowarzyszonych
i opracowuje program działania. Po weryfikacji, do sieci należy
67 szkół. Kontynuowana jest i rozwijana letnia akcja obozów
językowych, których beneficjentami są uczniowie szkół stowarzyszonych.

n

Powstaje Polska Federacja Centrów i Klubów UNESCO, zrzeszająca 10 klubów. Przewodniczy jej Anna Biszczanik, przewodnicząca Klubu UNESCO w Lublinie. W 1997 roku w Lublinie odbędzie się europejska konferencja Centrów i Klubów UNESCO.

n

Ukazuje się antologia polskiej poezji „Young Poets of a new
Poland”, wyd. UNESCO/Noir sur Blanc. Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO organizuje promocję książki w Bibliotece Polskiej w Paryżu, z udziałem poety Bronisława Maja.

n

1995

Strona rocznicowa w portalu UNESCO:
www.portal.unesco.org

Z okazji 50-lecia UNESCO, na terenie posesji przy placu Fontenoy
postawiony jest symboliczny globus, dar Ministerstwa Kultury Danii dla UNESCO. Na patio przy Sali Rady Wykonawczej powstają „fontanny z Fezu”, dar Królestwa Maroka. Japonia ofiarowuje
„przestrzeń medytacyjną” w pobliżu ogrodu japońskiego, cylindryczną budowlę wyłożoną napromieniowanym granitem z Hiroszimy, będącą dziełem architekta japońskiego.
W programie UNESCO wiele miejsca poświęca się nowym technologiom informacyjnym i komunikacyjnym w kontekście rozwoju
społecznego. Wchodzą do obiegu takie pojęcia, jak „rewolucja
informacyjna”, „autostrady informacyjne”, „globalna infrastruktura informacyjna”. Wyzwaniem, które stawia sobie UNESCO,
m.in. w ramach Międzynarodowego Programu Rozwoju Informacji IPDC, jest wykorzystanie rewolucji informacyjnej dla rozwoju
społecznego w krajach słabo rozwiniętych. UNESCO rozbudowuje swoją pierwszą stronę internetową.
Spotkania filozoficzne UNESCO, z udziałem wybitnych filozofów,
mają zwrócić uwagę państw członkowskich UNESCO na znaczenie filozofii i powszechnej edukacji w zakresie filozofii dla rozwoju
indywidualnego i budowania społeczeństwa obywatelskiego.
Konferencja Generalna przyjmuje Deklarację zasad w sprawie tolerancji i towarzyszący jej plan dalszych działań w związku z Rokiem Tolerancji, proklamowanym przez ONZ na rok 1995.

n

Prof. Andrzej Janowski zostaje wybrany przewodniczącym
Komisji ds. edukacji na 28. sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

n

Z udziałem Dyrektora Generalnego UNESCO, Federico Mayora,
zostaje zainaugurowana działalność Międzynarodowego
Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie,
jako instytutu działającego na podstawie umowy z UNESCO.

59

60

70 L AT UNESCO

Instytut jest włączony do Globalnej Sieci Biologii Molekularnej
i Komórkowej UNESCO, zrzeszającej ponad 60 placówek naukowych w 30 krajach.

n

W ramach Międzynarodowego Roku Tolerancji, w Lublinie odbywa się konferencja międzynarodowa nt. „Tożsamość, odmienność i tolerancja a kultura pokoju”, zorganizowana przez Instytut
Europy Środkowo-Wschodniej we współpracy z Polskim Komitetem
ds. UNESCO. Z inicjatywy Komitetu odbywa się sesja naukowa nt.
„Pluralizm i tolerancja w Królestwie Polskim i w I Rzeczypospolitej” oraz konkurs na prace literackie dla szkół stowarzyszonych.

n

We współpracy z afrykańskimi komitetami narodowymi przeprowadzono pierwszą rekrutację na sześciomiesięczne staże
w polskich uczelniach w dziedzinie nauk społecznych.

n

Wykorzystując rozwój technik informacyjnych, UNESCO inauguruje programy dla szkół stowarzyszonych UNESCO, realizowane
za pomocą Internetu, umożliwiające rozwijanie współpracy międzynarodowej pomiędzy szkołami z różnych regionów świata. Powstaje program, wspierany przez Holandię pt. „This is our time”,
realizowany w postaci 24-godzinnej konferencji, w czasie której
młodzież z całego świata wymienia poglądy na temat zrównoważonego rozwoju, praw dziecka, pokoju czy tolerancji.

n

Stanowisko Stałego Przedstawiciela RP przy UNESCO obejmuje
Alicja Ciężkowska.

n

1996

Ukazuje się Our Creative Diversity / Notre diversité créatrice, raport powołanej przez ONZ Światowej Komisji Kultury i Rozwoju
pod przewodnictwem Javiera Pereza de Cuellara. Raport ujmuje
zagadnienie różnorodności kulturowej pod kątem etyki globalnej,
zaangażowania na rzecz pluralizmu, rozwoju twórczości, mediów,
roli kobiet, dzieci i młodzieży, dziedzictwa, środowiska, zmian w polityce kulturalnej i potrzeb badawczych.

n

Polski Komitet ds. UNESCO organizuje trójstronne spotkanie
dyskusyjne na temat wniosków z Raportu Światowej Komisji
ds. Kultury i Rozwoju w Krakowie, z udziałem przedstawicieli
i ekspertów Komitetu Francuskiego i Niemieckiego.

n

Sfinalizowane zostają prace nad utworzeniem w Polsce
Krajowego Komitetu Programu Pamięć Świata, prowadzone
pod kierunkiem prof. Jerzego Skowronka, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Po jego tragicznej śmierci przewodniczącą Krajowego Komitetu zostaje doc. Daria Nałęcz,
Naczelna Dyrektor Archiwów Państwowych.

n

Polski Komitet ds. UNESCO organizuje pierwszy ogólnopolski
ranking szkół – laureatów olimpiad przedmiotowych w 1995 r.

n
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UNESCO wydaje dwa zestawy edukacyjne: jeden przeznaczony do wprowadzania problematyki pokojowego współistnienia
w szkołach podstawowych, drugi, pt. „Światowe dziedzictwo w rękach młodzieży”, ma wprowadzić do systemu nauczania zagadnienia związane z Konwencją w sprawie światowego dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego.

n

Polskie szkoły wzięły udział w testowaniu obu zestawów.

n

1997

Konferencja Generalna przyjmuje Powszechną Deklarację
UNESCO o genomie ludzkim i prawach człowieka. Jest to pierwsza z Deklaracji w dziedzinie bioetyki. W roku 1998 zostanie
ona przyjęta oficjalnie przez Zgromadzenie Ogólne NZ. W języku polskim ukazała się nakładem Polskiego Komitetu do spraw
UNESCO. W 2003 roku Konferencja Generalna przyjmie Międzynarodową Deklarację w sprawie danych genetycznych, a w 2005
– Powszechną Deklarację w sprawie bioetyki i praw człowieka.

n

W związku z wagą zagadnień bioetycznych, przy Polskim Komitecie ds. UNESCO powstaje zespół ds. bioetyki. Przedstawiciel
Polski, prof. Tadeusz Kłopotowski zostaje członkiem Międzynarodowego Komitetu Bioetyki (IBC) i uczestniczy w pracach nad
wyżej wspomnianą pierwszą Deklaracją. W kolejnych latach
członkiem IBC jest prof. Jacek Zaremba (wiceprzewodniczący)
oraz prof. Ewa Bartnik (sekretarz IBC). Prof. Ewa Bartnik, członkini Polskiego Komitetu ds. UNESCO, będzie reprezentować
Polskę również w Międzyrządowym Komitecie Bioetyki (ICGB).

n

Konferencja Generalna przyjmuje również:
• Deklarację UNESCO o odpowiedzialności wobec przyszłych
pokoleń
• Zalecenie UNESCO w sprawie statusu personelu nauczającego szkół wyższych.
Na seminarium w Sofii, piątym regionalnym seminarium z serii
konferencji UNESCO poświęconych wolnym, pluralistycznym mediom, przyjęty zostaje dokument zwany „Deklaracją z Sofii”.
Data przyjęcia „Deklaracji z Windhoek” w Namibii, w 1991 roku,
została wybrana przez Narody Zjednoczone jako data Światowego Dnia Wolności Prasy (3 maja), obchodzonego od roku 1994.
Ustanowiona zostaje Nagroda UNESCO Wolności Prasy
im. Guillermo Cano, przyznawana dorocznie w Dniu Wolności
Prasy osobom lub instytucjom, które mają wyjątkowe zasługi dla
obrony i promocji wolności prasy, szczególnie jeśli wiąże się to dla
nich z bezpośrednim niebezpieczeństwem. Guillermo Cano był
kolumbijskim dziennikarzem, który został zamordowany w akcie
zemsty za ujawnienie w kierowanym przez niego dzienniku powiązań pomiędzy kolumbijską władzą a kartelami narkotykowymi.
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Z inicjatywy UNESCO i rządu Egiptu rozpoczęto budowę nowoczesnego międzynarodowego centrum kulturalnego w Aleksandrii, nawiązującego do tradycji słynnej Biblioteki Aleksandryjskiej.

n

W związku z katastrofalną powodzią na południu Polski,
UNESCO przyznaje pomoc finansową, przeznaczoną na ratowanie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych oraz wsparcie placówek szkolnych. Koordynatorem działań pomocowych jest Polski
Komitet ds. UNESCO.

n

W Polsce odbywają się konferencje wspierane przez UNESCO:
• Międzynarodowe seminarium na temat raportu „Our cultural
diversity” (Warszawa – Jabłonna) połączone z wizytą w Polsce Javiera Pereza de Cuellara, zorganizowane przez Polski
Komitet do spraw UNESCO.
• Międzynarodowa konferencja w Zamościu na temat „Własność a ochrona i zarządzanie miastami wpisanymi i typowanymi na Listę światowego dziedzictwa”, zorganizowana
przez Komitet Narodowy ICOMOS i Urząd Miasta Zamość.
• Międzynarodowe seminarium nt. „Tożsamość Europy Środkowo-Wschodniej”, zorganizowane przez Katedrę UNESCO
Trwałego Rozwoju.
• Konferencja międzynarodowa na temat „Internationalizm
i Genius loci”, zorganizowana przez Polską Sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

n

Przy Politechnice Łódzkiej powstaje Polska Grupa Robocza
programu UNISPAR, zajmującego się promowaniem współpracy wyższych uczelni i przemysłu. Jej zadaniem jest koordynowanie działalności programu UNESCO w Polsce i pomoc
doradcza dla podobnych inicjatyw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wydawany jest dwujęzyczny biuletyn „Polski
Rynek Innowacji – Polish Innovation Market”.

n

1998

W siedzibie UNESCO odbywa się pierwsze spotkanie z cyklu
„Dialogi 21. wieku”. Pierwsza debata z udziałem wybitnych uczonych poświęcona jest zwalczaniu zjawiska ubóstwa oraz zrównoważonemu rozwojowi.
Międzyrządowa Konferencja na temat polityki kulturalnej w Sztokholmie jest kontynuacją debaty, zapoczątkowanej przez prace
Światowej Komisji Kultury i Rozwoju, w wyniku których powstał
tzw. Raport de Cuellara (1996). W konferencji biorą udział delegacje rządowe, eksperci i organizacje pozarządowe.
Nakładem UNESCO ukazuje się pierwszy światowy raport o kulturze, który nosi tytuł „Kultura, twórczość i rynki”. Kolejny ukaże
się w roku 2000 pod tytułem „Różnorodność kulturowa, konflikty
i pluralizm”.
Światowa Konferencja na temat Szkolnictwa Wyższego, obradująca w Paryżu pod hasłem „Edukacja wyższa w 21. wieku” przyj-
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muje „Deklarację w sprawie Szkolnictwa Wyższego”, wskazującą
na potrzeby i pożądane kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego
w nadchodzącym stuleciu.
Powstaje COMEST – Światowa Komisja ds. Etyki Wiedzy Naukowej i Techniki – jako ciało doradcze UNESCO i forum refleksji.
Po raz pierwszy Komisja zbierze się w Oslo w 1999 roku pod przewodnictwem Vidgís Finnbogadóttir, byłej prezydent Islandii, by
obradować m.in. nad sprawami energii, zasobów wody pitnej
i ochrony praw naukowców.

n

Dyrektor Generalny UNESCO, Federico Mayor jest członkiem Komitetu Honorowego Obchodów Setnej Rocznicy Odkrycia Radioaktywności. W ramach tych obchodów, w Warszawie odbywa się z jego udziałem międzynarodowa konferencja nt. „Odkrycie polonu i radu – konsekwencje naukowe
i filozoficzne”. Organizatorem konferencji jest Polska Akademia Nauk.

n

Z okazji rocznicy Polski Komitet ds. UNESCO zainicjował Międzynarodowe spotkanie młodzieży Szkół Stowarzyszonych
UNESCO z naukowcami w Paryżu. Spotkanie służące przybliżeniu młodzieży problemów kariery naukowej było zorganizowane przez UNESCO, Francuski Komitet ds. UNESCO
i Polski Komitet ds. UNESCO. Z Polski w spotkaniu wzięły
udział dwa pięcioosobowe zespoły: z LO w Ćmielowie i I LO
w Kielcach.

n

Konferencja nt. „Granice i przemiany przestrzeni narodowej
w historii Europy Środkowo-Wschodniej” w Dąbrowicy k. Lublina jest pierwszą konferencją regionalną, odbywającą się w ramach programu współpracy historyków (Wspólnego Komitetu
UNESCO/CISH).

n

Ma miejsce pierwsza edycja Międzynarodowej Letniej Szkoły
Dziedzictwa Kulturowego w Zamościu, organizowanej przez
Polski Komitet ds. UNESCO i Prezydenta Miasta Zamość. Począwszy od drugiej edycji, szkolenia na temat ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym dla młodych specjalistów
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej odbywały się we współpracy z Sekretariatem UNESCO w Paryżu lub Biurem UNESCO
w Wenecji. Ogółem w szkoleniach organizowanych do 2010
roku wzięło udział około dwustu osób z zagranicy.

n

UNESCO inicjuje projekt konkursu stypendialnego „Dla Kobiet
i Nauki” (L’Oréal-UNESCO Fellowships for Women in Science)
dla wzmocnienia pozycji kobiet w nauce poprzez uhonorowanie
młodych, utalentowanych badaczek, których praca i dokonania
przyczyniają się do rozwoju nauki i rozwiązywania problemów
globalnych. Począwszy od 2000 r., co roku wyłaniane są laureatki, reprezentujące pięć regionów: Afrykę i Bliski Wschód, Azję
i Pacyfik, Europę, Amerykę Łacińską i Karaiby oraz Amerykę
Północną.
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n

Polski program „Dla Kobiet i Nauki”, zapoczątkowany w 2001
roku przez L’Oréal Polska, we współpracy z Polskim Komitetem do
spraw. UNESCO, był pierwszą krajową edycją konkursu „For Women in Science” i stał się wzorem dla innych krajów przy tworzeniu rodzimych edycji. Obecnie podobne projekty prowadzone są
w niemal 50 krajach. Od 2014 roku program jest realizowany we
współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureatkom krajowego konkursu przyznawane są stypendia doktorskie i habilitacyjne, ułatwiające kontynuowanie pracy naukowej.

n

Liczba Szkół Stowarzyszonych UNESCO w Polsce wzrasta do 100
(89 szkół średnich i 11 podstawowych).

n

1999

Koïchiro Matsuura, ambasador Japonii we Francji, zostaje wybrany na Dyrektora Generalnego UNESCO. Będzie sprawował tę
funkcję do 2009 roku. Przed wyborem na to stanowisko przewodniczył Komitetowi Światowego Dziedzictwa.

n

Polska jest ponownie wybrana do Rady Wykonawczej na czteroletnią kadencję. Przedstawicielem naszego kraju jest prof.
Jerzy Kłoczowski.

n

Światowa Konferencja na temat Nauki w XXI wieku, zorganizowana
w Budapeszcie, uchwala Deklarację w sprawie nauki i wykorzystywania wiedzy naukowej. Powstaje inicjatywa regionalnego programu
europejskiego, mającego na celu wsparcie procesów integracyjnych.
Ukazuje się pierwszy światowy raport UNESCO, poświęcony naukom społecznym. Kolejne ukażą się w 2010 roku pod tytułem
„Knowledge divides” / ”Divisions dans les savoirs” oraz w 2013
roku, pod tytułem: “Changing global environments / Changements environnementaux globaux”. Wydanie kolejnego raportu
przewidziane jest w roku 2016.
W Paryżu odbywa się konferencja ekspertów na temat kultury, rynku i globalizacji pt. „Kultura – towar nie taki sam jak inne”, zorganizowana przez UNESCO we współpracy z Francuskim Komitetem
ds. UNESCO, ze wsparciem rządów Francji i Kanady. Konferencja
jest początkiem debaty prowadzonej na forum UNESCO i uwieńczonej przyjęciem Konwencji w sprawie różnorodności form wyrazu kulturowego w 2005 roku.
W Seulu ma miejsce II Międzynarodowy Kongres na temat Kształcenia Technicznego i Zawodowego.
W wyniku wcześniejszych prac ekspertów rządowych na temat
rewizji Konwencji UNESCO o ochronie dóbr kulturalnych w razie
konfliktu zbrojnego z 1954 roku, na konferencji dyplomatycznej
w Hadze został przyjęty tekst Drugiego Protokołu. W pracach
ekspertów rządowych brali udział prof. Wojciech Kowalski i dr
Halina Nieć. Polska ratyfikowała Drugi Protokół w 2012 roku.
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n

W Białymstoku odbywa się regionalne spotkanie ekspertów na
temat krajobrazu kulturowego w Europie Wschodniej. Zorganizowane zostało przez Ośrodek Ochrony Krajobrazu Kulturowego i Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO.

n

Z inicjatywy Polskiego Komitetu ds. UNESCO, w gmachu Sejmu
odbywa się międzynarodowe seminarium nt. „Modele szkolnictwa wyższego” z udziałem ekspertów z Niemiec, Wielkiej Brytanii,
Włoch i USA.

n

Rok Chopinowski obchodzony jest pod auspicjami UNESCO.
Do organizowanych z tej okazji przedsięwzięć należał m.in.
koncert Janusza Olejniczaka w siedzibie UNESCO.

n

Kongres Światowej Federacji PEN odbywa się w Warszawie
pod hasłem „Pożegnanie XX wieku”.

n

Konferencja Generalna akceptuje projekt utworzenia w Warszawie Międzynarodowego Centrum Gęstej Plazmy Namagnetyzowanej (ICDMP).

n

2000

Jest to czas rozważań nad tym, co może przynieść 21. wiek.
Ekipa specjalna do spraw refleksji nad UNESCO w 21. wieku,
na 160. sesji Rady Wykonawczej przedstawia swój raport zatytułowany „Ku pokojowi i bezpieczeństwu w 21. wieku. Wyzwania i możliwości humanizacji globalizacji”. Odbywają się debaty
tematyczne na sesjach Rady Wykonawczej. UNESCO, wspólnie
z wydawnictwem. Seuil, wydaje publikację z przedmową Dyrektora Generalnego, Koïchiro Matsuury pt. „Les clés du XXIe
siècle”, w której zamieszczono artykuły autorów takich jak
Attali, Baudrillard, Boutros Gali, Montaigner, Morin i Touraine.
Redaktorem wydania jest Jérôme Bindé, kierujący w Sekretariacie UNESCO działem zajmującym się badaniami prognostycznymi i przyszłymi wyzwaniami.
Rok 2000 jest ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem
Kultury Pokoju. Dla UNESCO, które jest organizacją koordynującą obchody, oznacza to prowadzenie szeroko zakrojonej akcji
popularyzującej hasło Roku w różnych środowiskach – w międzynarodowych organizacjach afiliowanych przy UNESCO, klubach
UNESCO, wśród młodzieży szkół stowarzyszonych itp. Organizacja
ogłasza „Manifest 2000”, który można podpisywać w Internecie.

n

W obchody Międzynarodowego Roku Kultury Pokoju angażują
się szkoły polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO, zdobywając m.in. nagrody w konkursie UNESCO projektów na temat
praw człowieka (SP nr 113 z Wrocławia oraz I LO z Białegostoku).

n

W następstwie Konferencji Światowych w Paryżu i Budapeszcie
powstaje Forum UNESCO w sprawie Szkolnictwa Wyższego,
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Badań Naukowych i Wiedzy, jako platforma współpracy naukowców, polityków i ekspertów, służąca krytycznemu spojrzeniu na
zagadnienia badawcze i osiągnięcia naukowe. Forum ma pomagać w lepszym rozumieniu różnorodności systemów, struktur, polityk, trendów i osiągnięć w szkolnictwie wyższym i nauce.
Z udziałem ok. 1100 osób, w Dakarze (Senegal) w kwietniu obraduje Światowe Forum Edukacyjne, które u progu nowego tysiąclecia przyjmuje do realizacji Program Działań na rzecz Edukacji
dla Wszystkich oraz sześć głównych celów w dziedzinie edukacji,
które społeczność międzynarodowa zobowiązuje się osiągnąć do
2015 roku. UNESCO wyznaczone zostaje jako międzynarodowy
koordynator tych działań.

n

Wcześniej, w lutym, przedstawiciele 39 krajów z Europy i Ameryki Północnej oraz organizacji pozarządowych biorą udział
w regionalnej konferencji przygotowawczej w Warszawie na
temat „Edukacja dla wszystkich”. Współorganizatorami konferencji, organizowanej ze strony polskiej przez Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy z MEN, są: UNESCO, UNDP,
UNICEF, UNFPA i Bank Światowy. Na konferencji przyjęty
zostaje Warszawski Ramowy Program Działań dla regionu
Europy, USA i Kanady.

n

W czerwcu w Warszawie odbywa się Konferencja Ministerialna na szczeblu ministrów spraw zagranicznych nt. „Towards
a Community of Democracies”, na której powstaje międzynarodowa koalicja państw, zwana Wspólnotą Demokracji. Bierze
w niej udział Dyrektor Generalny UNESCO, Koïchiro Matsuura.

n

Stałym Przedstawicielem RP przy UNESCO zostaje Małgorzata
Dzieduszycka-Ziemilska.

n

Przy Polskim Komitecie ds. UNESCO zostaje powołany Komitet
Dialogu Kultur pod przewodnictwem prof. Jerzego Kłoczowskiego. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele ministerstw, organizacji społecznych, kościołów różnych wyznań, mniejszości
narodowych.

2001

Rok 2001 jest ogłoszony przez ONZ Rokiem Dialogu Cywilizacji.
Jest to również pierwszy rok Dekady Kultury Pokoju (2001–2010).
Jednym z ważniejszych wydarzeń Roku jest Międzynarodowa
konferencja na temat Dialogu między Cywilizacjami, zorganizowana w Wilnie pod patronatem prezydentów Polski, Aleksandra
Kwaśniewskiego i Litwy, Valdasa Adamkusa oraz Dyrektora Generalnego UNESCO Koïchiro Matsuury.
Dwa miesiące po zamachu 11 września w Nowym Jorku, Konferencja Generalna przyjmuje jednomyślnie Powszechną Deklarację UNESCO o różnorodności kulturowej, w której podkreśla się
związek różnorodności kultur z prawami człowieka, poszanowaniem tożsamości kulturowej oraz potrzebę wspierania twórczości
artystycznej.
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n

Prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja przewodniczy pracom
Komisji Nauk Ścisłych i Przyrodniczych na 31. sesji Konferencji
Generalnej UNESCO.

n

Powstaje Lista arcydzieł ustnego i niematerialnego dziedzictwa
ludzkości, na której do roku 2005 znajdzie się 90 zjawisk kulturowych z wszystkich regionów świata, wybieranych przez międzynarodowe jury spośród propozycji państw. W związku z ustanowieniem Listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości, w 2008 roku
wpisy te zostaną przeniesione na listę tworzoną na podstawie
Konwencji UNESCO.
W Genewie obraduje 46. Sesja Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej. Podczas Konferencji, z inicjatywy Komitetów Narodowych
UNESCO Tunezyjskiego i Niemieckiego, zainicjowany zostaje Projekt Dialogu Euro-Arabskiego, mający na celu rozwój współpracy między krajami europejskimi i arabskimi, lepsze wzajemne
poznanie się i przeciwdziałanie – drogą edukacji – stereotypom
i uprzedzeniom w relacjach wzajemnych. W październiku powstaje pierwsza Grupa Zadaniowa Komitetów UNESCO ds. Dialogu
Euro-Arabskiego. W kolejnych latach z jej inicjatywy zorganizowanych zostanie kilka seminariów naukowych, powstanie także projekt studiów porównawczych podręczników historii. (2005)

n

W 2010 roku Polski Komitet ds. UNESCO wejdzie w skład Grupy Zadaniowej Komitetów Narodowych UNESCO ds. Dialogu
Euro-Arabskiego, a w roku 2011 obejmie funkcję koordynatora
tej grupy z ramienia krajów europejskich. (2010)

n

Powstaje Międzynarodowy Program Informacja dla Wszystkich
IFAP, który zastąpił dwa międzynarodowe programy: Ogólny Program Informacji (PGI) i Międzynarodowy Program Informatyczny
(IIP). Cele nowego programu są ukierunkowane na budowę społeczeństwa informacyjnego.

n

Polska będzie członkiem Międzyrządowej Rady IFAP w latach
2005–2009. Jej przedstawiciel, dr Karol Jakubowicz obejmie
funkcję przewodniczącego Rady i będzie ją pełnił w latach
2008–2010, przyczyniając się w znaczący sposób do zreformowania programu.

n

Po raz pierwszy obchodzony jest Światowy Dzień Poezji
(21 marca), w Polsce zainaugurowany wieczorem poetyckim
w Collegium Nobilium.

n

W październiku funkcję sekretarza generalnego Polskiego
Komitetu do spraw UNESCO obejmuje dr Tomasz Orłowski,
historyk sztuki i dyplomata, później ambasador RP we Francji
i we Włoszech.

n
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2002

Ukazuje się pierwszy raport na temat sytuacji w dziedzinie edukacji
na świecie z serii Education for All Global Monitoring Report. Kolejne są poświęcone zagadnieniu równości kobiet w edukacji (2003),
jakości edukacji (2005), alfabetyzacji (2006), edukacji wczesnodziecięcej (2007), programowi Edukacja dla wszystkich na półmetku
realizacji sześciu zasadniczych celów Programu (2008), marginalizacji (2010), skutkom konfliktów zbrojnych (2012), młodzieży i kompetencjom (2012), nauczaniu i uczeniu się (2014), osiągnięciom programu Edukacja dla wszystkich i dalszym wyzwaniom (2015).

n

Z okazji Światowego Dnia Filozofii, Polski Komitet ds. UNESCO
we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN organizuje otwartą dyskusję filozofów z publicznością, zatytułowaną
„Filozoficzna improwizacja”. Kolejne organizowane są we
współpracy z IFIS PAN i Collegium Civitas.

n

W siedzibie UNESCO odbywa się sympozjum poświęcone
trzechsetnej rocznicy powstania Uniwersytetu Wrocławskiego.

n

2003

n

Polska jest gospodarzem VI Spotkania Międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu Pamięć Świata oraz spotkania regionalnego, poświęconego dziedzictwu państw basenu Morza
Bałtyckiego w Gdańsku.

n

Decyzją Komitetu Doradczego, lista polskich dokumentów wpisanych w 1999 roku na międzynarodową Listę Pamięci Świata
zostaje wzbogacona o Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573
roku i tablice Postulatów Gdańskich z sierpnia 1980 roku.
Uczestnicy konferencji odwiedzili Salę BHP na terenie Stoczni
Gdańskiej i spotkali się z Lechem Wałęsą.

n

Dr Tomasz Orłowski zostaje wybrany sprawozdawcą Komisji
ds. kultury na 32. sesji Konferencji Generalnej. Tematem obrad
Komisji jest m.in. przyjęcie konwencji w sprawie dziedzictwa
niematerialnego i dalsze prace nad konwencją w sprawie różnorodności kulturowej.

n

Państwa członkowskie przyjmują na sesji Konferencji Generalnej
tekst Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która wejdzie w życie w 2006 roku. W myśl definicji przyjętej dla konwencji, niematerialne dziedzictwo kulturowe to „praktyki,
wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności” oraz związane z nimi
„instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturowa”, które są
uznane za część własnego dziedzictwa przez daną wspólnotę, grupę lub jednostki. Ten rodzaj dziedzictwa jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ustawicznie odtwarzany przez wspólnoty i grupy „w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i historią”.
Dla danej społeczności dziedzictwo niematerialne jest źródłem poczucia tożsamości i ciągłości. Przyjęcie Konwencji jest ważnym etapem w rozszerzeniu pojęcia dziedzictwa kulturowego.

n

Polska ratyfikuje Konwencję w 2011 roku.

n
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W reakcji na zniszczenie posągów Buddy w Bamianie i podobne sytuacje celowego niszczenia zabytków jako symbolu kultury
i religii, została przyjęta przez Konferencję Generalną Deklaracja
UNESCO dotycząca zapobiegania rozmyślnemu niszczeniu dziedzictwa kulturowego.
Konferencja Generalna przyjmuje również dwa nowe dokumenty normatywne w dziedzinie komunikacji i informacji: Zalecenie
w sprawie promocji i stosowania wielojęzyczności oraz powszechnego dostępu do przestrzeni cybernetycznej, a także kartę o zachowaniu dziedzictwa cyfrowego.
W Genewie odbywa się Światowy Szczyt Społeczeństwa Informacyjnego, kolejny odbędzie się w Tunisie w 2005 roku. Wkład
UNESCO dotyczy problemów społecznych, prawnych i etycznych
związanych z szybkim rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz przemianami wywołanymi przez ten rozwój.

n

Polska jest ponownie wybrana do Komitetu Wykonawczego
Międzynarodowej Kampanii na rzecz Utworzenia Muzeum
Nubii w Asuanie i Narodowego Muzeum Cywilizacji Egipskiej
w Kairze. Wcześniej Polskę reprezentował dr Włodzimierz
Godlewski, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie.
Przedstawicielem Polski jest prof. Lech Krzyżaniak, dyrektor
Państwowego Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. W kolejnych latach Polskę będzie reprezentował dr Stefan Jakobielski
z Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN.

n

We Wrocławiu odbywa się konferencja międzynarodowa szkół
stowarzyszonych UNESCO pod hasłem „Młodzież Europy”, w której uczestniczy 220 osób – nauczycieli i uczniów z Austrii, Belgii,
Czech, Danii, Estonii, Grecji, Litwy, Łotwy, Niemiec i Polski. Konferencja wspierana przez UNESCO jest zorganizowana przez Polski
Komitet ds. UNESCO we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i pozarządową organizacją studencką Pro-Europa.

n

W sierpniu, w Nowej Zelandii obraduje Międzynarodowy Jubileuszowy Kongres Szkół Stowarzyszonych UNESCO, dokonujący
podsumowania 50 lat działalności Sieci. Z inicjatywy uczestników
Kongresu, zainaugurowany zostaje nowoczesny międzynarodowy projekt edukacyjny, prowadzony przez UNESCO w latach
2003–2009 w partnerstwie z biznesem, firmą DaimlerChrysler –
konkurs „Mondialogo”, pełniący rolę forum dialogu międzykulturowego z udziałem młodych ludzi, a realizowany całkowicie za
pomocą specjalnie utworzonej platformy internetowej.

n

Polskie Szkoły Stowarzyszone uczestniczą w projekcie od samego początku, odnosząc kilkakrotnie sukcesy: I LO z Inowrocławia bierze dwa razy udział w finale i zdobywa w 2006 r. trzecie miejsce, a zespół LO im. ONZ w Biłgoraju zaproszony zostaje do uczestnictwa w finale konkursu w Pekinie, w 2008 roku.

n
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2004

n

W Warszawie odbywa się Europejski Kongres Różnorodności Kulturowej, którego celem jest pogłębienie debaty nad
problemami, łączącymi się z pojęciem różnorodności kulturowej oraz próba określenia, do jakiego stopnia panuje
zgodność opinii w sprawie sposobów chronienia i wspierania różnorodności kulturowej w świetle prac nad konwencją
UNESCO. W konferencji uczestniczą przedstawiciele komitetów narodowych z Europy, USA i Kanady oraz ich eksperci,
a także reprezentanci organizacji międzynarodowych, m.in.
UNESCO, Rady Europy i Międzynarodowej Organizacji Frankofonii. Konferencja pod patronatem Ministrów Kultury Polski
i Francji została zorganizowana przez komitety narodowe do
spraw UNESCO obu krajów.

n

Odbywająca się co cztery lata regionalna konferencja komitetów
narodowych debatuje w Zurychu nad kierunkami zmian w programach UNESCO w perspektywie kolejnego programu dwuletniego (2006-2007) i nowej strategii średnioterminowej. Generalnym sprawozdawcą konferencji jest dr Tomasz Orłowski.

n

W związku z programem Edukacja dla Wszystkich, na zlecenie
Polskiego Komitetu ds. UNESCO powstaje ekspertyza dotycząca sytuacji w Polsce pt. „Nierówności w dostępie do edukacji:
stan i propozycje działań zaradczych”.

n

Europejskie Centrum Szkolnictwa Wyższego UNESCO (CEPES)
jest współorganizatorem międzynarodowej konferencji poświęconej polityce legislacyjnej dotyczącej szkolnictwa wyższego
w kontekście Procesu Bolońskiego. Ze strony polskiej konferencję
w Warszawie organizuje Instytut Społeczeństwa Wiedzy wspólnie
z Fundacją Rektorów Polskich.

n

Polska włącza się do prac prowadzonych w ramach programu komitetów narodowych „Dialog euro-arabski” poprzez
udział w konferencji w Kairze nt. „Obraz kultury arabsko-islamskiej w europejskich podręcznikach historii”. Międzyregionalna strategia „Learning to live together” została
przyjęta w czerwcu 2002 roku, w wyniku prac euro-arabskiej
grupy ekspertów komitetów narodowych ds. UNESCO we
współpracy z ISESCO, ALECSO, Radą Europy i Ligą Państw
Arabskich.

n

Przy wsparciu ze strony UNESCO powstaje Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh (ALF) z siedzibą w Aleksandrii, której celem jest propagowanie dialogu kultur oraz stymulowanie wielostronnej współpracy między społeczeństwami obywatelskimi w dziedzinie kultury, edukacji, nauki
i komunikacji.
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n

Koordynatorem krajowej sieci współpracy z Fundacją im. Anny
Lindh jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.
Polski Komitet ds. UNESCO stanie się członkiem polskiej sieci
Fundacji im. Anny Lindh w 2005 roku.

n

Z okazji 50 rocznicy uchwalenia Konwencji haskiej, w Warszawie odbywa się pod patronatem Dyrektora Generalnego
UNESCO międzynarodowa konferencja nt. „Dziedzictwo kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju”. Uczestniczą w niej
m.in. przedstawiciele NATO, ICCROM i ICOM.

n

We wrześniu sekretarzem generalnym Polskiego Komitetu
ds. UNESCO zostaje dr Lidia Milka-Wieczorkiewicz, historyk,
w latach 2007–2011 ambasador RP w Algierii.

n

2005

Decyzją Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (podjętą w 2002 roku), rozpoczyna się Dekada Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju, proklamowana na lata 2005–2014. UNESCO
powierzona zostaje rola międzynarodowego koordynatora.
Konferencja Generalna przyjmuje Konwencję w sprawie ochrony
i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego. Konwencja
jest oparta o zasady Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturalnej z 2001 roku. Jej przyjęcie było poprzedzone szeroką mobilizacją o charakterze politycznym i środowiskowym, ze względu na
złożoność problematyki różnorodności kulturowej, w której skupiają się różne aspekty życia społecznego, politycznego i gospodarczego. Konwencja jest pierwszym aktem prawnym o charakterze
globalnym, dotyczącym tworzenia i upowszechniania treści kulturalnych. Polska ratyfikuje Konwencję w 2007 roku. Sygnatariuszami
konwencji są wszystkie państwa członkowskie UE, a także – jako
regionalna organizacja integracji gospodarczej – Unia Europejska.
Na tej samej sesji KG przyjęta zostaje Konwencja o zwalczaniu
dopingu w sporcie. Polska ratyfikuje konwencję w roku 2007.

n

Polska zostaje wybrana do Międzyrządowej Rady Programu Informacja dla wszystkich IFAP (przedstawiciel Polski – dr Karol Jakubowicz), Międzyrządowego Komitetu Bioetyki IGCB/CIGB (przedstawiciel – prof. Ewa Bartnik) oraz do Komitetu Wykonawczego
ds. Międzynarodowej Kampanii na rzecz utworzenia Muzeum
Nubii w Asuanie i Muzeum Narodowego Cywilizacji Egipskiej
w Kairze (Polskę będzie reprezentował dr Stefan Jakobielski).

n

W oparciu o decyzję Konferencji Generalnej, podjętą w 2003 roku,
rozpoczyna działalność Międzynarodowy Program Nauk Podstawowych (IBSP/PISF). Zadaniem nowego programu jest wzmocnienie potencjału naukowego państw członkowskich poprzez wykorzystywanie działalności sieci centrów doskonałości i instytutów
UNESCO w poszczególnych krajach i regionach.
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n

Członkiem Rady Naukowej Programu w pierwszej kadencji jest
prof. Andrzej Legocki, prezes PAN. Realizacją programu w Sekretariacie UNESCO kieruje prof. Maciej Nałęcz.

n

Polski Komitet ds. UNESCO, rozpoczyna, we współpracy ze
Stowarzyszeniem ARABIA.pl (NGO), a następnie z Wydziałem
Orientalistycznym UW, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji
Narodowej, realizację projektu warsztatów edukacji międzykulturowej „W kręgu kultury islamu”, kierowanego początkowo do uczniów polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO
stopnia ponadpodstawowego, następnie do nauczycieli Szkół
Stowarzyszonych, a od roku 2010 – do nauczycieli wszystkich szkół w kolejnych regionach Polski. Projekt poświęcony
kulturze islamu i krajom arabskim, zgromadził do roku 2015
prawie 1000 uczniów oraz ponad 700 nauczycieli w całej
Polsce. Warsztatom towarzyszy publikacja materiałów dydaktycznych dla nauczycieli pt. „W kręgu kultury Islamu”, wydana w języku polskim (2007) i angielskim („In the World of
Islam”, 2009) przez Polski Komitet ds. UNESCO i Stowarzyszenia
ARABIA.pl. (2001, 2009)

n

Po katastrofie wywołanej przez tsunami na Oceanie Indyjskim
w 2004 roku – jednej z najtragiczniejszych w skutkach klęsk żywiołowych od początku XX wieku, powołana zostaje do życia Grupa
Koordynacyjna do spraw Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Tsunami na Oceanie Indyjskim. W tym samym roku utworzone zostają dwa podobne ciała dla północno-wschodniego Atlantyku, Morza Śródziemnego i powiązanych
z nimi mórz, oraz dla Morza Karaibskiego i przyległych regionów.

n

Polski Komitet do spraw UNESCO otrzymuje nową podstawę
prawną: Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 lipca 2005 roku. Zarządzenie to zostanie zmienione Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2008 roku.

n

2006

n

Działalność rozpoczyna Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii w Łodzi (ERCE) jako centrum UNESCO II stopnia.
Stanie się ono przykładem dla utworzenia centrów ekohydrologii w Faro, Dżakarcie i Addis Abebie. (1977)

n

Konferencja zorganizowana w związku z 50. rocznicą przystąpienia Polski do sieci szkół stowarzyszonych odbywa się
w Warszawie pod hasłem „Uczyć się żyć razem”.

n

W ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Jerzego Giedroycia
w Lublinie odbywa się pod patronatem UNESCO międzynarodowa konferencja nt. „Aktualność przesłania paryskiej
„Kultury” w dzisiejszej Europie”.

n
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2007
Inspiracją dla logo UNESCO był
Partenon, świątynia wzniesiona
ku czci Pallas Ateny na Akropolu
w Atenach. Logo zostało oficjalnie
przyjęte przez Konferencję Generalną
w 1954 roku, ale widnieje na
publikacjach UNESCO od 1947 roku.

Wprowadzona zostaje zmodyfikowana forma graficzna znaku
UNESCO, który w większości przypadków może występować jedynie jako logo łączone z nazwą komitetów międzyrządowych,
programów UNESCO, wydarzeń itp. Konferencja Generalna
uchwala zasady stosowania nazwy UNESCO. Użycie nazwy,
akronimu, znaku graficznego i nazwy domeny internetowej jest
objęte ochroną prawną na mocy Konwencji paryskiej o ochronie
własności przemysłowej z 1883 roku (art. 6 ter).

n

Od lutego funkcję sekretarza generalnego sprawuje prof. Sławomir Ratajski, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 2001–2005 ambasador RP w Argentynie.

n

Oficjalną wizytę w Polsce składa Dyrektor Generalny UNESCO,
Koïchiro Matsuura. W czasie wizyty przekazuje certyfikat wpisu Hali Stulecia we Wrocławiu na Listę Światowego Dziedzictwa i uczestniczy w inauguracji wystawy na Uniwersytecie
Wrocławskim, poświęconej 35-leciu działalności Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej.

n
Obecne logo obowiązuje od roku 2007.

Na sesji w Christchurch (Nowa Zelandia), Komitet Światowego
Dziedzictwa przyjmuje zmienioną nazwę miejsca Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940–1945). (1979)

n

Na mocy Zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 39 z dnia 30 października 2007 r. ustanowiony zostaje Komitet do spraw Światowego Dziedzictwa Kulturowego
w Polsce, który ma status organu opiniodawczo-doradczego
w kwestiach dotyczących wdrażania Konwencji UNESCO
z 1972 roku.

n

We Wrocławiu odbywa się Subregionalne Forum Młodzieży pn.
„Open Space Follow up Conference of the Regional EuroMed.
UNESCO Youth Forum” dla liderów młodzieżowych z Europy
i krajów śródziemnomorskich. Głównym organizatorem konferencji jest Centrum Inicjatyw UNESCO.

n

Ważnym punktem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego w Polsce jest Ogólnopolskie Forum nt. „Społeczeństwo informacyjne przyszłości – wyzwania dla świata,
Europy i Polski”.

n

2008

Dzięki działaniom prowadzonym od 2005 roku przy pomocy
UNESCO, liczący 1700 lat obelisk z Aksum zostaje ponownie ustawiony w północnej Etiopii, w miejscu, gdzie stał, zanim w 1937
roku został przewieziony do Rzymu. 24-metrowy granitowy obelisk
o wadze 160 ton jest jednym z najcenniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Etiopii. Jego zwrot jest spektakularnym wydarzeniem, które zwraca uwagę społeczności międzynarodowej na
kwestię restytucji dóbr kultury.
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Z udziałem przedstawicieli 153 państw członkowskich UNESCO,
obraduje w Genewie 48. Sesja Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej, zatytułowana „Edukacja włączająca drogą do przyszłości”. Uczestnicy wyrażają obawę, że trwający światowy kryzys gospodarczy przyczyni się do pogłębienia nierówności w dostępie
do edukacji. Wśród zaleceń konferencji znalazła się m.in. konieczność tworzenia systemów, w których edukacja włączająca może
być skutecznie realizowana, obejmujących m.in. kształcenie i dokształcanie nauczycieli, badania naukowe nad metodami kształcenia w ramach edukacji włączającej oraz kwestie pomocy państwom rozwijającym się w tym zakresie. Konferencja zakończyła
się przyjęciem wniosków i zaleceń.

n

Spotkanie stało się okazją do zaprezentowania najciekawszych projektów Szkół Stowarzyszonych UNESCO, które przedstawione zostały w specjalnej publikacji. Znalazł się wśrod
nich projekt polskiej szkoły - II LO w Tomaszowie Mazowieckim, zatytułowany “The Day of the Nations”.

n

Przy Polskim Komitecie ds. UNESCO powstaje Polski Komitet
Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP), gremium o charakterze eksperckim, zrzeszające wybitnych specjalistów z dziedziny komunikacji i informacji, w większości związanych z instytucjami państwowymi. Przewodniczącym Komitetu zostaje
wybrany Marek Hołyński.

n

W ramach obchodów Roku Dialogu Kultur i Międzynarodowego Roku Języków, Polski Komitet ds. UNESCO we współpracy
z Collegium Civitas organizuje debatę nt. „Rzeczpospolita wielokulturowa, wielojęzyczna – dobrodziejstwo czy obciążenie?
W wyniku debaty powstaje publikacja książkowa.

n

We współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO, w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja historyczna
nt. „Miejsce Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w Europie”
z udziałem m.in. Normana Daviesa, Jeana Delumeau, Timothy
Snydera i Jerzego Kłoczowskiego.

n

2009

Irina Bokova, ambasador Bułgarii we Francji, jako pierwsza w historii kobieta zostaje wybrana Dyrektor Generalną UNESCO na czteroletnią kadencję. W 2013 roku uzyska mandat na kolejną kadencję.

n

Polska zostaje wybrana do Rady Wykonawczej UNESCO i deklaruje, że mandat będzie sprawować przez dwa lata. Przedstawicielem kraju jest Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO,
ambasador Krzysztof Kocel.

n

Na półmetku Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju uczestnicy światowej konferencji zorganizowanej w Bonn
z udziałem 900 delegatów ze 100 krajów, przyjmują tzw. Deklarację bońską (Bonn Declaration), w której wskazują na globalny
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kryzys finansowo-ekonomiczny, działania podporządkowane
osiąganiu krótkoterminowych celów oraz niezrównoważoną konsumpcję i komercyjny model rozwoju jako główne zagrożenia dla
zrównoważonego rozwoju. Formułują także szereg postulatów
dotyczących powiązania zadań systemów edukacyjnych i kształcenia ustawicznego z praktyczną realizacją celów Dekady ONZ.
W lipcu w siedzibie UNESCO w Paryżu obraduje II Światowa Konferencja na temat szkolnictwa wyższego pod hasłem „Nowe perspektywy szkolnictwa wyższego i badań naukowych dla postępu społecznego i rozwoju”. Konferencja wskazuje na niebezpieczeństwa
wpływu procesów globalizacji na tę dziedzinę, takich jak lawinowy
w ostatnich latach wzrost liczby studentów, komercjalizacja uczelni
wyższych zmuszonych do samofinansowania, rosnąca liczba uczelni prywatnych oraz studiów internetowych, a także wynikające z tego
zjawiska obniżenia standardów kształcenia i pogłębiającej się, z powodów finansowych, nierówności w dostępie do studiów wyższych.
W grudniu obraduje w Belém (Brazylia) VI Międzynarodowa Konferencja UNESCO na temat Edukacji Dorosłych (CONFINTEA).
Hasłem konferencji, zorganizowanej przez Instytut Kształcenia
Ustawicznego (UIL) w Hamburgu jest „Żyć i uczyć się dla zrównoważonej przyszłości” (Living and Learning for a Viable Future /
Vivre et apprendre pour un futur viable).

n

Nakładem Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu (którego przedstawiciele uczestniczyli w konferencji z ramienia Polski) oraz Polsko-Niemieckiej
Fundacji Edukacji Dorosłych powstaje bezpłatna publikacja
pokonferencyjna “Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych”. Publikacja zawiera m.in. „Ramowy Plan Działań z Belém”, „Globalny raport o uczeniu się
i edukacji dorosłych”, raporty regionalne oraz raport krajowy
na temat edukacji dorosłych w Polsce (1949).

n

Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej organizuje konferencję i warsztaty edukacji międzykulturowej „W kręgu kultury islamu” dla nauczycieli
z krajów regionu Morza Bałtyckiego: Danii, Estonii, Federacji
Rosyjskiej, Finlandii, Litwy, Łotwy, Polski, a także z Białorusi
i Ukrainy. Warsztatom towarzyszy publikacja materiałów dydaktycznych dla nauczycieli w języku angielskim. (2005)

n

Prof. Anna Parzymies, współzałożycielka Zakładu Islamu Europejskiego na Wydziale Orientalistycznym UW i założycielka
wydawnictwa „Dialog”, zostaje laureatką Nagrody UNESCO-Sharjah w dziedzinie kultury arabskiej.

n

UNESCO wraz z 32 instytucjami partnerskimi inauguruje Światową Bibliotekę Cyfrową – portal internetowy, udostępniający bezpłatnie unikatowe niejednokrotnie materiały z zasobów bibliotek
i archiwów z całego świata. W portalu znaleźć można rękopisy,
mapy, książki, nagrania, druki i fotografie.
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Pierwsze Światowe Forum Kultury i Przemysłów Kultury obraduje
we Włoszech (Monza). Program konferencji nawiązuje do założeń
Konwencji UNESCO z 2005 roku.

n

W gmachu Sejmu RP odbywa się pierwsza z cyklu konferencji Polskiego Komitetu ds. UNESCO, upowszechniających dorobek UNESCO w dziedzinie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Konferencji nt. „Kultura a zrównoważony
rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo” towarzyszy
publikacja książkowa pod redakcją naukową prof. Ryszarda
Janikowskiego i prof. Kazimierza Krzysztofka.

n

2010

W Seulu odbywa się druga światowa konferencja poświęcona
edukacji kulturalnej i artystycznej, w wyniku której powstaje dokument pt. „Plan z Seulu: Cele rozwoju edukacji artystycznej”. Na
poprzedzającej ją konferencji w Lizbonie w 2006 r. przyjęto „Mapę
drogową dla edukacji artystycznej”.

n

W nawiązaniu do wniosków z obu konferencji UNESCO, dotyczących znaczenia edukacji kulturalnej i artystycznej dla
rozwoju społecznego i indywidualnego, Polski Komitet ds.
UNESCO zorganizuje w gmachu Sejmu RP w 2011 roku konferencję pt. „Edukacja poprzez kulturę. Ku kreatywności i innowacyjności”. Wyda także publikację pod redakcją naukową
prof. Doroty Ilczuk i prof. Sławomira Ratajskiego. W książce
opublikowano tłumaczenie dokumentów końcowych z Lizbony
i Seulu.

n

We wrześniu UNESCO organizuje w Moskwie pierwszą Światową Konferencję na temat Edukacji Wczesnodziecięcej, której
obrady poświęcone są ocenie stanu realizacji pierwszego z celów programu Edukacja dla Wszystkich, a także podkreśleniu
znaczenia edukacji wczesnodziecięcej dla realizacji Milenijnych
Celów Rozwoju, dotyczących ograniczenia obszarów biedy na
świecie, poprawy stanu zdrowia oraz dobrostanu dzieci, szczególnie w krajach rozwijających się. Konferencja przyjmuje dokument końcowy „Moskiewski program działań i współpracy dla
lepszego wykorzystania potencjału społeczeństw”.

n

Program Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Kulturowego jest
realizowany w Zamościu i we Lwowie, we współpracy z władzami miasta i Ukraińskim Komitetem ds. UNESCO. (1998)

n

Po tragicznym w skutkach trzęsieniu ziemi w dniu 12 stycznia na
Haiti, w wyniku którego zginęło 230 tysięcy ludzi, a 500 tysięcy zostało pozbawionych dachu nad głową, UNESCO przyjmuje plan
działań opracowany przez Międzynarodowy Komitet Koordynacyjny do spraw Dziedzictwa Kulturowego Haiti.
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2011

n

Przewodniczącym Polskiego Komitetu ds. UNESCO zostaje
prof. Andrzej Rottermund, historyk sztuki, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Jego zastępcą wybrany zostaje prof.
Jacek Purchla.

n

IV Międzynarodowa Konferencja Programu Pamięć Świata nt.
„Kultura – Pamięć – Tożsamość” gromadzi około dwustu wybitnych przedstawicieli archiwistyki i bibliotekarstwa oraz historyków i specjalistów w dziedzinie dokumentacji cyfrowej z całego
świata. Wydarzenie zorganizowane jest wspólnie przez Polski
Komitet ds. UNESCO, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych
i Narodowe Centrum Kultury. Konferencja kończy się przyjęciem
dokumentu, zwanego „Deklaracją Warszawską”. W 2012 roku
w Warszawie odbędzie się zwołane przez Dyrektor Generalną
UNESCO międzynarodowe spotkanie ekspertów na temat Programu Pamięć Świata i jego oddziaływania w dziedzinie ochrony
i udostępniania dziedzictwa dokumentacyjnego, a w 2014 roku
– międzynarodowe spotkanie ekspertów w sprawie treści przyszłego Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do
dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego.

n

Na sesji w Manchesterze Międzynarodowy Komitet Doradczy
Programu Pamięć Świata rekomenduje na międzynarodową
Listę Programu Pamięć Świata wpis Archiwum Biura Odbudowy Stolicy (BOS), zbioru dokumentów przechowywanego przez
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy.

n

Do UNESCO przyjęte zostają Południowy Sudan i Palestyna. USA
wstrzymuje wpłacanie składek członkowskich, wynoszących 22
procent całego budżetu Organizacji. Wywołuje to konieczność
przystosowania programów do trudnych realiów budżetowych.
Konferencja Generalna uchwala przyjęcie nowych zasad współpracy z pozarządowymi organizacjami międzynarodowymi. Mogą
one mieć obecnie status doradczy lub status stowarzyszeniowy.

n

Polska zostaje wybrana do Międzyrządowej Rady Międzynarodowego Programu Rozwoju Komunikacji (IPDC) na czteroletnią kadencję. Od roku 2014 Polska, reprezentowana przez
dr. Krzysztofa Wojciechowskiego, będzie członkiem Biura Rady.

n

2012

„Plan działań ONZ w sprawie bezpieczeństwa dziennikarzy oraz
kwestii bezkarności” jest zatwierdzony przez radę zrzeszającą
kierownictwo najwyższego szczebla organów ONZ. Plan ONZ jest
rezultatem procesu rozpoczętego w 2010 roku na wniosek Międzyrządowej Rady Międzynarodowego Programu Rozwoju Komunikacji (IPDC).
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłasza Globalną Inicjatywę „Edukacja przede Wszystkim” (GEFI). Dyrektor
Generalna UNESCO przyjmuje funkcję Sekretarz Wykonawczej
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Komitetu Sterującego Wysokiego Szczebla, powołanego do opracowania założeń i realizacji Globalnej Inicjatywy, uznającej kluczową rolę edukacji dla rozwoju.

n

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, składa oficjalną
wizytę w Polsce. W czasie wizyty uczestniczy w forum Ekonomicznym w Krynicy i wręcza na konferencji w Warszawie certyfikat Trójstronnego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie.

n

Światowy Kongres Otwartych Zasobów Edukacyjnych, zorganizowany w Paryżu przez UNESCO we współpracy z międzyrządową
organizacją Commonwealth of Learning (COL), przyjmuje deklarację, w której rekomenduje państwom podjęcie konkretnych działań sprzyjających rozwojowi otwartych zasobów edukacyjnych.
W ramach kampanii UNESCO w sprawie dziedzictwa architektonicznego, niematerialnego i dokumentacyjnego, niszczonego w wyniku
konfliktów zbrojnych w północnych regionach Mali, Komitet Światowego Dziedzictwa ustanawia specjalny fundusz przeznaczony na
ratowanie miejsc światowego dziedzictwa w Mali.
Po raz pierwszy obchodzony jest przez UNESCO i państwa członkowskie Światowy Dzień Jazzu (30 kwietnia), a także Międzynarodowy Tydzień Edukacji Artystycznej (czwarty tydzień maja).
W Wiedniu, przy współpracy Polskiego Komitetu ds. UNESCO zorganizowana zostaje międzynarodowa konferencja komitetów narodowych ds. UNESCO nt. „Euro-Arab Dialogue: Contribution to a New
Humanism”. Polska od roku 2011 przewodniczy z ramienia krajów
europejskich Grupie zadaniowej komitetów narodowych UNESCO
ds. Inicjatywy Dialogu Euro-Arabskiego. (2001, 2004, 2009)

2013

Irina Bokova zostaje ponownie wybrana Dyrektor Generalną
UNESCO na drugą, czteroletnią kadencję.
Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-Moon zapowiada utworzenie Komitetu Doradczego ds. Nauki. Funkcję sekretariatu sprawować będzie
UNESCO. Zadaniem Komitetu jest wzmocnienie współpracy między
społecznością naukową a decydentami, w celu wypracowania strategii rozwojowych, opartych na silnych podstawach naukowych.

n

Na 19. sesji Zgromadzenia Ogólnego Państw Stron Konwencji
z 1972 roku Polska zostaje wybrana do Komitetu Światowego
Dziedzictwa i będzie zasiadać w tym gremium do roku 2017.

n

Od 1 stycznia 2013 r. przez rok funkcję przewodniczącej Rady
ds. Badań Jądrowych (CERN) sprawuje Polka, prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Jest
pierwszą kobietą i pierwszą osobą z Europy Środkowo-Wschodniej, piastującą tę funkcję. ( 1954)

n
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Na podstawie decyzji Konferencji Generalnej mają być kontynuowane prace nad statusem geoparków UNESCO.

n

Kraków uzyskuje tytuł Miasta Literatury UNESCO, stając się
członkiem sieci miast kreatywnych.

n

Z okazji 60. rocznicy powstania Sieci Szkół Stowarzyszonych
UNESCO, w Warszawie obraduje konferencja polskiej sieci
pn. „Wychowywać w dialogu ze środowiskiem”, zorganizowana przez Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ministerstwem Środowiska, przy wsparciu Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

n

Polski Komitet ds. UNESCO, we współpracy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych oraz Stowarzyszeniem Wolnego Słowa
organizuje dwunastodniową wizytę studyjną grupy sześciu
dziennikarzy prasowych i telewizyjnych z Libii, którzy przybyli
do Polski, by przyjrzeć się z bliska roli i mechanizmom funkcjonowania niezależnych mediów w systemie demokratycznym
oraz poznać polskie doświadczenia okresu transformacyjnego
końca lat 90. XX wieku.

n

2014

n

Irina Bokova, Dyrektor Generalna UNESCO, uczestniczy w uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

n

Polska rozszerza ofertę stypendialną, adresowaną do młodych specjalistów z krajów rozwijających się, zwłaszcza
z Afryki. W ramach dwóch programów: stypendiów współsponsorowanych UNESCO-Poland i stypendiów Polskiego
Komitetu do spraw UNESCO, w 2014 roku ze stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Spraw
Zagranicznych skorzysta 129 młodych naukowców.

n

Zagadnienie społecznego wymiaru krajobrazu kulturowo-przyrodniczego jest tematem debaty, zorganizowanej przez
Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy z Fundacją
Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Punktem wyjścia dla debaty jest wdrażanie Konwencji UNESCO, Zalecenia UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego i konwencji Rady Europy.

n

Wrocław zostaje wybrany przez UNESCO Światową Stolicą
Książki w 2016 roku.

n

W dniu 10 listopada, Światowym Dniu Nauki dla Pokoju
i Rozwoju, UNESCO inauguruje działalność Światowej Biblioteki
Naukowej (WLoS), oferującej bezpłatny dostęp online do setek
artykułów naukowych, redagowanych i ocenianych wzajemnie
przez uczestników.
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n

Uroczyście zainagurowana zostaje Krajowa Lista Programu Pamięć Świata, na której znajduje się obecnie jedenaście
obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego. (s. 94)

n

2015

Z inicjatywy UNESCO Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych przyjmuje rezolucję w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego Iraku i Syrii.
Dla międzynarodowej mobilizacji wokół ratowania dziedzictwa
kulturowego w tych krajach, zwłaszcza wśród młodzieży, Dyrektor
Generalna UNESCO, Irina Bokova, ogłasza akcję #Unite4Heritage,
realizowaną za pomocą mediów społecznościowych.
Na spotkaniu w Bonn powstaje sieć europejskich komitetów narodowych ds. UNESCO.

n

W lipcu przewodniczącym Komitetu zostaje prof. Jacek Purchla,
pełniący wcześniej funkcję wiceprzewodniczącego.

n

W październiku stanowisko Stałego Przedstawiciela RP przy
UNESCO obejmuje ambasador Krystyna Żurek.

n
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Członkostwo Polski
w Radzie Wykonawczej UNESCO
Członkowie Rady
Wykonawczej UNESCO

Przedstawiciele Polski
w Radzie Wykonawczej1

Marian Falski

Jerzy Kłoczowski

1946–1947

1947–1950

przewodniczący Polskiego Komitetu
do spraw UNESCO
1993–1997
1999–2003

Stefan Wierbłowski

Krzysztof Kocel

przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
1956–1964

Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO
2009–2011

Stanisław Arnold

Eugenia Krassowska
przewodnicząca Polskiego Komitetu ds. UNESCO
1976–1980

Kazimierz Żygulski
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
1987–1990

Jerzy Kłoczowski
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
1990–1991

1

Począwszy od 1993 roku do Rady Wykonawczej wybierane
są państwa, a nie osoby zgłaszane przez państwa.
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Stali Przedstawiciele Polski
przy UNESCO
Henryk Birecki, od września1946 r.
Jerzy Wiechecki, 1955–1956
Mirosław Żuławski, 1956–1965
Wojciech Kętrzyński, 1965–1969
Jerzy Sochanik, 1969–1971
Bogdan Ileczko, 1971–1974
Czesław Wiśniewski, 1974–1979
Ignacy Gajewski, 1979–1981
Leon Waściński, 1981–1986
Janusz Zabłocki, 1986–1989
Władysław Neneman, 1989–1991

Jolanta Rostworowska
1991–1995

Alicja Ciężkowska
1995–2000

Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska
2000–2003

Maria Walicka-Wodzyńska
2004–2009

Krzysztof
Kocel
1

2009–2013

Dariusz Karnowski

2014–2015

Krystyna Żurek
od października 2015

1

W latach 2009–2013 Stałe Przedstawicielstwo RP
przy UNESCO ma status odrębnej placówki zagranicznej.

Współpracownicy Stałych Przedstawicieli
Jan Zaniewicki, od września 1946 r.
Antoni Osmański, 1962–1969
Wiesława Szafraniec, 1970–1971
Irena Strzałkowska, 1976–1981
Krystyna Żurek, 1991–1995
Katarzyna Banaszkiewicz

2004–2012 (kilkakrotnie chargé d’affaires a.i.)

Agnieszka Wyżnikiewicz-Mabrouk

2012 – do chwili obecnej (kilkakrotnie chargé d’affaires a.i.)
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Przewodniczący i Sekretarze Generalni
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Przewodniczący:

Sekretarze Generalni:

Stanisław Skrzeszewski

Maria Żebrowska

1946–1947

1946–1954

Stefan Wierbłowski

Mirosław Żuławski

1954–1968

1954–1956

Eugenia Krassowska-Jodłowska

Władysław Grzędzielski

1969–1979

1956–1974

Janusz Czesak

Jaromir Ochęduszko

1979–1987

1974–1981

Kazimierz Żygulski

Janusz Zabłocki

1987–1990

1981–1986

Jerzy Kłoczowski

Leon Waściński

1990–2011

1986–1992

Andrzej Rottermund

Joanna Kozińska-Frybes

2011–2015

1992–1993

Jacek Purchla

Wojciech Fałkowski

od lipca 2015

1993–2001

Tomasz Orłowski
2001–2004

Lidia Milka-Wieczorkiewicz
2004–2007

Sławomir Ratajski
2007 – do chwili obecnej
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Źródła:
Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dokumenty Konferencji Generalnej UNESCO wydane w latach 1946–2013.

Biuletyn Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Nr 1, Listopad 1956 – Nr 1- 4 (271) Styczeń–Grudzień 1990.
UNESCO i my, pismo Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Nr 1 (275) 1995 – Nr 3-4 (288), 2000.
Chronique de l’UNESCO/UNESCO Chronicle, No 1, Juillet 1955 – No 6, Juin/June 1979.
Les Nouvelles de l’UNESCO/UNESCO News, No 1, Avril/April 1979 – No 243, Novembre/November 1988.
Sources de l’UNESCO/UNESCO Sources, No 1, Février/February, 1989 – No 140 December /Décembre 2001.
40 ans de solidarité entre les nations, UNESCO, 1988.
M. C. Lacoste, The Story of a grand design., UNESCO 1946–1993, UNESCO Publishing 1994.
R.-P. Droit, Humanity in the making. Overview of the intellectual history of UNESCO 1945–2005,
UNESCO 2005.

60 ans d’histoire de l’UNESCO. Actes du colloque international, Paris, 16-18 novembre 2005.

Polski Komitet do spraw UNESCO składa serdeczne podziękowania
za pomoc w wyszukiwaniu informacji w czasopismach
UNESCO studentom: Natalii Koper, Mikołajowi Solikowi,
Milenie Bogdan i Anastasiyi Berlizowej.
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Czym zajmowaliśmy się
w 2014 roku
Mamy przyjemność oddać do rąk
Czytelników kolejny numer Biuletynu
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
w roku szczególnym – 70-lecia istnienia
Organizacji. Z tej okazji zasadnicza
część naszego pisma poświęcona jest
historii UNESCO. Nie możemy jednak nie
poinformować Państwa o najważniejszych
działaniach naszego Komitetu, które
podejmowaliśmy w ubiegłym roku.
Jako instytucja rządowa o charakterze opiniodawczo-doradczym
w zakresie współpracy Polski z UNESCO, wypełnialiśmy swoje zadanie zgodnie z naszymi kompetencjami w dziedzinie nauki, kultury, edukacji oraz komunikacji i informacji. Duża rozpiętość tematyczna zagadnień, w które angażuje się Polski Komitet ds. UNESCO,
odzwierciedla szeroki zakres problematyki objętej kompetencjami
UNESCO w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Priorytetowe cele naszej działalności dotyczyły z jednej strony udziału Polski w pracach UNESCO, a z drugiej - promocji programów i idei
UNESCO w naszym kraju, gdzie przede wszystkim zajmowaliśmy się
współpracą z odpowiednimi instytucjami rządowymi przy wdrażaniu korzystnych dla rozwoju Polski osiągnięć społeczności międzynarodowej, wyrażonych w konwencjach, programach oraz zaleceniach
UNESCO, dotyczących głównie dziedzictwa kulturowego i dokumentacyjnego oraz środowiska naturalnego.
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Zgodnie z założeniami polskiej polityki zagranicznej i kulturalnej,
podejmowaliśmy wysiłki, zmierzające do zacieśnienia naszych relacji z państwami sąsiedzkimi, a przede wszystkim zacieśniania współpracy z krajami Unii Europejskiej, ale także wzmocnienia naszego
udziału w polityce UE wobec krajów Basenu Morza Śródziemnego.
Ważnym celem naszej aktywności było włączenie się, w ramach
współpracy Północ-Południe, do działań o charakterze pomocowym
dla krajów rozwijających się, głównie Afryki Subsaharyjskiej, co stanowi od lat jeden z priorytetów UNESCO.
W dziedzinie współpracy wielostronnej na forum UNESCO, najwięcej
uwagi przyciągała niewątpliwie 38. sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa w Dosze. Polska zainaugurowała na niej swoją czteroletnią kadencję jako członek Komitetu, starając się, zgodnie z przyjętym założeniem, wnosić profesjonalny, merytoryczny wkład do prac
tego jednego z najbardziej prestiżowych ciał UNESCO. Udział w sesji
poprzedzały przygotowania angażujące Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Środowiska, Narodowy Instytut Dziedzictwa (jako koordynatora), Polski Komitet ds. UNESCO oraz wielu ekspertów.
Przedstawiciele Polskiego Komitetu śledzili prace większości
statutowych organów UNESCO, w których Polska ma status obserwatora, w tym zwłaszcza sesje Rady Wykonawczej i gremiów międzyrządowych, powołanych w ramach konwencji UNESCO w dziedzinie
kultury. Przedstawiciele Polski brali udział w pracach w ramach programów międzynarodowych w dziedzinie nauki - Międzynarodowego
Komitetu Bioetyki (IBC) i Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP). Prof. Ewa Bartnik, uczestnicząca w pracach IBC od 2010
roku, została wybrana przez Dyrektor Generalną UNESCO na kolejną
kadencję, a prof. Maciej Zalewski został przewodniczącym (na okres
2014-2017) Naukowego Komitetu Doradczego Programu Ekohydrologicznego UNESCO, działającego w ramach IHP.
W sytuacji, kiedy wolność słowa, pluralizm mediów i bezpieczeństwo
dziennikarzy są tematami nadal tak bardzo aktualnymi, dużą wagę
przywiązywaliśmy do prac Międzynarodowego Programu Rozwoju
Komunikacji (IPDC). Szczególnie ważny był dla nas wybór Polski do
Biura Międzyrządowej Rady IPDC, która zajmuje się określaniem
działań na rzecz rozwoju pluralistycznych i wolnych mediów, a także
między innymi właściwym, zgodnie z przyjętymi założeniami, rozdysponowywaniem środków na projekty (ponad 1 mln USD rocznie),
realizowane przy wsparciu Programu w różnych regionach świata.
Komitet udzielał merytorycznego wsparcia ekspertowi reprezentującemu Polskę w Międzyrządowej Radzie IPDC, dr. Krzysztofowi
Wojciechowskiemu.
Mając na uwadze znaczenie działalności UNESCO w zakresie
ochrony dziedzictwa dokumentacyjnego, Polski Komitet angażował się w działania dotyczące Programu Pamięć Świata, a głównie
w prace nad projektem „Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania
i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego”. W 2014 roku przedstawiciele Komitetu brali aktywny udział w przygotowaniu i organizacji,
a także w obradach zwołanego przez Dyrektor Generalną UNESCO
międzynarodowego spotkania ekspertów z różnych regionów świata,
których Polska gościła w Warszawie. Spotkanie to w wielkim stop-
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niu przyczyniło się do powstania zasadniczego projektu przyszłego
Zalecenia UNESCO. Komitet aktywnie uczestniczył również w realizacji inicjatywy, zmierzającej do utworzenia Europejskiego Komitetu Programu Pamięć Świata. Grudniowe posiedzenie w Warszawie stanowiło kontynuację wcześniejszego spotkania we Frankfurcie nad Menem i zgromadziło uczestników z Austrii, Belgii, Francji, Grecji, Holandii, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii i oczywiście
z Polski. Prace nad ostatecznym kształtem tej inicjatywy będą jeszcze
trwały. Zebrani potwierdzili celowość tworzenia przedsięwzięć, służących wymianie doświadczeń i podejmowaniu wspólnych inicjatyw
na gruncie regionalnym.
Bardzo ważną inicjatywą regionalną było podjęcie prac nad
powołaniem europejskiej sieci komitetów narodowych, obejmującej kraje UE i EFTA. Kilka europejskich komitetów narodowych, do
których należał Polski Komitet, widząc bardzo zachęcające rezultaty poprzednich spotkań dyskusyjnych, organizowanych w Lugano
i Leuven, postanowiło utworzyć bardziej trwałą strukturę regionalną,
dającą możliwość zbudowania dynamicznej platformy wymiany myśli
i dzielenia się dobrymi praktykami, przyczyniając się do twórczego
udziału w procesie rozwoju UNESCO. Spotkania grupy inicjatywnej
koncentrowały się na definiowaniu celów, założeń programowych
oraz metod pracy przyszłej sieci. Nasze prace zostały uwieńczone
sukcesem na spotkaniu zorganizowanym przez Niemiecki Komitet Narodowy UNESCO w Bonn, w lutym 2015 r., gdzie doszło do
formalnego utworzenia sieci. Celem jej działalności jest zacieśnienie współpracy wewnątrz Unii Europejskiej, w oparciu o programy
UNESCO i poszukiwanie wspólnego stanowiska wobec różnorodności
dzisiejszych wyzwań, takich jak: modele edukacyjne, rozwój miast,
ochrona dziedzictwa, współpraca naukowa, wymiana młodzieży, problemy migracji, dialog międzykulturowy, wspólne inicjatywy pomocowe, zintensyfikowanie współpracy sieci Szkół Stowarzyszonych
i Katedr UNESCO. Widząc duże możliwości działania tego typu organizacji, służącej pogłębianiu wzajemnych relacji miedzy krajami UE,
Polski Komitet zgłosił gotowość pełnienia roli gospodarza kolejnego
spotkania członków sieci europejskiej, które zaplanowane zostało na
początku 2016 roku w Krakowie. Utworzenie sieci wynika z jednej
strony z korzyści i nowych możliwości dostrzeganych przez państwa
UE, a z drugiej – z decentralizacji UNESCO i konieczności znalezienia
właściwych form organizacyjnych korespondujących z tym procesem.
Możliwości zwiększenia roli komitetów narodowych i kwestie
dotyczące restrukturyzacji Sekretariatu UNESCO w związku z ograniczeniami budżetowymi, stały się, obok zagadnień dotyczących
współpracy Polski z UNESCO, tematem rozmów, prowadzonych
przez Dyrektor Generalną UNESCO, Irinę Bokovą, podczas wizyty
w Warszawie, w dniu 28 października 2014 r. Irina Bokova przybyła
do Polski na uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich.
Podczas pobytu w Polsce spotkała się z Ministrem Spraw Zagranicznych, Grzegorzem Schetyną i Podsekretarz Stanu, Henryką
Mościcką-Dendys.
Sprawne funkcjonowanie sieci komitetów narodowych ma istotne
znaczenie dla zacieśniania współpracy regionalnej, ale też jest niezwykle pomocne w realizacji programów międzyregionalnych, dzięki
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istnieniu komitetów narodowych w niemalże wszystkich państwach
członkowskich UNESCO. To dzięki temu między innymi Polski Komitet do spraw UNESCO mógł z powodzeniem rozwinąć w ostatnich
latach współpracę z innymi regionami, głównie z Afryką Subsaharyjską, w zakresie pomocy dla młodych naukowców. We współpracy z polskimi uczelniami i ośrodkami badawczymi stale rozwijamy, w ramach współpracy Północ-Południe i Globalnego Priorytetu „Afryka”, program stypendiów współsponsorowanych UNESCO/
Poland, dzięki któremu ok. 40 młodych naukowców z Południa mogło
podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w Polsce. W ramach Programu stypendialnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, adresowanego do krajów Europy Środkowo-Wschodniej i krajów rozwijających
się, przyjęliśmy ok. 90 absolwentów (w tym 40 z Ukrainy), reprezentujących różne dziedziny nauki, umożliwiając im poszerzenie specjalistycznej wiedzy w polskich ośrodkach naukowych. Ogółem w 2014
roku beneficjentami programów stypendialnych, finansowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, było 129 młodych naukowców. Stypendyści
przyjęci zostali przez 10 polskich uczelni, większość przez Centrum
Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO
oraz Uniwersytet Warszawski.
Kierując się jednym z priorytetów naszego Komitetu, jakim jest
ochrona dziedzictwa, kontynuowaliśmy, podjęty w 2013 roku projekt, dotyczący konserwacji dzieł sztuki, we współpracy z Białoruską Państwową Akademią Sztuki w Mińsku, Białoruskim Komitetem
UNESCO i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W ramach projektu uruchomiliśmy program sześciomiesięcznych warsztatów studyjnych dla młodych specjalistów z Białorusi w zakresie konserwacji
dzieł sztuki.
Budowaniu porozumienia na gruncie edukacji i kultury służą
działania Grupy Zadaniowej Komitetów Narodowych UNESCO do
spraw Dialogu Euro-Arabskiego, w której Polski Komitet od czterech lat sprawuje funkcję przewodniczącego z ramienia krajów europejskich. Podjęte w 2014 roku działania mają na celu intensyfikację współpracy z krajami arabskimi w kolejnych latach. Zadaniem
o szczególnym znaczeniu dla uczestników są, podjęte przez międzynarodową grupę ekspertów pod kierunkiem prof. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, prace nad koncepcją zestawu edukacyjnego, zatytułowanego „Our Commonly Shared Values”, a poświęconego edukacji
międzykulturowej i promocji Dialogu Euro-Arabskiego.
Do zainicjowanych przez inne komitety narodowe przedsięwzięć
o charakterze subregionalnym, w których Polski Komitet ds. UNESCO
aktywnie uczestniczył, należą warsztat nt. „Sustainability Science
in Central and Eastern Europe” (Bratysława, czerwiec 2014 r.)
i konferencja naukowa pt. „Cross-Border Migration and its Implications for the Central European Area” (Bratysława, listopad 2014 r.),
zorganizowana w ramach programu MOST. Inicjatywy dotyczące
kwestii wymagających pogłębionej dyskusji lub pozwalające na lepsze wykorzystanie możliwości, jakie dają programy UNESCO w dziedzinie nauki, pokazują nowy kierunek we współpracy komitetów
narodowych, który zapewne umocni się po ustanowieniu ich europejskiej sieci.
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W działalności krajowej, w 2014 roku Komitet koncentrował się na
tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego niematerialnego i materialnego, a zwłaszcza krajobrazu kulturowo-przyrodniczego i dziedzictwa dokumentacyjnego, oraz na problematyce związanej z rozwojem społeczeństwa informacyjnego.
W związku z toczącą się właśnie ogólnokrajową dyskusją, dotyczącą
znaczenia i społecznego wymiaru krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, nasz Komitet wystąpił z inicjatywą zorganizowania debaty na
ten temat. Opieraliśmy się przy tym na ideach zawartych w konwencjach i w Zaleceniu UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu miejskiego z 2011 roku, a także w ratyfikowanej przez Polskę Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej i przygotowywanej do ratyfikacji Ramowej
Konwencji Rady Europy z Faro. Debata pod patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego pt. „Społeczny wymiar krajobrazu kulturowo-przyrodniczego” została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wrześniu 2014 r.
na Zamku Królewskim w Warszawie. Zachęceni pozytywnymi rezultatami tego wydarzenia, przystąpiliśmy do opracowania publikacji na ten
temat, którą zamierzamy wydać razem z Narodowym Centrum Kultury.
Będzie to kolejna publikacja z serii wydawnictw Polskiego Komitetu
ds. UNESCO. W 2014 roku ukazała się drukiem książka pt. „Dlaczego
i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe”, która, poza
przedstawieniem nowoczesnych koncepcji rozumienia i ochrony kulturowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego, przynosi także
szereg zaleceń do zastosowania w krajowym systemie legislacyjnym.
Tematyka dziedzictwa kulturowego jest obecna w działalności Komitetu
w różnej formie. W 2014 roku, obok zagadnień związanych ze Światowym Dziedzictwem i krajobrazem kulturowo-przyrodniczym, pierwszoplanowe miejsce zajmowały problemy ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego w świetle Konwencji UNESCO z 2003 roku.
Poprzez uczestnictwo w warsztatach i konferencjach, udział w pracach
Rady ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, działającej przy
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz liczne publikacje, staraliśmy się upowszechniać wiedzę na temat istoty dziedzictwa niematerialnego, zgodnie z duchem i zapisem tej Konwencji UNESCO.
Uznając Program Pamięć Świata za jeden z priorytetów, Komitet,
równolegle z działaniami na płaszczyźnie międzynarodowej, aktywnie pracował na rzecz rozwoju tego programu UNESCO w Polsce. We
współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Kancelarią
Prezydenta RP przygotowano uroczystość inauguracji Polskiej Listy
Krajowej Programu Pamięć Świata, która odbyła się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w Sali
Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, w dniu 17 września 2014 r.
Wśród gości obecna była m.in. delegacja Litewskiego Komitetu Programu Pamięć Świata.
Polski Komitet Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP) wystąpił
z inicjatywą zorganizowania seminarium nt. „Modele użytku publicznego na przykładzie zbiorów bibliotecznych i audiowizualnych”, które
w czerwcu 2014 r. zostało zorganizowane przez Polski Komitet ds.
UNESCO we współpracy z Biblioteką Narodową i Narodowym Instytutem Audiowizualnym, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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W ubiegłym roku trwały także prace nad publikacją książkową
poświęconą edukacji medialnej, która ma na celu zwrócenie uwagi
na jedno z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych o istotnym znaczeniu
również dla przyszłości demokracji i wartości obywatelskich. Przedstawiciele Komitetu uczestniczyli również w debatach na temat edukacji medialnej i informacyjnej.
Kontynuowaliśmy działalność wynikającą z roli Komitetu jako
koordynatora programu sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO
(ASPnet) w Polsce, a także instytucji udzielającej wsparcia Katedrom
UNESCO w kwestiach dotyczących współpracy z Organizacją. Tematyka, którą zajmują się Katedry UNESCO w Polsce, została rozszerzona o edukację na temat Holokaustu, w związku z ustanowieniem
nowej katedry UNESCO na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Do najważniejszych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji należał
projekt edukacji międzykulturowej pt. „ W kręgu kultury islamu”,
realizowany od kilku lat przez nasz Komitet we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Wydziałem Orientalistycznym
Uniwersytetu Warszawskiego. W jego ramach odbyły się dwa kolejne
regionalne warsztaty dla nauczycieli, których do końca 2014 r. zorganizowaliśmy już dziewięć w kolejnych województwach, z udziałem
ponad 600 nauczycieli, reprezentujących wszystkie poziomy polskich
szkół. Warsztaty, zyskujące wysokie oceny uczestników, przyczyniają
się do kształtowania postaw otwartości na różnorodność kulturową
oraz tolerancji i akceptacji inności manifestowanej w kulturze, co
jest wciąż aktualnym wyzwaniem w procesie budowania demokracji
i przeciwdziałania wykluczeniom.
Ważną rolę informacyjną i promocyjną pełni prowadzona przez
PK ds. UNESCO witryna internetowa. W 2014 roku zamieszczono
kilkadziesiąt nowych wiadomości na temat wydarzeń, konferencji,
nowych wpisów na poszczególne listy UNESCO, konkursów organizowanych lub objętych patronatem Komitetu lub UNESCO. Warto
podkreślić, że stale rośnie zainteresowanie stroną. W ubiegłym roku
w naszej witrynie odnotowano 128821 odwiedzin ze 127 krajów.
Realizacja zadań Komitetu była możliwa dzięki różnym formom
bieżącej współpracy Stałego Sekretariatu Polskiego Komitetu do
spraw UNESCO z instytucjami kluczowymi dla rozwoju współpracy
Polski z UNESCO: Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Kancelarią
Prezydenta RP, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju, Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polską Akademią Nauk,
TVP, Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Narodowym Centrum Kultury, a także z wieloma
innymi instytucjami i organizacjami.
Więcej informacji na temat przedstawionych tutaj w dużym skrócie
zagadnień znajdą Państwo na pozostałych stronach naszego Biuletynu.

•
Prof. Sławomir Ratajski
Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO
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Wydarzenia roku 2014
Debata na temat społecznego
wymiaru krajobrazu
kulturowego
Zachodzące współcześnie procesy urbanizacyjne
oznaczają poważne wyzwania dla realizacji zasad
zrównoważonego rozwoju i stanowią przeszkodę
w podnoszeniu jakości życia. W związku z Zaleceniem UNESCO w sprawie historycznego krajobrazu
miejskiego z 2011 roku, Polski Komitet do spraw
UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego zorganizował w dniu
29 września 2014 r. debatę na temat społecznego
wymiaru krajobrazu kulturowo-przyrodniczego.
Jej współorganizatorem był Zamek Królewski
w Warszawie – Muzeum. Debata została przygotowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami. Odbyła się pod Honorowym Patronatem
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, którego wystąpienie zostało odczytane przez Olgierda
Dziekońskiego, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Olgierd Dziekoński wystąpił na konferencji również we własnym imieniu, prezentując zagadnienia ochrony krajobrazu wraz z panem
Piotrem Otawskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównym Konserwatorem
Przyrody i Januszem Sepiołem, Senatorem RP. Piotra Żuchowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora Zabytków reprezentowała prof.
Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wśród zgromadzonych gości
byli przedstawiciele środowisk związanych zawodowo z ochroną dziedzictwa kulturowego i przy-

rodniczego na szczeblu samorządowym, przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji, architekci i urbaniści. Gości powitał prof. Andrzej Rottermund
w podwójnej roli: Przewodniczącego Polskiego
Komitetu do spraw UNESCO i Dyrektora Zamku
Królewskiego w Warszawie – Muzeum, Rezydencji Królów i Rzeczypospolitej. Opiekę medialną nad
konferencją sprawowały Telewizja Polska i Polskie
Radio. Debata koncentrowała się z jednej strony na
procesach społeczno-gospodarczych i ich wpływie
na podejście do ochrony dziedzictwa, a z drugiej
na udziale i roli społeczeństwa w kształtowaniu
otoczenia. Wnioski z wystąpień i dyskusji zostały
przekazane zainteresowanym ministerstwom.
Dotyczyły one przede wszystkim ram prawnych,
partycypacji społecznej i edukacji. W nawiązaniu
do debaty, Polski Komitet do spraw UNESCO we
współpracy z Narodowym Centrum Kultury przygotowuje publikację książkową pt. „Krajobraz kulturowo-przyrodniczy a rozwój społeczny”.
•

Wystąpienie Sekretarza Generalnego PK ds. UNESCO,
prof. Sławomira Ratajskiego podczas debaty na temat
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, 29 września 2014 r.
w Zamku Królewskim – Muzeum w Warszawie.
Fot: © J. Szpytko / AGH Kraków
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Rozszerzenie wpisu
Puszczy Białowieskiej
jako transgranicznego miejsca
światowego dziedzictwa
Na podstawie propozycji przedstawionej przez
Polskę i Białoruś, Komitet Światowego Dziedzictwa
na 38 sesji (Doha, 15-25 czerwca 2014) zdecydował o rozszerzeniu oraz o zmianie nazwy i kryteriów wpisu transgranicznego „Białowieża Forest /
Belovezhskaya Pushcha”. Część Białowieskiego Parku
Narodowego została wpisana w roku 1979 na podstawie ówczesnego kryterium (i) jako jeden z pierwszych obiektów przyrodniczych na Liście światowego
dziedzictwa. Białoruska część rozległej Puszczy Białowieskiej została wpisana w roku 1992 jako roz-

Inauguracja Polskiej Listy
Krajowej Programu
UNESCO Pamięć Świata
Uroczystość odbyła się 17 października 2014 roku
w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego, pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, z udziałem Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, min. Michała Klimczaka, Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty
Omilanowskiej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych, dr Henryki Mościckiej-Dendys
oraz ponad 200 uczestników. Podczas uroczystości,
prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i przewodniczący Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata oraz, w imieniu przewodniczącego PK ds. UNESCO, Sekretarz Generalny
prof. Sławomir Ratajski, wręczyli certyfikaty wpisu na
Listę jedenastu obiektów polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego. Inauguracji, która spotkała się z dużym
zainteresowaniem mediów, towarzyszyły: wystawa
faksymiliów wpisanych obiektów podczas dni otwartych w Pałacu Prezydenckim i wystawy oryginałów
obiektów w miejscach ich przechowywania. Specjalnie na inaugurację polskiej listy przybyli goście zagraniczni z Litwy: przewodnicząca Litewskiego Komitetu Programu Pamięć Świata, Jolita Steponaitienė
oraz Miglė Mašanauskienė z Litewskiego Komitetu ds. UNESCO. PK ds. UNESCO współpracował w przygotowaniu inauguracji z NDAP / Polskim

szerzenie wcześniejszego wpisu. W 2014 roku wpis
został rozszerzony po polskiej stronie na cały obszar
Białowieskiego Parku Narodowego (z 5.069 ha do
59.576 ha). Obecnie powierzchnia obszaru wpisanego wynosi 141.885 ha, a jego strefy buforowej –
166.708 ha. Na Liście światowego dziedzictwa dobro
figuruje odtąd jako „Białowieża Forest”. Jest wpisane na podstawie dwóch kryteriów:
kryterium (ix) – jako zróżnicowany zespół chronionych ekosystemów leśnych
kryterium (x) – jako niepowtarzalny obszar bioróżnorodności z powodu jego rozległości, statusu
ochrony i stosunkowo mało zmienionego pierwotnego charakteru.
Symbolem Puszczy Białowieski jest żubr europejski.

•
Komitetem Programu Pamięć Świata oraz Kancelarią
Prezydenta RP. W ramach pierwszej edycji, na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata
wpisane zostały:
Konstytucja 3 maja 1791 (Ustawa Rządowa)
- uznawana za pierwszą w Europie i drugą na
świecie nowoczesną konstytucję, przechowywana
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.
Złoty kodeks gnieźnieński z II poł. XI w. (Codex
Aureus Gnesnensis) - księga liturgiczna używana
podczas wielkich wydarzeń kościelnych i państwowych, od średniowiecza do czasów współczesnych, przechowywana w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie.
Kronika Galla Anonima z XII w. - najstarsza
kronika polska, zachowana w „Kodeksie zamojskim”,

Inauguracja polskiej Listy Krajowej Programu UNESCO
Pamięć Świata, 17 października 2014 r. w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie. Wystąpienie Michała
Klimczaka, Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Foto: © Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP

UNESCO I POLSKI KOMITET W 2014 R.

zawierająca informacje o początkach państwa
polskiego i ważnych wydarzeniach w jego dziejach, przechowywana w Bibliotece Narodowej
w Warszawie.
Dokument lokacyjny miasta Krakowa z 5 czerwca
1257 r. - akt wprowadzający Kraków do środkowoeuropejskiego systemu prawa miejskiego, mający
wpływ na obecną zabudowę miasta, przechowywany w Archiwum Narodowym w Krakowie.
„Banderia Prutenorum” autorstwa Jana Długosza
z 1448 r. - najstarsza w Europie księga chorągwi,
zawierająca podobizny 56 chorągwi zdobytych na
wojskach krzyżackich, w tym pod Grunwaldem,
przechowywana w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Kazania świętokrzyskie z II poł. XIII w. - najstarszy
zachowany prozatorski tekst w języku polskim,
przechowywany w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Opis żup bocheńskich i wielickich z 1518 r.
(Brevis et accurata regiminis ac status zupparum
Vieliciensium et Bochnensium sub annum
Christi 1518 descriptio) – unikalny opis struktury i funkcjonowania jednego z największych
królewskich przedsiębiorstw ówczesnej Europy,

Międzynarodowe Spotkanie
Ekspertów nt. Zalecenia
w sprawie zachowania
i dostępu do dziedzictwa
dokumentacyjnego, w tym
dziedzictwa cyfrowego
Spotkanie, zorganizowane 26-27 czerwca 2014 r.
w Warszawie, w siedzibie Naczelnej Dyrekcji
Archiwów Państwowych (NDAP), miało na celu
wsparcie, poprzez pogłębione konsultacje, podjętych przez UNESCO prac nad powstaniem tego
pierwszego instrumentu prawnego o globalnym zasięgu, poświęconego problemom ochrony
i dostępności dokumentów historii. Wzięło w nim
udział ok. 40 ekspertów z całego świata. Obrady,
przebiegające w atmosferze żywej, otwartej dyskusji, doprowadziły do sformułowania konkretnych sugestii, dotyczących struktury przyszłego
instrumentu oraz rekomendacji w sprawie tre-

przechowywany w Bibliotece Naukowej Polskiej
Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie.
Białoruski Tristan z XVI-XVII w. - rękopiśmienny
kodeks z białoruską wersją legendy o Tristanie
i Izoldzie, przechowywany w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu.
Autograf „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
(1832-1834) - dzieło literackie - pamiątka historyczna - nośnik narodowych wartości, przechowywany w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we
Wrocławiu.
Akta Organizacji Narodowej Powstania Styczniowego
(1863-1864) – obejmujące zapisy dążeń narodu
polskiego do odzyskania niepodległości, utraconej
w wyniku trzech rozbiorów Polski, będące w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Memoriał Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta
Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona z 17 stycznia
1917 roku - zawierający uzasadnienie konieczności odbudowy niepodległej, niezależnej gospodarczo Polski z dostępem do morza, przechowywany
w Archiwum Akt Nowych w Warszawie.

•

ści jego poszczególnych punktów. Konkretyzowały one powszechne wśród uczestników spotkania przekonanie o konieczności skutecznej ochrony
i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa
dokumentacyjnego jako dobra o istotnym znaczeniu dla całej ludzkości, a także usuwania przeszkód
w dostępie do niego. Warszawskie Spotkanie Ekspertów zostało zwołane przez Dyrektor Generalną
UNESCO, na zaproszenie Polski, w ramach prac
nad projektem Zalecenia w sprawie zachowania
i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, rozpoczętych na mocy rezolucji 37. sesji Konferencji
Generalnej (37 C/Resolution 53). Zostało sfinansowane z polskich środków (MKiDN) i zorganizowane we współpracy z UNESCO przez stronę polską (NDAP) we współdziałaniu z PK ds. UNESCO).
Wagę podjętych prac podkreślało powitanie uczestników spotkania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzatę Omilanowską
oraz dr Henrykę Mościcką-Dendys, Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. •
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Seminarium pt. „Modele użytku
publicznego na przykładzie
zbiorów bibliotecznych
i audiowizualnych”
Seminarium miało miejsce 9 czerwca 2014 r.
w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Zostało ono
zorganizowane pod patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przez Polski Komitet
ds. UNESCO i Polski Komitet Programu Informacja
dla Wszystkich (IFAP) UNESCO, Bibliotekę Narodową
oraz Narodowy Instytut Audiowizualny. Celem seminarium była prezentacja tematyki użytku publicznego w międzynarodowym, europejskim i polskim
prawie autorskim oraz dyskusja nad potencjalnym
zakresem oczekiwanych zmian, szczególnie w odniesieniu do udostępniania zbiorów cyfrowych, będących w posiadaniu instytucji publicznych. Rekomendacje seminarium zostały przekazane Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrowi

W 2014 roku w ramach
programu stypendiów
współsponsorowanych
UNESCO/Poland Co-Sponsored
Fellowships Programme
przyznaliśmy 229 miesięcy stypendialnych, o 46
więcej niż w roku poprzednim. Wszyscy uczestnicy tych stypendiów odbywają staże w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W trakcie sześciomiesięcznych staży stypendyści realizują projekty badawcze w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych pod kierunkiem pracowników naukowych, na kilkunastu wydziałach
AGH. W 2014 r. uczelnia przyjęła 40 stypendystów, zwiększając liczbę beneficjentów tego programu o kolejne 5 osób w porównaniu z rokiem
2013 r. W 2015 r. oferta stypendialna tego programu zostanie ponownie zwiększona i skierowana będzie do 45 młodych naukowców. Stypendyści programu UNESCO/Poland pochodzą przede
wszystkim z krajów rozwijających się Afryki Subsaharyjskiej, ale także z Azji, Ameryki Południowej
i Łacińskiej oraz Europy. Każdego roku poszerza
się liczba krajów, z których rekrutowani są uczestnicy tego programu. W 2014 r. obejmowała 35

Administracji i Cyfryzacji, Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącemu Krajowej Rady
Radiofonii i Telewizji oraz przewodniczącym Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu RP,
a także Kancelarii Prezydenta RP. Wśród uczestników
spotkania znaleźli się przedstawiciele MKiDN, Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Biblioteki Narodowej, PK ds. UNESCO, instytucji kultury gromadzących zbiory biblioteczne i audiowizualne, organizacji
zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Naczelnej Dyrekcji Archiwów
Państwowych, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia,
organizacji pozarządowych oraz prawnicy specjalizujący się w tematyce prawno-autorskiej. Zdaniem
wielu uczestników, dyskusja podczas seminarium
świadczyła o znacznym w ciągu ostatnich lat zbliżaniu się stanowisk i poglądów reprezentowanych
przez różnorodne środowiska.
•

krajów, w tym tak odległe jak Saint Vincent i Grenadyny, Republika Zielonego Przylądka czy Nepal.
Program stypendiów współsponsorowanych
UNESCO/Poland realizowany jest dzięki środkom
przyznawanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz z budżetu UNESCO. Prowadzony jest we
współpracy z Sekretariatem UNESCO i komitetami
narodowymi do spraw UNESCO. Od 2012 r. stypendia współsponsorowane obejmują staże w dziedzinie nauk technicznych i są prowadzone we współpracy z Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH-UNESCO w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie im. Stanisława Staszica.
Informacje o stypendiach znajdują się na stronie
http://www.unesco.org/new/en/fellowships
Drugim programem stypendialnym, prowadzonym
przez nasz Komitet, jest program stypendiów Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Uczestnikami
są naukowcy z krajów Europy Środkowo-Wschodniej
i krajów rozwijających się, którzy realizują kilkumiesięczne projekty badawcze w polskich ośrodkach naukowych. W ramach tego programu,
w 2014 roku przyjęliśmy 62 młodych naukowców,
którzy odbyli staże w 9 polskich uczelniach. Najwięk-
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szą liczbę stypendystów przyjął Uniwersytet Warszawski. Stażyści tej uczelni prowadzili badania na
Wydziale Historycznym, w Instytucie Archeologii –
Centrum Badań Prekolumbijskich oraz na Wydziale
Polonistyki. Stypendia Polskiego Komitetu ds. UNESCO realizowane były także w Akademii Pedagogiki
Specjalnej, Politechnice Lubelskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Pomorskiej w

102 polskie szkoły należą
obecnie do światowej Sieci
Szkół Stowarzyszonych
UNESCO (ASPnet)
zrzeszającej 10000 placówek edukacyjnych na
świecie. Na liście szkół oczekujących na przyjęcie
do Sieci znajdują się kolejne 24 polskie placówki,
co świadczy o niesłabnącym zainteresowaniu Siecią
Szkół Stowarzyszonych UNESCO w naszym kraju.
W 2014 roku szkoły brały udział w licznych
projektach międzynarodowych, takich jak Projekt
Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Project) czy Tydzień
Edukacji Globalnej (Global Action Week, 4-10 maja
2014). Dwanaście szkół z ASPnet wzięło udział
w akcji związanej z Tygodniem Edukacji Globalnej, która przebiegała pod hasłem “Equal Rights,
Equal Opportunity: Education and Disability”.
Głównym tematem była kwestia równości praw
i szans dzieci niepełnosprawnych w systemie edukacyjnym. Cztery szkoły Stowarzyszone uczestniczyły w globalnej konferencji internetowej dla
uczniów powyżej 14. roku życia - Agenda 21NOW!.
Uczniowie z piętnastu szkół stowarzyszonych
zaangażowali się w działania związane z Edukacją
na temat Światowego Dziedzictwa.
Szkoły organizowały obchody wielu międzynarodowych i światowych dni ustanowionych przez ONZ
lub UNESCO, m.in. Dnia Praw Człowieka, Światowego Dnia walki z AIDS, Międzynarodowego Dnia
Tolerancji, Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, a także brały udział w wydarzeniach związanych z rocznicami pod auspicjami UNESCO: 200
rocznicą urodzin Oskara Kolberga i 100 rocznicą
urodzin Jana Karskiego i Andrzeja Panufnika.
Uczniowie i nauczyciele polskich szkół brali
ponadto udział w licznych programach wymiany
i realizowali projekty we współpracy z zagranicz-

Słupsku, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie
Rzeszowskim. Najwięcej stypendystów tego programu pochodziło z Ukrainy, pozostali z: Białorusi,
Kazachstanu, Sudanu, Armenii, Gruzji, Rosji, Słowacji, Chile, Pakistanu, Kolumbii, Mołdawii, Syrii,
Madagaskaru, Peru, Papui Nowej Gwinei.
•

nymi Szkołami Stowarzyszonymi. Uczniowie z I LO
w Białymstoku uczestniczyli w spotkaniach przygotowawczych do Międzynarodowej Sesji Europejskiego Parlamentu Młodzieży (European Youth
Parliament), które odbyły się w Krakowie, Hadze,
Essen i Kownie. Uczennica Zespołu Szkół nr 2
w Sierpcu, Monika Borkowska, zdobyła I miejsce
w międzynarodowym konkursie rysunkowym, zorganizowanym przez College Jacques-Yves-Custeau
w Caudebec-les-Elbeuf (Francja), w ramach
Transatlantic Slave Trade Project. I LO w Łomży
kontynuowało wieloletnią współpracę w dziedzinie edukacji międzykulturowej z Gimnazjum
Jean-Renoir w Bourges (Francja).
Dziesiąta edycja warsztatów dla uczniów
i nauczycieli „To Także Twój Świat”, realizowanych przez Centrum Inicjatyw UNESCO we Wrocławiu, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgromadziła w tym roku 118 uczniów szkół
gimnazjalnych i liceów z Jeleniej Góry, Legnicy
i Leśnej. Projekt ma na celu upowszechnianie
w szkołach wiedzy z zakresu edukacji globalnej
oraz mobilizowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnych społeczności. Tegoroczna edycja projektu miała na celu przybliżenie
młodzieży zagadnień związanych z edukacją na
temat praw człowieka, fair trade, odpowiedzialnej konsumpcji, globalizacji i edukacji międzykulturowej. W ciągu dziesięciu lat, w warsztatach „To
Także Twój Świat” udział wzięło 13 tysięcy osób,
w tym wielu uczniów polskiej Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W związku z Globalnym Programem Działań oraz Mapą Drogową dla Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, będących
kontynuacją zakończonej w 2014 roku Dekady
Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, w 2015
roku planowane są kolejne warsztaty z tego cyklu.

•
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Katedry UNESCO w Polsce
W 2014 r. została ustanowiona Katedra UNESCO
ds. Edukacji o Holokauście w Instytucie Europeistyki Wydziału Studiów Międzynarodowych
i Politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie, którą kieruje prof. dr hab. Zdzisław
Mach. Katedra prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne dotyczące Holokaustu, w ramach
szerokiej współpracy międzynarodowej, poprzez
studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie,
a także prowadzi studia II stopnia „Wiedza o Holokauście i Totalitaryzmach”, związane ze współczesnymi doktrynami polityczno-prawnymi, nauczaniem o Holokauście oraz zagładą Romów.
W 2014 roku miały miejsce obchody związane
z X rocznicą powstania Katedry UNESCO im.
Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów
nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, ustanowionej w 2004 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W obchodach wziął udział profesor Sławomir
Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu
ds. UNESCO.

badaczy poradnictwa kariery, doradców zawodu,
nauczycieli, studentów i uczniów, które poprowadził wybitny specjalista w zakresie poradnictwa
kariery, autor teorii konstrukcji kariery i przewodniczący Międzynarodowej Grupy Badawczej
Life Design Counselling, prof. Mark Savickas
z Northeastern Ohio Medical University w Stanach Zjednoczonych. Członkowie Katedry, Jean
Guichard i V. Cohen Scali przygotowali programy
kształcenia dla badaczy zajmujących się zagadnieniami projektowania zawodowego i uczestniczyli w I letnim Uniwersytecie dla Doktorantów
w Padwie, w dniach 15-20 września 2014 roku.
W Polsce działa 10 katedr UNESCO spośród 663
istniejących w 121 krajach (dane z 30 kwietnia
2015 r.). Polski Komitet ds. UNESCO utrzymuje
kontakt roboczy ze wszystkimi Katedrami. W 2014
i 2015 roku odbyły się spotkania konsultacyjne
kierowników polskich Katedr UNESCO w Centrum
Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO, na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z udziałem profesora Sławomira
Ratajskiego, Sekretarza Generalnego Polskiego
Komitetu ds. UNESCO. Były one okazją do zaprezentowania doświadczeń na temat różnych modeli
i praktyk funkcjonowania Katedr UNESCO w strukturach uczelni, możliwości wspólnych inicjatyw
w przyszłości, oraz prezentacji koncepcji w odniesieniu do działania programu Katedr.

Baner towarzyszący obchodom 10-lecia działalności
Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka
Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem
i Dobrostanem Dziecka, działającej od 2004 roku na
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Fot. © APS

Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich
UNESCO na Wydziale Ekonomii i Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie rozpoczął w 2014 roku współpracę z Uniwersytetem Rutgersa z New Jersey
w Stanach Zjednoczonych. Katedra brała również udział w 8. edycji prestiżowego programu
„Akademia Dziedzictwa”, organizowanego wspólnie
z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.
Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa
Zawodowego przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowała w czerwcu
2014 roku serię wykładów i warsztatów dla

Prof. Mark Savickas z Northeastern Ohio Medical University
(USA) podczas jednego z serii wykładów, zorganizowanych
w czerwcu 2014 r. przez Katedrę UNESCO Całożyciowego
Poradnictwa Zawodowego, działającą przy Instytucie
Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Fot. © Łukasz Zembrzuski/Uniwersytet Wrocławski
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W Polsce działają obecnie następujące Katedry
UNESCO:
1. Katedra UNESCO Praw Człowieka i Pokoju, ustanowiona w 1993 r. przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
2. Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju, ustanowiona w 1994 r. przy Europejskim Instytucie
ds. Rozwoju Lokalnego i Regionalnego UW.
3. Katedra UNESCO Jakości Nauczania i Nauki,
ustanowiona w 1996 r. na Uniwersytecie Warmii i Mazur w Olsztynie.
4. Katedra UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa
i Rozwoju, ustanowiona w 1996 r. przy Wydziale
Filozofii i Socjologii UW.
5. Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów nad Rozwojem
i Dobrostanem Dziecka, ustanowiona w listopadzie 2004 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej.
6. Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów
Miejskich UNESCO, ustanowiony w 2008 r. na
Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
7. Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO, ustanowione
w 2010 r. na Akademii Górniczo-Hutniczej

w Krakowie.
8. Katedra UNESCO Badań Instytucjonalnych
i Polityki Szkolnictwa Wyższego, ustanowiona
w 2012 r. przy Centrum Studiów nad Polityką Publiczną na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
9. Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego, ustanowiona w 2013 r.
przy Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie
Wrocławskim.
10. Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście,
ustanowiona w 2014 roku w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
•

Profesor dr hab. Adam Frączek, Kurator Katedry UNESCO
im. Janusza Korczaka Interdyscyplinarnych Studiów
nad Rozwojem i Dobrostanem Dziecka, podczas wykładu
„Roma Support System in Poland”, wygłoszonego 5 marca
2014 r. w czasie spotkania z grupą studentów w ramach
współpracy Katedry z Danish Institute for Study Abroad.
Fot. © APS

Wykład prof. Jonathana Webbera, pracownika Katedry
UNESCO ds. edukacji o Holokauście oraz Centrum
Badań Holokaustu UJ, podczas Międzynarodowej
Konferencji „The Holocaust and the Contemporary World”,
zorganizowanej w Krakowie, 23-24 kwietnia 2015 r.
przez Katedrę UNESCO ds. Edukacji o Holokauście.
Fot. © Anna Wojnar
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Wzorem lat ubiegłych,
w 2014 roku Polski Komitet
ds. UNESCO rozwijał projekt
edukacji międzykulturowej
organizując warsztaty regionalne „W kręgu kultury islamu” dla nauczycieli wszystkich poziomów szkół (podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych) w dwóch kolejnych województwach:
dolnośląskim (w kwietniu 2014 r.), gdzie w zajęciach wzięło udział 60 nauczycieli i kujawsko-pomorskim (w listopadzie 2014 r.), gdzie warsztaty zgromadziły 65 uczestników. Od rozpoczęcia tego etapu projektu w 2010 r., do końca 2014
roku zorganizowaliśmy dziewięć regionalnych
warsztatów, w sumie dla 630 nauczycieli. Realizacja tej fazy projektu możliwa jest dzięki wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej. W poprzednich
latach warsztaty odbyły się: w listopadzie 2010 r.
dla regionu podlaskiego, w kwietniu 2011 r. – dla
lubuskiego, w październiku 2011 r. – dla śląskiego,
w marcu 2012 r. – dla podkarpackiego, w listopadzie 2012 r. – dla zachodniopomorskiego, w kwietniu 2013 r. – dla warmińsko-mazurskiego i w październiku 2013 r. – dla lubelskiego. Warsztaty dla
nauczycieli kolejnych regionów Polski stanowią
następny etap projektu edukacji międzykulturowej

Uroczystość wręczenia nagród
pięciu laureatkom 14. edycji
konkursu „Dla kobiet i nauki”
która miała miejsce 28 listopada 2014 r. w Warszawie, po raz pierwszy odbyła się w oparciu o trójstronne porozumienie zawarte przez L’Oréal Polska
z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego
i Polskim Komitetem ds. UNESCO. Nagrody –
roczne stypendia naukowe – otrzymały trzy
badaczki kończące prace habilitacyjne i dwie
doktorantki, dołączając do grona dotychczasowych 65 laureatek konkursu. W uroczystości
wzięli udział: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, Prezes
L’Oréal Polska, Wioletta Rosołowska oraz przewodniczący PK ds. UNESCO, prof. Andrzej Rottermund.
Dotychczas stypendiami konkursu uhonorowanych
zostało 70 młodych badaczek w Polsce, a w podob-

„W kręgu kultury islamu”, zapoczątkowanego
przez Polski Komitet ds. UNESCO w 2005 roku, na
który poprzednio złożyły się: warsztaty dla ponad
900 uczniów szkół ponadpodstawowych w całej
Polsce, konferencja i warsztaty dla nauczycieli polskiej sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASP),
konferencja dla nauczycieli z krajów regionu Morza
Bałtyckiego oraz publikacja (w języku polskim
i angielskim) materiałów dydaktycznych – 20 gotowych modułów lekcyjnych – do wykorzystania na
lekcjach historii, geografii, wos, wok, matematyki,
religii czy zajęć plastycznych.
•

Wykład prof. Katarzyny Pachniak (UW) podczas ósmych
regionalnych warsztatów edukacji międzykulturowej
„W kręgu kultury islamu”, zorganizowanych przez
PK ds. UNESCO we Wrocławiu,11-12 kwietnia 2014 r.,
dla nauczycieli województwa dolnośląskiego.
Fot. © Ilona Morżoł/PK ds. UNESCO

nych programach, realizowanych na świecie przez
pięćdziesiąt filii L’Oreal we współpracy z komitetami narodowymi UNESCO – 1500 kobiet. Więcej informacji na stronach internetowych Polskiego Komitetu ds. UNESCO (www.unesco.pl) oraz
L’Oreal Polska (www.lorealdlakobietinauki.pl/). Podczas uroczystości wręczenia nagród przedstawione
zostały także wyniki „Międzynarodowego raportu
o statusie kobiet w nauce”, zrealizowanego przez
Fundację L’Oréal i Boston Consulting Group. Wskazują one, że w wielu krajach to stereotypy sprawiają,
że młode kobiety nie wybierają kariery naukowej.
Laureatkami 14 edycji konkursu zostały:
Dr Iwona Ciechomska (Pracownia Neurobiologii
Molekularnej, Centrum Neurobiologii, Instytut
Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie), przygotowująca rozprawę habilitacyjną pt. „Rola autofagii w komórkach nowotworowych”.

UNESCO I POLSKI KOMITET W 2014 R.

Dr Joanna Kozieł (Zakład Mikrobiologii, Wydział
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), przygotowująca rozprawę habilitacyjną pt. „Strategie inaktywacji
mechanizmów obronnych układu immunologicznego przez bakterie”.
Dr Elżbieta Nowak (Pracownia Struktury Białka,
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie), przygotowująca
rozprawę habilitacyjną pt. „Badania strukturalne
i biochemiczne białek biorących udział w procesie
naprawy DNA i odwrotnej transkrypcji”.

Mgr Aleksandra Markiewicz (Katedra Biotechnologii Medycznej, Zakład Biologii Komórki, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu
Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego), przygotowująca pracę doktorską pt. „Analiza
markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi”.
Mgr Marta Zielińska (Zakład Biochemii, Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej,
Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Łodzi),
przygotowująca pracę doktorską pt. „Endogenny
układ opioidowy i nocyceptynowy jako potencjalne
cele farmakologiczne dla terapeutyków działających w układzie pokarmowym”.
•
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Przedsięwzięcia pod patronatem
honorowym Polskiego Komitetu
do spraw UNESCO w 2014 roku
Konferencje
• Konferencja nt. „Cyberprzestrzeń i światy
wirtualne–konsekwencje osobowe, społeczne
i kulturowe” (Warszawa, 24 kwietnia 2014 r.).
Konferencja zorganizowana przez Akademię
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
• Międzynarodowa Konferencja Plecionkarska
„Vivat Basket!” (Cieszyn, 7–8 sierpnia 2014 r.)
z udziałem ekspertów z zagranicy, zajmujących
się niematerialnym dziedzictwem kulturowym.
Konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Serfenta.
• Pierwszy Kongres Edukacji Medialnej pt. „Co z tą
edukacją medialną? Uwarunkowania, cele i perspektywy w dobie dynamicznych zmian technologicznych, społecznych i kulturowych” (Kraków,
25–26 września 2014 r.). Kongres zorganizowany został przez: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Fundację Nowoczesna Polska.
• „Europa, Ameryka Północna i reszta świata
oraz Teki Jana hr. Szembeka”, (Warszawa,
gmach Sejmu RP, 26 września 2014 r.). Konferencja zorganizowana przez Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

• Ogólnopolska konferencja „Miasto idealne – miasto
zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu” oraz towarzyszące
jej działania: wystawa na Uniwersytecie Warszawskim i cykl seminariów (październik 2014 r.).
Przedsięwzięcie zorganizowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem UW.
• Konferencja nt. „Ochrona dziedzictwa kultury
w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i krajowego – 60 lat Konwencji haskiej
i 15 lat jej Drugiego Protokołu, (Warszawa, 21–22
października 2014 r.). Konferencja zorganizowana
została przez: MKiDN, Instytut Prawa i Administracji UW i Polski Komitet Błękitnej Tarczy.
• Międzynarodowa Konferencja nt. „Europa pod
specjalnym nadzorem” (Warszawa, 28 października 2014 r.) Konferencja poświęcona zbiorom
audiowizualnym odziedziczonym po służbach
komunistycznego aparatu bezpieczeństwa, zorganizowana przez IPN z okazji Światowego Dnia
Dziedzictwa Audiowizualnego.
• VII Międzynarodowa Konferencja nt. „Globalne
konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”
(Zabrze, 10 grudnia 2014 r.), zorganizowana przez
Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
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Konkursy i olimpiady
• VII edycja Dorocznej Nagrody Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej, przyznawanej jednostkom samorządu terytorialnego i osobom indywidualnym za osiągnięcia w rozwijaniu demokracji lokalnej w Polsce, budowaniu więzi i tradycji
lokalnych oraz aktywizacji społeczności lokalnych
do wspólnych działań. Obejmuje inicjatywy realizowane w latach 2013–2014.
• VI edycja konkursu pt. „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”, zorganizowana przez Fundację na
rzecz Polskiego Rolnictwa. Konkurs służy zwróceniu uwagi na rolę kultury i ochrony dziedzictwa na obszarach wiejskich oraz wzbogaceniu
publicznej debaty na temat dorobku kulturowego polskiej wsi.
• VI edycja Konkursu „Drugie życie elektrośmieci” dla wszystkich poziomów polskich szkół,
organizowanego przez Europejską Platformę
Recyklingu Polska S.A. i Fundację „Zielony Horyzont” (1 listopada 2014 – 25 maja 2015 r.).
• III Ogólnopolski Konkurs nt. „Normalizacja i ja”
dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowany przez Polski Komitet Normalizacyjny (15 września 2014 r. – 22 stycznia 2015 r.).
• Polski Turniej Młodych Fizyków 2015 – patronat
oraz wsparcie finansowe dla uczestników Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków, zorganizowanego w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Fizyczne. (25 stycznia – 31 sierpnia 2014 r.).
• Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy dla Dzieci
Niepełnosprawnych (13 czerwca 2014 r.), zorganizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej.

Festiwale
• XXI Międzynarodowy Festiwal „Starzy i Młodzi,
czyli Jazz w Krakowie” (kwiecień – maj 2014 r.).
Festiwal zorganizowany został przez Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Jazzowy Kraków.
• XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej
„Color Art” w Goleniowie (28 maja – 1 czerwca
2014 r.).
• VII Letnia Akademia Jazzu w Łodzi (3 lipca –
– 4 września 2014 r.), zorganizowana przez Fundację Wytwórnia.

• III edycja festiwalu Katowice Jazz Art,
(26 kwietnia – 2 maja 2014 r.). Organizatorem
przedsięwzięcia była Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów.
• Festiwal „Otwarte Ogrody”: Józefów (30 maja –
– 1 czerwca), Podkowa Leśna (6–8 czerwca 2014 r.).
• XIV Światowy Przegląd Folkloru „Integracje”
2014. (Poznań, sierpień 2014 r.), zorganizowany przez Akademię Wychowania Fizycznego
w Poznaniu.

Inne przedsięwzięcia

• Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego (17 maja 2014 r.). Głównym
organizatorem było Polskie Towarzystwo Informatyczne.
• Muzeum Utracone – projekt realizowany
w ramach Europejskiej Nocy Muzeów (17 maja
2014 r.). Organizatorzy projektu to MKiDN i Fundacja Sztuki Ad Artis.
• Letnie obozy języka angielskiego w Toruniu,
Tczewie i Załęczu Wielkim, organizowane na
zasadzie komercyjnej, we współpracy i z udziałem lektorów i asystentów z Fundacji Kościuszkowskiej z Nowego Jorku (lipiec 2014 r.).
• Obchody Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
(23 września 2014 r.), zorganizowane przez Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania
Przedszkolnego OMEP.

Wydarzenia organizowane
przez Szkoły Stowarzyszone
UNESCO

• „Na styku kultur–spotkanie, dialog, komunikacja”
(Olsztyn, 12 maja 2014 r.). Wydarzenie zorganizowane zostało przez Przedszkole Artystyczno-Teatralne „Dorotka”.
• Międzynarodowe warsztaty artystyczne, sportowe
i medialne dla młodzieży (13–19 października
2014 r.), organizowane przez Zespół Szkół Nr 8
w Legionowie.
• III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zabrzu,
organizowany przez II LO w Zabrzu (listopad
2014 r.)
• XX Ogólnopolski Konkurs „O Literacki Laur
Arbuza”, organizowany przez II LO w Tomaszowie Mazowieckim (listopad 2014 r.)

•
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Członkowie
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, historyk sztuki, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
(od 2011 r. do lipca 2015 r.), Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, w latach 1990-1996
przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, w latach 1987-1991 prezes Stowarzyszenia
Historyków Sztuki. Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk. Autor ponad 100 książek, artykułów
i esejów na temat historii sztuki, architektury polskiej i zbiorów Zamku Królewskiego.
Prof. dr hab. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO od lipca 2015 r.
Kierownik Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładu Dziedzictwa
Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także
Katedry Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Organizator i dyrektor (od 1991 r.) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
Prof. dr hab. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
Kierownik Katedry na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ambasador RP W Argentynie w latach 2001-2005. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki
w latach 1997–1999.

Dr Henryka Mościcka-Dendys, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Poprzednio Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej (2012-2013) oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Europejskiej ds. Instytucjonalnych i Europy Północnej (2011-2012).
W latach 2007- 2011 I sekretarz, a następnie radca Ambasady RP w Berlinie.
dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Profesor, a w latach 2008-2012 rektor Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej Naczelna
Dyrektor Archiwów Państwowych (1996-2006) oraz dziekan Wydziału Politologii Akademii
Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku (2007-2008). Członkini Międzynarodowej Rady
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, członkini, a wcześniej przewodnicząca, Międzynarodowej Grupy Zadaniowej ds. Edukacji
Pamięci i Badań nad Holokaustem.
Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w latach 2012-2013
wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Wcześniej naczelnik Wydziału projektów
w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania oraz specjalista w Departamencie Funduszy Strukturalnych MEN.

Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego od
2008 r., Generalny Konserwator Zabytków od 2010 r. Poprzednio radny powiatu iławskiego, członek zarządu powiatu iławskiego, wicestarosta iławski oraz wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej. Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i negocjator. W latach
2011 – 2013 Minister Środowiska, w latach 2005 – 2011 Podsekretarz Stanu w resorcie gospodarki, odpowiedzialny m.in. za horyzontalne sprawy europejskie (energię, jednolity rynek europejski, konkurencyjność i handel zagraniczny oraz zmiany klimatu).

CZŁONKOWIE POLSKIEGO KOMITETU DO SPRAW UNESCO

Krystyna ŻUREK, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2011–2015). Poprzednio m.in. pracownik Stałego Przedstawicielstwa RP przy UNESCO w Paryżu (1991–1995) oraz Stałego Przedstawicielstwa RP przy Biurze
Narodów Zjednoczonych w Genewie (1999–2003 i 2006–2009). Od października 2015 ambasador, Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO.
Prof. dr hab. Ewa Bartnik, pracuje w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Członkini Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO (IBC), Komisji ds. Organizmów Genetycznie Modyfikowanych oraz Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. W latach 2005-2009
przedstawicielka Polski w Międzyrządowym Komitecie Bioetyki (IGBC).
Dr Juliusz Braun, prezes Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. (od 2011 roku), w latach 19992003 przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w latach 1989–1999 poseł na Sejm
RP z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, następnie przez dwie kadencje przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu. Przewodniczący Komisji Informacji PK ds. UNESCO
od 1992 r.
Prof. dr hab. Mieczysław Chorąży, w latach 1951–1995 kierownik Zakładu Biologii Nowotworów Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach. Członek
rzeczywisty PAN, członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności, były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i wiceprezes European Association for Cancer Research. Doktor honoris
causa dwóch uczelni medycznych.
Małgorzata Dzieduszycka-Ziemilska, w latach 1973–1981 członkini grupy organizatorów
Międzynarodowych Festiwali Teatru Otwartego we Wrocławiu. W latach 1992–1996 Konsul
Generalny w Montrealu, w latach 2000-2003 Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO w Paryżu.
Była Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych ds. Kontaktów z Diasporą Żydowską. Przewodnicząca Polskiej Rady Ruchu Europejskiego.
Prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz, od 2012 roku dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu
i profesor slawistyki na Université Paris-Sorbonne (Paris-IV). W latach 2005–2012 dyrektor
Instytutu Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie 2007–2011 przewodniczący Komitetu Nauk o Kulturze PAN. W latach 2010–2012 przewodniczący Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prof. dr hab. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk (od 2007 roku), w latach 2001–
2005 Minister Nauki i Informatyzacji. Wcześniej dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów
Techniki PAN, przewodniczący Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczący Rządowego
Komitetu ds. Umów Offsetowych. W latach 2006–2010 Społeczny Doradca Prezydenta RP ds.
edukacji i badań.
Prof. dr hab. Andrzej Paszewski, genetyk. W latach 1981–2008 kierownik Zakładu Genetyki
Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN i dyrektor Instytutu w latach 1981-1984. Prezes Polskiego
Towarzystwa Genetycznego (1995-1998) i w okresie 2001-2007 prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Członek Komitetu Bioetycznego PAN.
Prof. dr hab. Marek Ziółkowski, socjolog, senator RP (od 2005), w latach 2005–2011 wicemarszałek Senatu. Przewodniczący (od 1992 roku) Komisji Nauk Społecznych Polskiego Komitetu
ds. UNESCO, a w latach 1999–2003 przewodniczący Międzyrządowej Rady Programu UNESCO
MOST. Przewodniczący Sekcji Socjologii i Nauk Politycznych Komitetu Badań Naukowych w latach
1991-2000. Obecnie ambasador RP w Maroku.
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