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Polski Komitet
do spraw UNESCO
z perspektywy
60 lat działalności

Prof. dr hab. Jacek Purchla,
Przewodniczący Polskiego
Komitetu ds. UNESCO

W 2016 roku przypada sześćdziesiąta
rocznica utworzenia Polskiego Komitetu
do spraw UNESCO w jego obecnym
kształcie. W ubiegłym roku obchodzona
była siedemdziesiąta rocznica powstania
UNESCO. Stwarza to kolejną okazję
do refleksji i przypomnienia niektórych
faktów z historii współpracy Polski
z Organizacją Narodów Zjednoczonych
dla Wychowania, Nauki i Kultury.
UNESCO dzisiaj to niekwestionowany prestiż i marka Organizacji,
która po siedemdziesięciu latach istnienia skupia 195 państw członkowskich i 10 państw stowarzyszonych. W odróżnieniu od Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego, obszarem
działania UNESCO nie jest świat kapitału, lecz świat wartości. W tym
niewątpliwie tkwi magia i siła marki UNESCO. Jest ona bardzo pożądana na wszystkich kontynentach, nie tylko dla skutecznej ochrony
dziedzictwa naturalnego i kulturowego, ale również w nauce, edukacji, kulturze i komunikacji. Patronat Organizacji czy obecność na
Liście światowego dziedzictwa, to znaczące korzyści. UNESCO to bardzo skuteczna forma tzw. soft power.
Historię UNESCO w minionych siedmiu dekadach można odczytywać
jako nieustanne próby przełamywania wewnętrznych sprzeczności, wynikających z funkcjonowania Organizacji w realiach stosunków międzynarodowych. Napięcie istniało między idealizmem i pragmatyką działania, między filozofią i propagandą, między odmien-
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nym widzeniem świata w różnych kręgach kulturowych. W UNESCO
funkcjonują różne płaszczyzny i formy współpracy państw, ze szczególną rolą ekspertów. Znaczenie Organizacji widoczne jest wtedy,
gdy potrafi ona wykorzystać swój potencjał i budować porozumienie wokół wspólnych celów. Jako spadkobierczyni idei Międzynarodowej Komisji Współpracy Intelektualnej, UNESCO miała za zadanie
nie tylko odbudowywać instytucje oświatowe i kulturowe ze zniszczeń wojennych, ale przede wszystkim przyczyniać się do przezwyciężenia traumy wojny i przywrócenia wiary w ludzką godność, miała
„budować pokój w umysłach ludzi”. Niepodważalnym fundamentem
dla budowania porozumienia między państwami była i nadal pozostaje Powszechna Karta Praw Człowieka ONZ, a gruntem dla poszukiwania płaszczyzny dialogu – podstawowe dziedziny, którymi zajmuje
się UNESCO.
Zwalczanie analfabetyzmu i podnoszenie jakości edukacji, etyka
w nauce, ochrona rozumianego jako wspólne bogactwo całej ludzkości dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zachowanie różnorodności kulturowej w obliczu zagrożenia uniformizacją szeroko pojętej
kultury, to przykłady obszarów, w których osiągnięcie porozumienia
i tworzenie akceptowanych przez wszystkich standardów okazuje się
możliwe.
Komitety narodowe odgrywają w działalności UNESCO bardzo
istotną rolę. Zadaniem tych gremiów – jedynych w całym systemie
Narodów Zjednoczonych – jest tworzenie płaszczyzny współpracy
wokół idei i programów UNESCO między instytucjami rządowymi
i państwowymi a środowiskami akademickimi, eksperckimi i społeczeństwem. Istnienie takich „mieszanych” struktur przewidzieli już
autorzy tekstu Konwencji UNESCO. Dziś idea współpracy ze społeczeństwem obywatelskim wydaje się czymś oczywistym, ale w roku
1945 była świadectwem dalekowzrocznej wizji osób, które tworzyły
koncepcję Organizacji. Komitety narodowe doczekały się dokumentu
określającego ich specyficzną rolę, funkcje i zadania. Jest nim przyjęta
przez Konferencję Generalną UNESCO w 1978 roku „Karta komitetów
narodowych UNESCO”. Po kilkudziesięciu latach ich istnienia można
powiedzieć, że siła oddziaływania komitetów narodowych jest realna.
W historii początków UNESCO liczą się dwie daty – 16 listopada 1945
jako data podpisania w Londynie Konwencji UNESCO i 4 listopada
1946 roku jako data wejścia w życie tej Konwencji po złożeniu aktu
ratyfikacyjnego przez dwudzieste z kolei państwo. Polska należy
do grona państw założycielskich Organizacji, jako jeden z 37 krajów, które podpisały Konwencję UNESCO na konferencji w Londynie.
Wcześniej, emigracyjny rząd aktywnie uczestniczył w opracowywaniu koncepcji przyszłej Organizacji.
W historii komitetu narodowego do spraw UNESCO w Polsce również
występują dwie daty, co wynika ze złożonej sytuacji politycznej
po zakończeniu II wojny światowej i wycofaniu się rządu z aktywnego udziału w pracach Organizacji w latach 1949–1953. Efektem
emigracyjnej aktywności i początkowego zaangażowania w prace

U N E S C O i P O L S K I K O M I T E T w 2 0 1 5 / 2 0 1 6 r.

Organizacji było powstanie komitetu narodowego już w październiku 1946 roku.
Narodowy Komitet Współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych
dla spraw Wychowania, Nauki i Kultury stanowił gremium umocowane przy Ministerstwie Oświaty. Po 1949 roku istniał już tylko formalnie. Współpracę z UNESCO ówczesny rząd wznowił w 1954 roku,
angażując twórców i naukowców związanych z komitetem narodowym, m.in. Antoniego Słonimskiego i prof. Stanisława Lorentza,
w przygotowanie uczestnictwa Polski w sesji Konferencji Generalnej
UNESCO w Montevideo. Od tego momentu Polska należy do grupy
aktywnych państw członkowskich.
Komitet narodowy, działający pod auspicjami Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, dysponujący stałym sekretariatem i mający własną
siedzibę w nowo oddanym do użytku Pałacu Kultury i Nauki, powstał
dopiero w 1956 roku. Nosił wówczas nazwę Polski Komitet dla
spraw Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki
i Kultury (UNESCO). Jego długoletnim wiceprzewodniczącym był
prof. Stanisław Lorentz, cieszący się wysoką pozycją w międzynarodowym środowisku muzeologów. Komitet otrzymał misję organizowania współpracy międzynarodowej polskich środowisk naukowych
i twórczych. Powstały wówczas polskie sekcje wielu organizacji międzynarodowych. Skupiające ludzi nauki i kultury pozarządowe organizacje tworzone z inicjatywy UNESCO były otwarte dla krajów tzw.
bloku wschodniego.
Wielu polskich twórców i naukowców uczestniczyło wówczas
aktywnie w pracach organizacji międzynarodowych. W Polsce odbywały się ważne konferencje, w tym konferencja założycielska ICOMOS
– Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków w 1965 roku. Polscy
eksperci mieli bezpośredni wpływ na zapisy dokumentów UNESCO,
takich jak konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego z 1972 roku, która dała życie Liście światowego dziedzictwa. Twórcom konwencji udało się osiągnąć mądry konsensus poprzez
zdefiniowanie kryteriów dla powszechnie uznawanego zbioru wartości. To jest ten wspólny mianownik respektowany przez ponad 190
krajów sygnatariuszy konwencji. Warto przypomnieć, iż Polska była
– jako wyjątek w krajach bloku wschodniego – jednym z pierwszych
sygnatariuszy konwencji paryskiej, a Kraków wraz z Wieliczką jest od
roku 1978 jednym z pierwszych jej dwunastu beneficjentów. Lista
stała się więc rodzajem rekompensaty i motywacji – w Polsce mogliśmy
wówczas poczuć, że ktoś docenia naszą kulturę.
Czasy po zimnej wojnie to czasy sklejania podzielonego świata.
Komitet narodowy odnowił swój skład w 1991 roku pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego, wybitnego historyka, który funkcję przewodniczącego pełnić będzie przez dwie dekady. W historii
współpracy Polski z UNESCO prof. Jerzy Kłoczowski zapisał się jako
orędownik dialogu międzynarodowego na gruncie historii, mającego
na celu przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom
w stosunkach między państwami i narodami. Jego osobistą inicja-
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tywą było powołanie Wspólnego Komitetu UNESCO i Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Historycznych.
Przewodniczący Komitetu przez dwie kadencje zasiadał w Radzie
Wykonawczej jako przedstawiciel Polski, co oznaczało włączenie Polskiego Komitetu ds. UNESCO w główny nurt debat prowadzonych na
forum UNESCO. Były to lata ożywionych kontaktów Polski z Organizacją, która otwarła się wówczas na współpracę z Europą środkowo-wschodnią. Nowe programy powstały z udziałem Polski i ekspertów
skupionych wokół komitetu narodowego. Pod koniec lat 90. XX wieku
UNESCO stało się areną debat na temat skutków globalizacji w dziedzinie kultury. Zapisy dwóch nowych konwencji, poświęconych niematerialnemu dziedzictwu kulturowemu i różnorodności kulturowej, rodziły
się w gorących dyskusjach, odzwierciedlających odmienne rozumienie
podobnych pojęć w różnych kręgach kulturowych i opór przed uznaniem zasady, że „kultura nie jest takim samym towarem jak inne”.
Refleksja nad uwzględniającą współczesne uwarunkowania ochroną
dziedzictwa kulturowego w Polsce, w oparciu o konwencje, rekomendacje i programy UNESCO, stanie się motywem przewodnim kadencji prof. Andrzeja Rottermunda, przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO od roku 2011. Uwieńczeniem starań strony polskiej
i Polskiego Komitetu ds. UNESCO jest przyjęcie w 2015 roku Zalecenia UNESCO w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego – pierwszego międzynarodowego dokumentu dotyczącego tej dziedziny. Był to efekt konsekwentnych działań, datujących się od momentu goszczenia w Polsce w 1993 roku pierwszej konferencji Programu Pamięć Świata,
w ramach którego tworzona jest lista najbardziej wartościowych
rękopisów, druków i inskrypcji o światowym znaczeniu.
Do roku 2017 Polska jest członkiem Komitetu Światowego Dziedzictwa
UNESCO, a od lipca 2015 współprzewodniczy mu. To wielki prestiż, bo o decyzjach Komitetu (w tym o wpisie na Listę światowego
dziedzictwa) przesądzają głosy jego 21 państw członkowskich, które
są wybierane na ogół na czteroletnią kadencję. Na 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Stambule przewodniczący Polskiego
Komitetu ds. UNESCO został wybrany Przewodniczącym 41. sesji
KŚD, a Kraków - miejscem obrad tej sesji w lipcu 2017 r. Myślenie
o dziedzictwie nieustannie posuwa się naprzód. Konwencja UNESCO
zawiera nie spis obiektów, a katalog wartości, które chcemy chronić.
To zostawia pole do intrygującej dyskusji na kolejne dekady. W tej
dyskusji Polska musi być aktywnie obecna.
Poprzez różne formy swojej międzynarodowej aktywności Komitet
umacnia pozycję i wizerunek Polski za granicą. Dla budowania
mostów porozumienia wykorzystuje kulturę, ale także naukę i edukację, jako przestrzeń dla nierzadko trudnego dialogu. Nie jest to polityka doraźna, lecz długofalowa. Efekty działań narodowych komitetów UNESCO widać przede wszystkim w dłuższej perspektywie. Na
silną pozycję Polski pracowali w ostatnim ćwierćwieczu moi znakomici
poprzednicy: profesorowie Jerzy Kłoczowski i Andrzej Rottermund.
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Jesteśmy dziś aktywnym graczem na wielu polach działalności
UNESCO, zarówno w wymiarze globalnym, jak i regionalnym Europy
Środkowo-Wschodniej, a także np. w dialogu euro-arabskim.
W skład Komitetu wchodzą obecnie wiceministrowie reprezentujący
siedem różnych resortów, których kompetencje pokrywają się z głównymi polami działalności UNESCO oraz osobistości reprezentujące środowiska naukowe i twórcze. Komitet pełni funkcję pomostu,
zapewniającego łączność z paryską centralą, a równocześnie wykorzystującego UNESCO jako ważną przestrzeń dla realizowania interesów polskiej polityki zagranicznej. Nie przypadkiem Komitet afiliowany jest przy resorcie spraw zagranicznych.
Z okazji 60-lecia Polskiego Komitetu ds. UNESCO warto przypomnieć,
że Polska była pierwszym w Europie i drugim na świecie krajem,
który powołał komitet narodowy. Dzisiaj już prawie wszystkie państwa członkowskie mają takie komitety. Komitety uczestniczą w procesie ustawicznego „stawania się” Organizacji, która ma odpowiadać
na zmieniające się potrzeby i oczekiwania państw oraz przyczyniać
się do sprostania wyzwaniom o charakterze ogólnoświatowym. •
Pr of. d r h a b . Ja c e k Pu r c h l a
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
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Czym zajmowaliśmy się
w ubiegłym roku
Każdorazowe wydanie Biuletynu
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
jest okazją do podsumowań i analizy
naszej działalności w minionym roku.
Oczywiście, ze względu na objętość
pisma, nie wszystkie podejmowane przez
nas działania i zagadnienia mogą być
w nim przedstawione, musimy ograniczyć
się tylko do najważniejszych.
Wynikają one z priorytetowych celów działalności Komitetu, dotyczących relacji Polski z UNESCO oraz upowszechniania programów i idei
Organizacji w naszym kraju, a także z wdrażania, wypracowanych
przez społeczność międzynarodową rozwiązań korzystnych z punktu
widzenia zrównoważonego rozwoju i zgodnych z założeniami konwencji, programów i zaleceń dotyczących dziedzictwa kulturowego,
dokumentacyjnego oraz środowiska naturalnego.
Ubiegły rok był pierwszym rokiem działalności Komitetu pod
przewodnictwem prof. Jacka Purchli, który kontynuował linię nakreśloną
przez odchodzącego przewodniczącego, prof. Andrzeja Rottermunda.
Zgodnie z tą linią oraz kompetencjami Komitetu, nasza działalność,
koncentrując się na problematyce związanej z ochroną dziedzictwa,
obejmuje także uczestnictwo w poszukiwaniach rozwiązań odpowiadających na wyzwania współczesności w różnych obszarach nauki,
kultury, edukacji oraz komunikacji i informacji. Różnorodny obszar
zagadnień objętych kompetencjami UNESCO wymaga stałej współpracy z członkami Komitetu, reprezentującymi poszczególne resorty
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i dziedziny tematycznie związane z Organizacją, jak również współpracy z zespołem zewnętrznych ekspertów. Opiera się ona na kwalifikacjach merytorycznych pracowników Stałego Sekretariatu
Polskiego Komitetu, którzy na bieżąco śledzą działalność UNESCO,
m.in. poprzez udział w sesjach organów statutowych Organizacji.
Ubiegłoroczny Biuletyn naszego Komitetu był niemal w całości
poświęcony przypadającej w 2015 roku 70. rocznicy powstania
UNESCO. W tym okolicznościowym wydaniu przedstawiliśmy opracowanie historii Organizacji, widzianej z perspektywy polskiego
wkładu w jej działalność. Była to pierwsza próba takiego ujęcia historii UNESCO, dokonana na podstawie materiałów archiwalnych MSZ
i Komitetu oraz naszych zbiorów bibliotecznych.
W bieżącym numerze Biuletynu przedstawiamy wydarzenia,
którymi w 2015 roku żyło UNESCO i Polski Komitet. Najważniejsza
na forum Organizacji była 38. sesja Konferencji Generalnej (Paryż,
3–18 listopada), która odbywała się w rocznicę 70-lecia powstania
UNESCO, ale także w czasie wydarzeń, które bezpośrednio świadczyły o nowych zagrożeniach dla bezpieczeństwa Europy i świata.
Dla delegacji państw członkowskich Konferencja Generalna była okazją do wyrażenia solidarności międzynarodowej i woli poszukiwania
wspólnych rozwiązań w obliczu terroryzmu, masowych migracji czy
zmian klimatu. W centrum uwagi pozostawała sprawa ochrony dziedzictwa kulturalnego. W roku 2015 po raz pierwszy w historii została
ona podniesiona do rangi zagadnienia, którym zajmuje się Rada Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Uchwaliła ona rezolucję 2199
z lutego 2015 r. dot. ochrony dziedzictwa kulturalnego Syrii i Iraku.
Następnie Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło rezolucję 69/281
z maja 2015 r. w sprawie ratowania dziedzictwa kulturalnego Iraku.
UNESCO przypadła szczególna rola zmierzenia się z nowymi wyzwaniami w postaci celowego niszczenia dóbr kultury przez tzw. Państwo
Islamskie, ograbianiem stanowisk archeologicznych, nielegalnym
handlem dziełami sztuki, służącym finansowaniu działalności terrorystycznej oraz społecznymi skutkami konfliktów na tle kulturowym
i religijnym.
Na 38. sesji KG zatwierdzono plan wydatków na lata 2016–2017
i podjęto prace nad przyszłym programem czteroletnim, który będzie
ukierunkowany na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, określonych w przyjętej przez ONZ we wrześniu 2015 r. Agendzie na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Do największych osiągnięć ubiegłorocznej KG należy zaliczyć
jednomyślne uchwalenie Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu
do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego.
Sukces ten, osiągnięty z dużym udziałem polskiej delegacji, uwieńczył
kilkuletnie starania Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prowadzone we
współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o powstanie pierwszego i jedynego obecnie instrumentu prawnego na poziomie globalnym, poświęconego specyficznie dziedzictwu dokumentacyjnemu – analogowemu
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i cyfrowemu. Dzięki temu, po raz pierwszy dokumentacyjne źródła
historyczne otrzymały kompleksowe wsparcie normatywne o ogólnoświatowym zasięgu w zakresie ich ochrony i udostępniania. Konferencja Generalna przyjęła także Zalecenie dotyczące ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności i roli społecznej oraz
zaktualizowała przyjęte wcześniej: Międzynarodową Kartę Edukacji
Fizycznej i Sportu, Zalecenie w sprawie uczenia się i edukacji dorosłych oraz Zalecenie w sprawie edukacji i kształcenia technicznego
i zawodowego (TVET). Do najważniejszych dokumentów przyjętych
podczas sesji należały także: Ramowy Program Działań dla Edukacji
do roku 2030, Strategia UNESCO dotycząca wzmocnienia działań na
rzecz ochrony kultury i promowania pluralizmu kulturowego w razie
konfliktu zbrojnego oraz nowy program pn. Międzynarodowy Program
Nauk o Ziemi i Geoparków (International Geosciences and Geoparks Programme – IGGP/PIGG), strategia na lata 2015–2025 dla
Programu Człowiek i Biosfera (MAB) oraz rezolucja w sprawie Internetu. W poprzedzającym sesję Forum Młodych uczestniczył przedstawiciel Polski, który pełnił rolę sprawozdawcy.
W wyniku wyborów, w czasie sesji Konferencji Generalnej Polska
została powtórnie wybrana na czteroletnią kadencję do dwóch organów międzyrządowych: Międzyrządowej Rady Międzynarodowego
Programu Rozwoju Komunikacji IPDC, zajmującego się m.in. bezpieczeństwem dziennikarzy i wolnością słowa (przedstawicielem Polski
był dr Krzysztof Wojciechowski) oraz Międzyrządowej Rady Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP) (Polskę reprezentował
prof. Maciej Zalewski). W skład Międzynarodowego Komitetu Bioetyki
(IBC) została ponownie powołana przez Dyrektor Generalną UNESCO
prof. Ewa Bartnik, która pozostanie członkiem Biura i sprawozdawcą
IBC do roku 2017.
Komitet aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do sesji Konferencji
Generalnej, koordynowanych przez MSZ. Przedstawiciele Komitetu
wzięli udział w roli obserwatorów w 196. i 197. sesji Rady Wykonawczej. Pośród licznych tematów przygotowywanych na Konferencję Generalną, bieżące wydarzenia, związane z niszczeniem miejsc
Światowego Dziedzictwa w wyniku działań zbrojnych, miały szczególnie silny wpływ na przebieg posiedzeń. Na 196. sesji Rady Wykonawczej przyjęto m.in. rezolucję w sprawie roli i odpowiedzialności
UNESCO w ochronie dziedzictwa na terenach objętych konfliktami,
z uwzględnieniem kontekstu pomocy humanitarnej i bezpieczeństwa, a na 197. sesji – projekt 6-letniej strategii UNESCO dotyczącej
wzmocnienia działań na rzecz ochrony kultury i promowania pluralizmu kulturowego w razie konfliktu zbrojnego, który został zaaprobowany bez zmian przez Konferencję Generalną.
Do najważniejszych wydarzeń w 2015 roku dla Polskiego Komitetu
należało spotkanie Europejskiej Sieci Komitetów Narodowych ds.
UNESCO. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność goszczenia w Krakowie, w dniach 24–26 lutego, ponad 60 delegatów z 34 europejskich
komitetów narodowych. Polski Komitet od początku powstania tej
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inicjatywy uczestniczył w tworzeniu Europejskiej Sieci Komitetów
Narodowych UNESCO, która została formalnie zawiązana na spotkaniu w Bonn, w lutym 2015 r. Do sieci mogą należeć komitety narodowe z państw członkowskich UE, z krajów kandydujących do UE,
z państw członkowskich EFTA i z europejskich mikropaństw. Organizację pierwszego, roboczego spotkania powierzono Polskiemu
Komitetowi, który, obok pełnienia roli gospodarza, prowadził sesje
i koordynował prace programowe. Co ciekawe, program i poszczególne panele tematyczne zostały przygotowane z wykorzystaniem
powstałego portalu europejskich komitetów przy udziale większości późniejszych uczestników spotkania. Tematami obrad krakowskiego forum były formy zacieśnienia współpracy w Europie, w oparciu o programy UNESCO, oraz wymiana doświadczeń i poszukiwanie
wzajemnego wsparcia wobec różnorodności dzisiejszych wyzwań,
takich jak: implementacja Agendy 2030 i współczesne modele edukacyjne, rozwój miast, ochrona dziedzictwa wobec zagrożeń wynikających z aktualnych konfliktów zbrojnych, problemy migracji,
współpraca naukowa, wymiana młodzieży, dialog międzykulturowy,
wspólne inicjatywy pomocowe, zintensyfikowanie współpracy sieci
komitetów programowych, szkół stowarzyszonych i Katedr UNESCO.
Tegoroczne spotkanie było wyśmienitą okazją do nawiązania i zacieśnienia osobistych kontaktów pomiędzy uczestnikami, czemu sprzyjała niepowtarzalna aura krakowskiego Starego Miasta, miejsca
Światowego Dziedzictwa, pełnego atrakcji kulturalnych i przyjaznych mieszkańców.
Do obowiązków Komitetu należy uczestnictwo w posiedzeniach
statutowych organów międzyrządowych, w których Polska zachowuje
aktywność, a szczególnie w tych powołanych na mocy Konwencji
UNESCO w dziedzinie kultury. Na III spotkaniu Państw Stron Konwencji,dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury z 1970 roku (Paryż, 18–20 maja 2015 r.), Polska została wybrana
do Komitetu Pomocniczego, a na III spotkaniu Komitetu Pomocniczego (Paryż, 28–30 września 2015) – do Biura tego organu w roli
wiceprzewodniczącego z ramienia Europy Środkowo–Wschodniej.
Komitet Pomocniczy zajmował się sprawą wdrażania rezolucji 2199
Rady Bezpieczeństwa ONZ, potępiającej niszczenie i grabież dziedzictwa kulturowego Iraku i Syrii, a także rozważał możliwości wzmocnienia synergii między Konwencją Haską z 1954 r. i jej dwoma Protokołami i Konwencją z 1970 r., a także współdziałania w ramach
konwencji UNESCO dotyczących kultury, przede wszystkim między
Konwencją Światowego Dziedzictwa z 1972 r. a II Protokołem Konwencji Haskiej z 1999 r. Implementacji Konwencji Haskiej i II Protokołu poświęcone było XI spotkanie Wysokich Układających się Stron
Konwencji Haskiej (Paryż, 8 grudnia).
Prace podejmowane na rzecz wdrażania konwencji UNESCO na arenie
międzynarodowej i w Polsce są jednym z głównych obszarów działalności Komitetu. Do najważniejszych zadań należał w 2015 r. udział
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polskiej delegacji w 39. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa
w Bonn (28 czerwca–8 lipca 2015 r.). Przygotowania do uczestnictwa
po raz drugi delegacji Polski w roli członka Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony Światowego Dziedzictwa były prowadzone przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa, we współpracy z Ministerstwem
Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Środowiska i Polskim Komitetem ds. UNESCO.
Do istotnych wydarzeń 39. sesji KŚD, obok decyzji dotyczących wpisu
nowych dóbr kulturowych i przyrodniczych na Listę światowego dziedzictwa, należało uchwalenie Deklaracji na temat Światowego Dziedzictwa, zwanej Deklaracją z Bonn.
W wyniku wyrażonego w Deklaracji apelu o solidarność międzynarodową
w przeciwdziałaniu niszczeniu dziedzictwa, grabieży i nielegalnemu
obrotowi dobrami kultury, zostały zintensyfikowane prace nad komplementarnością konwencji UNESCO dotyczących dziedzictwa kultury i różnorodności kulturowej (w tym Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego
z 2005 r.). Bardzo ciekawym uzupełnieniem sesji były zorganizowane
przez gospodarzy panele dyskusyjne o tematyce związanej z ochroną
dziedzictwa kulturalnego, w których uczestniczyli także przedstawiciele Polskiego Komitetu. W poprzedzającym sesję Forum Młodych
Ekspertów, które odbyło się w Koblencji, Bonn i innych miejscowościach w Niemczech, uczestniczyła reprezentantka Polski.
Warto odnotować, że Polska została wybrana do Biura Komitetu
Światowego Dziedzictwa, uzyskując pozycję wiceprzewodniczącego
i w tym charakterze będzie uczestniczyć w kolejnej sesji w Stambule
w 2016 roku. Uczestnictwo w tym gronie nakłada na Komitet wymóg
zwiększonego zaangażowania w przygotowania do udziału delegacji
polskiej w 40. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.
W ramach rozwijania międzykulturowego dialogu społecznego,
Polski Komitet ds. UNESCO był przez ostatnie lata zaangażowany
w prace Grupy Zadaniowej Komitetów Narodowych UNESCO do
spraw Inicjatywy Dialogu Euro-Arabskiego, której pracę koordynował
z ramienia krajów europejskich do końca 2015 r. W związku z tym,
w ubiegłym roku intensywnie współpracowaliśmy m.in. przy organizacji spotkania międzynarodowej grupy ekspertów, powołanej do
opracowania koncepcji i scenariusza zestawu edukacyjnego, zatytułowanego „Nasze wspólne wartości” (Our common shared values).
Spotkanie odbyło się w dniach 1–3 marca 2015 r. w Lizbonie, gromadząc ekspertów z Portugalii, Słowenii, Omanu, Libanu i Polski.
Koordynatorem ich prac została wybrana polska ekspert, prof. Halina
Grzymała-Moszczyńska (UJ).
W 2015 roku minęła pięcioletnia kadencja PK ds. UNESCO jako
współprzewodniczącego Grupy Zadaniowej. Podczas 38. sesji Konferencji Generalnej zorganizowano spotkanie komitetów narodowych
uczestniczących w pracach Grupy, na którym koordynacja z ramienia krajów europejskich przekazana została Francuskiemu Komitetowi ds. UNESCO.
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W obszarze nauki, do najważniejszych przedsięwzięć Komitetu
w 2015 roku należała organizacja międzynarodowej konferencji
i warsztatów poświęconych współpracy naukowej na rzecz zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej (Warszawa,
11–12 września 2015 r.), zatytułowanych „Sustainability Science in
Central and Eastern Europe”. Organizacja tego bardzo ciekawego
spotkania była możliwa dzięki bliskiej współpracy z Niemieckim
i Austriackim Komitetami ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Około 40 przedstawicieli instytucji naukowych, administracji rządowej, narodowych agencji badawczo-rozwojowych i komitetów ds.
UNESCO z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, debatowało nad
problematyką określaną mianem sustainability science. Ta stosunkowo nowa dziedzina dotyczy działań na rzecz lepszego powiązania nauki ze zrównoważonym rozwojem, poprzez wspieranie interdyscyplinarności badań, łączących nauki przyrodnicze z naukami
społecznymi i humanistycznymi, jak również poprawę komunikacji
i wzajemną integrację nauki i świata pozaakademickiego (podejście
transdyscyplinarne). Sukces tegorocznej konferencji zachęca do kontynuacji tematu współdziałania nauk także w najbliższych latach.
Do najważniejszych przedsięwzięć naszego Komitetu, mających
na celu pomoc krajom rozwijającym się, szczególnie tym z regionu
Afryki Subsaharyjskiej, jest realizacja programów stypendialnych
dla młodych naukowców. Po kilku latach funkcjonowania cieszą się
uznaniem wśród dotychczasowych beneficjentów, o czym świadczą ich listy adresowane do nas. Poza satysfakcją z pomocy i świadomością wsparcia rozwoju zawodowego stypendystów z tak wielu
krajów, powodem do radości jest także to, że zachowują oni dobre
wspomnienie z pobytu w Polsce i szacunek dla osiągnięć polskiej
nauki. Realizacja polityki stypendialnej Polskiego Komitetu odbywa
się w ramach programu Fellowship Programme, dzięki wsparciu
UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 2015 roku, w ramach programów stypendialnych UNESCO/Poland i Polskiego Komitetu ds.
UNESCO przyjęliśmy łącznie 131 stypendystów, w tym 72 osób
z 34 krajów rozwijających się, głównie z Afryki Subsaharyjskiej, ale
też z Azji i Ameryki Południowej. Uczestniczyli oni w programach
naukowych prowadzonych przez polskie uczelnie i ośrodki badawcze. Największą liczbę stypendystów, głównie z Afryki, w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych, przyjęła krakowska Akademia Górniczo–Hutnicza, która od kilku już lat oferuje co roku
miejsca dla ok. 40 stypendystów. Obok oferty naukowej, istotnym
elementem oferty AGH jest bogaty program kulturalny, zapewniany dorocznie stypendystom. Drugi program – stypendiów Polskiego Komitetu do spraw UNESCO – przeznaczony jest głównie
dla młodych naukowców z krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
z których 59 odbyło w 2015 r. staże w 12 polskich uczelniach. Największą ich liczbę przyjęły Uniwersytet Warszawski i Politechnika
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Lubelska. W naborze kandydatów na stypendia w Polsce uczestniczą komitety narodowe UNESCO w krajach, z których przybywają
młodzi badacze.
Inną formą działalności stypendialnej naszego Komitetu jest
realizowany przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie program warsztatów studyjnych dla
młodych konserwatorów, rekomendowanych przez Białoruską Państwową Akademię Sztuki w Mińsku. Program realizowany jest dzięki
porozumieniu o współpracy między Białoruską Państwową Akademią
Sztuki i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a także dzięki finansowaniu ze środków MKiDN. W cyklu 2014/2015 troje absolwentów
białoruskiej uczelni odbyło 6 miesięczne staże badawcze na Wydziale
Konserwacji ASP w Warszawie, a w cyklu 2015/2016 z oferty stypendialnej skorzystało trzech młodych konserwatorów i profesor białoruskiej uczelni. Planujemy kontynuację programu przez najbliższe lata,
mając nadzieję, że przyczyni się on do rozwoju współpracy między
dwoma uczelniami artystycznymi i do wzbogacenia kunsztu zawodowego konserwatorów dzieł sztuki.
Nowym zagadnieniem, które znalazło się w obszarze kompetencji
Komitetu w 2015 roku, są światowe geoparki UNESCO, w związku
z ustanowieniem przez Konferencję Generalną Międzynarodowego
Programu Nauk o Ziemi i Geoparków (IGGP/PIGG). W czasie sesji
zainaugurowano sieć światowych geoparków UNESCO (UNESCO
Global Geoparks network), do której został przyjęty polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa (Muskau Arch Geopark). Program
przewiduje bezpośredni nadzór komitetów narodowych ds. UNESCO
nad jego realizacją. W maju 2015 roku, w portugalskiej miejscowości Arouca odbyły się warsztaty europejskich komitetów do spraw
UNESCO, poświęcone ich nowej roli jako koordynatorów światowej
sieci geoparków. W warsztatach uczestniczył przedstawiciel Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Doświadczenia zdobyte podczas tego
spotkania posłużą do podjęcia przez nasz Komitet prac, zmierzających do powołania w 2016 roku ciała koordynacyjnego ds. geoparków UNESCO w Polsce.
Komitet angażował się w realizację różnych wydarzeń, upamiętniających
przypadające w 2015 roku rocznice wybitnych Polaków, obchodzone
pod auspicjami UNESCO. Były to: obchodzona wspólnie z Litwą i Białorusią 250. rocznica urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego, 200.
rocznica śmierci Jana Nepomucena Potockiego i 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora. Na podstawie decyzji 38. Konferencji Generalnej, w 2017 roku obchodzona będzie pod auspicjami UNESCO
dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki oraz setna rocznica
śmierci twórcy esperanto, Ludwika Zamenhofa, przypadająca również w 2017 roku.
Komitet widzi duże szanse promocyjne dla miast, dzięki uczestnictwu
w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. W 2015 roku wspieraliśmy
władze Katowic w staraniach o uzyskanie tytułu Miasta Kreatywnego UNESCO w dziedzinie muzyki. Decyzją Dyrektor Generalnej
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UNESCO z grudnia 2015 r. Katowice uzyskały ten zaszczytny tytuł,
przyłączając się do Sieci, do której należy już Kraków, jako Miasto
Literatury.
Działalność naszego Komitetu na gruncie krajowym nie odbiegała
od generalnie przyjętych priorytetów, ukierunkowanych na ochronę
dziedzictwa i podnoszenie świadomości udziału kultury w zrównoważonym rozwoju. Istotną częścią naszych prac były próby włączenia się w nurt poszukiwania odpowiedzi na wyzwania współczesności w obszarze edukacji, nauki i budowania społeczeństwa wiedzy, poprzez wdrażanie idei zawartych w konwencjach i programach
UNESCO. Z jednej strony, ściśle współpracowaliśmy z resortami i polskimi instytucjami, w których kompetencjach leżą zagadnienia związane z UNESCO, z drugiej – angażowaliśmy do współpracy samorządy, organizacje pozarządowe i sieci współpracy w ramach Organizacji, takie jak Szkoły Stowarzyszone czy katedry UNESCO w uczelniach wyższych. Za bardzo istotne, podobnie jak w ubiegłych latach,
uznaliśmy prace na rzecz pełnego uwzględnienia w polskim porządku
legislacyjnym zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności form wyrazu, które, w naszej opinii, nie są w nim jeszcze obecne
w stopniu, w jakim wymagają tego ratyfikowane przez Polskę instrumenty prawne UNESCO.
Widząc potrzebę szczególnego zwrócenia uwagi na zagadnienia
związane z regulacjami dotyczącymi środowiska kulturowo–przyrodniczego, Komitet, opierając się m.in. na dokumentach UNESCO, opracował, we współpracy z ekspertami reprezentującymi różne dziedziny nauki i opublikował w 2015 roku wspólnie z Narodowym Centrum Kultury zbiór opracowań naukowych pt. „Krajobraz kulturowo–
przyrodniczy z perspektywy społecznej”. Paletę konkretnych zagadnień, dotyczących zapisów prawnych, przedstawiliśmy w publikacji
wydanej w 2014 roku pod redakcją naukową profesora Andrzeja Rottermunda pt. „Dlaczego i jak w nowoczesny sposób chronić dziedzictwo kulturowe”. Zapewnienie właściwej ochrony miejsc wpisanych
na Listę Światowego Dziedzictwa w Polsce, na podstawie Konwencji
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r., jest – obok przygotowań do udziału polskiej delegacji
w kolejnych sesjach Komitetu Światowego Dziedzictwa – przedmiotem debat na posiedzeniach Komitetu ds. Światowego Dziedzictwa
Kulturowego w Polsce, z udziałem członków PK ds. UNESCO.
Implementacja Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego z 2003 r. wymaga zaangażowania Komitetu, którego przedstawiciele uczestniczyli w ubiegłym roku w konferencjach, festiwalach i innych przedsięwzięciach, mających na celu
upowszechnienie tych założeń Konwencji, które nie znajdują jeszcze właściwego zrozumienia. Opublikowano dotąd szereg artykułów
w pismach naukowych, prezentując problematykę dziedzictwa niematerialnego. Istotne dla właściwej interpretacji zapisów Konwencji
było uczestnictwo w 10. sesji Międzyrządowego Komitetu Dziedzictwa Niematerialnego (Windhoek, Namibia, 30 listopada–4 grudnia).
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Na zaproszenie MKiDN, przedstawiciele Komitetu regularnie uczestniczą w spotkaniach Rady ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, biorąc udział w dyskusjach m.in. na temat kandydatur na
krajową Listę dziedzictwa niematerialnego oraz współpracując przy
określeniu procedur krajowych, dotyczących wpisu elementów dziedzictwa niematerialnego na listy międzynarodowe.
Program UNESCO Pamięć Świata od momentu powstania cieszy się
szczególnym zainteresowaniem Polskiego Komitetu. Równolegle
z aktywnością przejawianą na forum międzynarodowym, czego rezultatem było uchwalenie Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu
do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego,
przedstawiciele naszego Komitetu w pełni uczestniczą w pracach
Polskiego Komitetu Programu Pamięć Świata. W roku 2014 i 2015
współpracowali m.in. w zakresie opracowania dokumentacji i wspierania kandydatur Księgi henrykowskiej i Akt Braci Czeskich do wpisu
na międzynarodową Listę tego programu. Na posiedzeniu międzynarodowego Komitetu Doradczego Programu Pamięć Świata w Abu
Zabi (4–6 października 2015 r.) zaakceptowano obie polskie propozycje nowych wpisów na międzynarodową Listę: Księgę henrykowską
oraz Akta i Bibliotekę Braci Czeskich (z XVI–XIX w.). W roku 2016
zamierzamy kontynuować tę działalność, współpracując przy tworzeniu zarówno krajowej, jak i międzynarodowej listy. Istotnym zadaniem będzie współpraca na forum międzynarodowym na rzecz właściwej implementacji Zalecenia.
Zagadnienia dotyczące edukacji są przedmiotem uwagi Komitetu,
przede wszystkim z perspektywy osiągnięć UNESCO wyrażonych
w międzynarodowych dokumentach i możliwości ich zastosowania na
gruncie krajowym w kształtowaniu nowoczesnego programu nauczania. W 2011 roku Komitet wydał książkę pt. „Edukacja poprzez kulturę. Innowacyjność i kreatywność”, której część poświęcona była
m.in. edukacji medialnej. W trosce o wprowadzenie edukacji medialnej i cyfrowej do edukacji formalnej i nieformalnej, PK ds. UNESCO
wspólnie z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji wydał w 2015 roku
publikację pt. „O potrzebie edukacji medialnej w Polsce”. Była ona
owocem dwuletnich prac zespołu wybitnych ekspertów pod kierunkiem Komitetu i Instytutu Badań Edukacyjnych. Problematyka kompetencji medialnych zajmuje ważne miejsce w działaniach Polskiego
Komitetu Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP), który funkcjonuje jako zespół ekspercki przy PK ds. UNESCO. Spotkania PK IFAP są
też tradycyjnie poświęcone wymianie poglądów na tematy związane
z problematyką dostępu do informacji, budowy społeczeństwa informacyjnego oraz prawem autorskim w Polsce.
Wychowanie zmierzające do wykształcenia postaw kreatywnych
i innowacyjnych, otwartych na akceptację różnorodności, było przedmiotem zainteresowania Komitetu w ciągu ostatnich lat. Opierając
się na rezultatach międzynarodowej konferencji UNESCO w Lizbonie
w 2006 roku, mówiących o kształtowaniu tych postaw m.in. poprzez
edukację kulturalną i artystyczną, Komitet zorganizował wspólnie
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z Narodowym Centrum Kultury i władzami Łodzi międzynarodową
konferencję pt. „Cultural education – innovative and creative society” (17–18 września 2015 r.). W konferencji, połączonej z warsztatami, wzięło udział ok. 200 nauczycieli, głównie ze szkół stowarzyszonych UNESCO, kuratorów oświaty i ekspertów. W roli panelistów
wystąpili specjaliści z Austrii, Francji i Niemiec. Konferencja zapoczątkowała cykl tego typu przedsięwzięć, upowszechniających praktyki edukacji artystycznej, które zamierzamy organizować w różnych
miastach Polski.
Jak już wspomniałem, w upowszechnianiu idei i programów
UNESCO ważną rolę pełnią sieci współpracy, wśród nich Sieć Szkół
Stowarzyszonych UNESCO (ASPnet). Do istotnych zadań Komitetu
należy koordynacja pracy sieci, która obecnie liczy w Polsce 103 placówki – szkoły podstawowe, gimnazjalne i licealne, a także przedszkola. Podejmowały one dotąd liczne działania związane z realizacją idei UNESCO, w dużej części współpracując ze szkołami z innych
krajów, głównie z UE, a także organizując obchody tematycznych dni
UNESCO i ONZ. Uczniowie tych szkół brali udział w wielu międzynarodowych konkursach, mających na celu upowszechnienie m.in.
takich wiodących zagadnień jak zrównoważony rozwój, prawa człowieka i edukacja międzykulturowa.
W ramach edukacji międzykulturowej, w 2015 roku Polski Komitet
ds. UNESCO kontynuował zapoczątkowany w 2005 roku projekt
„W kręgu kultury islamu”. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji
Narodowej, w 2015 roku zorganizowane zostały dwa kolejne regionalne warsztaty dla nauczycieli wszystkich poziomów szkół, w województwach świętokrzyskim i wielkopolskim. Od 2010 roku przeprowadzono zajęcia warsztatowe w formule poszerzonej o zajęcia
nt. problemów klas wielokulturowych, w jedenastu regionach Polski, w sumie dla prawie 800 nauczycieli. O zapotrzebowaniu świadczy rosnąca liczba zgłoszeń nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami wielo- i międzykulturowości, wynikająca z jednej strony
z aktualności tej tematyki, z drugiej – z jej ograniczonej obecności
w programie kształcenia nauczycieli oraz braku oferty edukacyjnej
w tej dziedzinie.
Realizacji idei i programów UNESCO w obszarze szkolnictwa
wyższego służy międzynarodowy programu UNITWIN/UNESCO Chairs,
w ramach którego w Polsce działa 10 katedr UNESCO. Komitet monitoruje ich działalność oraz pomaga w rozwoju wzajemnych relacji
i współpracuje z ekspertami Katedr przy organizacji różnego typu
konferencji, spotkań i przygotowywaniu opracowań dotyczących
zagadnień podnoszonych na forum UNESCO.
W 2015 roku Komitet podjął inicjatywę zorganizowania pierwszej
Międzynarodowej Letniej Szkoły na temat rewitalizacji miast historycznych (Lublin, 20–24 lipca 2015 r.). Idea Szkoły Letniej zrodziła
się z potrzeby kontynuacji organizowanej wcześniej z sukcesem przez
10 lat Międzynarodowej Letniej Szkoły w Zamościu, przeznaczonej
dla konserwatorów i osób zarządzających miastami historycznymi
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w Europie Środkowo-Wschodniej. Podjęcie tej inicjatywy w nowej
formule stało się możliwe dzięki współpracy z Muzeum Lubelskim
w Lublinie, które uzyskało na ten cel dofinansowanie ze środków
MKiDN i współpracowało z Politechniką Lubelską oraz Polskim Komitetem Narodowym ICOMOS. Pragniemy, aby ta inicjatywa na stałe
weszła do kalendarza wydarzeń organizowanych przez nasz Komitet.
Do bardzo ważnych zadań zaliczamy naszą działalność informacyjną
i popularyzatorską. Obok innych wydawnictw, publikowanych drukiem, na stronie internetowej Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
(www.unesco.pl) zamieszczamy aktualne wiadomości na temat
naszego Komitetu oraz wydarzeń w UNESCO: konferencji, spotkań,
rocznic, konkursów organizowanych lub objętych patronatem Komitetu i UNESCO, a także opracowania na temat programów i idei
Organizacji.
W niniejszym Biuletynie nasi czytelnicy znajdą szersze opracowania
na temat niektórych z wymienionych w tym podsumowaniu przedsięwzięć, służących realizacji idei UNESCO. Mamy nadzieję, że odkryją
w nich Państwo inspirację dla własnych działań.
•
Prof. dr hab. Sławomir Ratajski
Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO
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38. sesja
Konferencji Generalnej
UNESCO
Konferencja Generalna jest najwyższym
organem UNESCO, który tworzą państwa
członkowskie. Na czele Konferencji
Generalnej stoi przewodniczący i 36
wiceprzewodniczących. Przewodniczący
pełni swoją funkcję do następnej sesji.
Sesje zwyczajne Konferencji Generalnej
odbywają się co dwa lata w Paryżu.
Konferencja Generalna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia
nowych państw członkowskich, wybiera Dyrektora Generalnego na
czteroletnią kadencję oraz członków Rady Wykonawczej UNESCO

Obrady plenarne 38. sesji KG UNESCO. Fot.: © UNESCO / N. Houguenade

21

22

U N E S C O i P O L S K I K O M I T E T w 2 0 1 5 / 2 0 1 6 r.

i członków międzyrządowych komitetów pomocniczych. Co dwa lata
wymienia się część składu Rady Wykonawczej i komitetów pomocniczych, w których kadencja jest czteroletnia. Konferencja Generalna
podejmuje uchwały w sprawie budżetu i programu w formie rezolucji. Obecnie program UNESCO jest przyjmowany na cztery lata,
a budżet – na dwa lata.
W systemie głosowania przyjętym w UNESCO, każdemu państwu
członkowskiemu przysługuje jeden głos. Organizacja liczy 195
państw członkowskich i – od listopada 2015 roku – 10 państw stowarzyszonych. Na sesje Konferencji Generalnej zapraszane są organizacje międzyrządowe i pozarządowe organizacje międzynarodowe.
W dniach 3-18 listopada 2015 r. odbyła się w Paryżu 38. sesja
Konferencji Generalnej. Była pierwszą sesją, na której – w związku
z wydłużeniem cyklu programowego do czterech lat – nie był uchwalany program UNESCO. Konferencja Generalna dokonała jedynie
korekt w obowiązującym programie na okres 2014-2017 i przyjęła
wstępne założenia programowe na kolejne lata.
Na przewodniczącego Konferencji Generalnej został wybrany
Stanley Mutumba Simataa (Namibia). Polska pełniła funkcję wiceprzewodniczącego, zgodnie z zasadą, że przewodniczącymi KG są
osoby, a wiceprzewodniczącymi państwa.
Polskiej delegacji przewodniczyła minister Henryka Mościcka-Dendys,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, która
wygłosiła wystąpienie w debacie plenarnej w dniu 5 listopada.
W skład delegacji wchodzili: amb. Krystyna Żurek, Stały Przedstawiciel RP przy UNESCO, prof. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego
Komitetu ds. UNESCO, prof. Sławomir Ratajski, sekretarz generalny PK ds. UNESCO, Agnieszka Wyżnikiewicz-Mabrouk ze Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UNESCO, Małgorzata Skórka reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej, Aleksandra Wacławczyk,
z-ca sekretarza generalnego PK ds. UNESCO, Tomasz Komorowski,
koordynator projektów w PK ds. UNESCO. W związku z debatą nad
nowym instrumentem prawnym w sprawie dziedzictwa dokumentacyjnego, udział w sesji wzięli z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych i dr hab. Katarzyna Zalasińska.
W poprzedzającym sesję 9. Forum Młodych (26-28 października
2015) na temat „Young Global Citizens for a Sustainable Planet”
wziął udział Sylwester Nagórka, student UW.
Konferencja zdecydowała o przyjęciu wyspy Montserrat do grona
państw stowarzyszonych UNESCO, zwiększając tym samym ich liczbę
do dziesięciu. Wniosek o przyjęcie Kosowa został odrzucony w głosowaniu.
W dniach 16 i 17 listopada obradowało Forum Liderów, w którym
głos zabrali przywódcy państw i przedstawiciele rządów 8 krajów,
w tym Prezydent Francji, François Hollande. Podczas Forum odczytany został list prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy.
Forum, którego wiodącym tematem były obchody 70. rocznicy
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powstania UNESCO, stało się także okazją do wyrażenia solidarności z Francją, po atakach terrorystycznych dokonanych 13 listopada
w Paryżu przez tzw. Państwo Islamskie.
Zarówno podczas Forum Liderów, jak i w czasie debaty plenarnej,
uczestnicy wielokrotnie wyrażali potępienie dla aktów przemocy
wymierzonych przeciwko najważniejszym wartościom, na których
zbudowane jest UNESCO: wolności i godności jednostki, poszanowaniu praw człowieka oraz jego dziedzictwa kulturowego. Zarówno prezydent Francji, jak Dyrektor Generalna, a także delegaci na Konferencję Generalną podkreślali potrzebę solidarności w obliczu wspólnego
zagrożenia oraz konieczność sprzeciwu wobec wszelkich prób zastraszenia i destabilizacji.
Obrady 38. sesji Konferencji Generalnej koncentrowały się na dwóch
zasadniczych kwestiach: podsumowaniu 70 lat dotychczasowego
dorobku UNESCO i nakreśleniu przyszłych kierunków rozwoju Organizacji oraz zaangażowaniu UNESCO w realizację Agendy na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030.
Do najważniejszych uchwał Konferencji Generalnej należą:
• przyjęcie „Strategii wzmocnienia działań UNESCO dla ochrony
kultury i promocji pluralizmu kulturowego w sytuacji konfliktów
zbrojnych”. Zdecydowano w niej o uwzględnieniu ochrony dziedzictwa kulturowego i różnorodności kulturowej w strategii bezpieczeństwa i w działalności humanitarnej na terenach objętych
konfliktami.
• poparcie dla Ramowego Programu Działań dla Edukacji 2030,
nakreślającego zadania edukacji w realizacji Agendy na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030.
• uznanie dokumentu końcowego z konferencji w New Delhi,
poświęconej korzystaniu osób niepełnosprawnych z możliwości,
jakie dają nowoczesne technologie informacyjne (The New Delhi
Declaratiom on Inclusive ICTs for Persons with Disabilities: Making
Empowerment a Reality).
• przyjęcie nowego programu dotyczącego światowych geoparków UNESCO. Działalność Międzynarodowego Programu Nauk
o Ziemi została poszerzona o problematykę geoparków. Program
nosi obecnie nazwę International Geosciences and Geoparks
Programme (IGGP).
• przyjęcie założeń strategicznych do roku 2025 dla programu
UNESCO “Człowiek i biosfera” (MAB).
• przyjęcie Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa
dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego (Recommendation
on Preservation and Access to Documentary Heritage including
in Digital Form). Jest to pierwszy dokument normatywny o charakterze ogólnoświatowym. Przy jego opracowaniu znaczącą rolę
odegrała Polska.
• przyjęcie Zalecenia w sprawie ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności i roli w społeczeństwie (Recommendation
concerning the Protection and Promotion of Museums and
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Collections, their Diversity and their Role in Society). Nowy międzynarodowy instrument prawny został opracowany w związku
z rosnącą rolą muzeów w życiu społecznym i gospodarczym oraz
w edukacji.
• aktualizacja trzech przyjętych wcześniej dokumentów normatywnych. Są to:
-- Międzynarodowa Karta Edukacji Fizycznej i Sportu z 1978 roku
(International Charter for Physical Education, Physical Activity
and Sport) – uaktualniona w celu wzmocnienia jej oddziaływania
jako instrumentu ochrony sportu przed dopingiem, przemocą,
manipulacją i korupcją.
-- Zalecenie w sprawie rozwoju edukacji dorosłych z 1976 roku.
Obecna nazwa: Zalecenie w sprawie uczenia się i edukacji dorosłych (Recommendation on Adult Learning and Education).
-- Zalecenie w sprawie kształcenia technicznego i zawodowego
z 1989 roku, poprawione w 2001 roku. Obecna nazwa: Zalecenie w sprawie edukacji i kształcenia technicznego i zawodowego
(Recommendation concerning Technical and Vocational Education
and Training – TVET).
• proklamowanie nowych dni międzynarodowych. Są to
-- Dzień Światowego Dziedzictwa Afryki (5 maja)
-- Międzynarodowy dzień ochrony ekosystemu lasów namorzynowych (26 lipca)
-- Międzynarodowy dzień sportu akademickiego (20 września)
-- Międzynarodowy dzień powszechnego dostępu do informacji
(28 września)
-- Światowy Dzień Języka Romskiego (5 listopada)
• przyjęcie listy rocznic obchodzonych pod auspicjami UNESCO
w latach 2016-2017. Znalazły się wśród nich rocznice zgłoszone
przez Polskę:
-- dwusetna rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki (2017)
-- setna rocznica śmierci Ludwika Zamenhofa (2017).
• przyjęcie rezolucji „Internet Universality”, dotyczącej reguł i zasad
użytkowania Internetu i odnoszącej się w tych kwestiach do praw
człowieka. Rezolucja podkreśla między innymi potrzebę powszechnego dostępu do wiedzy i informacji.
Przebieg 38. sesji Konferencji Generalnej potwierdził aktualność
misji UNESCO w obliczu współczesnych konfliktów i narastającego
zjawiska przemocy. Wskazano na potrzebę modyfikacji niektórych
programów, które w jeszcze większym stopniu niż dotąd powinny
służyć przeciwdziałaniu zagrożeniom. Zagadnienia sformułowane
w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030 dotyczą wielu obszarów działalności UNESCO i będą uwzględnione w programie opracowywanym na kolejne cztery lata (2018–2021).
•
AW
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Doroczne Nieformalne Spotkanie
Europejskiej Sieci Komitetów
Narodowych ds. UNESCO
w Krakowie
Doroczne Nieformalne Spotkanie Europejskiej
Sieci Komitetów Narodowych ds. UNESCO, które
odbyło się w Krakowie, w dniach 24-26 lutego
2015 r. zostało zorganizowane przez Polski Komitet do spraw UNESCO przy wsparciu Ministerstwa
Spraw Zagranicznych oraz we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury i Urzędem Miasta Krakowa. W spotkaniu wzięło udział około
60 osób z ponad 30 krajów, wśród nich przewodniczący, sekretarze generalni, inni przedstawiciele
Komitetów Narodowych będących członkami Sieci
oraz zaproszeni eksperci. Gośćmi Spotkania byli

przedstawiciele Sekretariatu UNESCO - Zastępca
Dyrektor Generalnej ds. stosunków zewnętrznych
i informacji publicznej (ADG/ERI), Eric Falt, oraz
Eliot Minchenberg z sektora ERI.
Krakowskie spotkanie było pierwszym dorocznym
zebraniem Sieci, ukonstytuowanej na posiedzeniu założycielskim w Bonn, 4-5 lutego 2015 r., jako
nieformalna sieć współpracy, zrzeszająca komitety narodowe z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw kandydujących, krajów EFTA
i innych państw europejskich związanych specjalnymi umowami o współpracy z UE.

Doroczne Nieformalne Spotkanie Europejskiej Sieci
Komitetów Narodowych UNESCO miało miejsce
w zabytkowej kamienicy „Pod Kruki” przy Rynku Głównym
w Krakowie, która jest siedzibą Międzynarodowego
Centrum Kultury.
Fot.: © Paweł Mazur / MCK

Od prawej: Eric Falt, Z-ca. DG UNESCO; prof. Jacek
Purchla, Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO;
Robert Piaskowski, Z-ca Dyrektora ds. Programowych
– Krakowskie Biuro Festiwalowe; Andrzej Kulig, Z-ca
Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury
i Promocji Miasta. Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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Zgodnie z celem Europejskiej Sieci Komitetów
Narodowych, spotkanie w Krakowie służyło
wymianie doświadczeń, umożliwiającej pogłębienie współpracy europejskich komitetów w realizacji programów UNESCO oraz zbliżenie stanowisk
i działania na rzecz wspólnej, europejskiej perspektywy Organizacji. Spotkanie pokazało, że bezpośrednie kontakty pełnią istotną rolę w wymianie
dobrych praktyk w realizacji programów i implementacji instrumentów normatywnych UNESCO
oraz w budowaniu platformy do dyskusji nad najbardziej istotnymi kwestiami dla Europy i świata.
Spotkanie odbyło się w ważnym momencie dla
Europy i dla działalności UNESCO. Kompetencji
Organizacji w dziedzinach edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji i informacji dotyczy bezpośrednio Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych jesienią 2015 roku.
UNESCO ma odgrywać kluczową rolę w realizacji
Celów Zrównoważonego Rozwoju, przekładających
Agendę na konkretne działania, co oznacza dużą
odpowiedzialność Organizacji oraz każdego z jej
195 państw członkowskich i działających w nich
komitetów narodowych. Mandat UNESCO odnosi
się szczególnie do wyjątkowo pilnych wyzwań społecznych i cywilizacyjnych, takich jak: relacje międzykulturowe oparte na dialogu i szacunku dla różnorodności; edukacja dla pokoju i przeciw przemocy; ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego i przekazanie go następnym pokoleniom;
równy dostęp do edukacji i zapewnienie wysokiej
jakości edukacji w związku z przemianami spowo-

dowanymi szybkim rozwojem technologii informacyjno-komunikacyjnych i komunikacji społecznej;
rozwój nauki i technologii; zapewnienie swobody
wypowiedzi i wolności informacji.
Przedmiotem obrad były formy zacieśnienia
współpracy w Europie w realizacji programów
UNESCO oraz poszukiwanie wzajemnego wsparcia wobec różnorodności dzisiejszych wyzwań,
do których należy między innymi implementacja wspomnianej wyżej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. Delegaci dyskutowali na
temat przemian modeli edukacji i nauki we współczesnym świecie, rozwoju miast, ochrony dziedzictwa oraz zagrożeń wynikających z aktualnych konfliktów zbrojnych, ich skutków demograficznych
i kulturowych będących wyzwaniami dla dziedzictwa, systemów wartości, możliwości porozumienia
czy dla spójności społecznej. Do bardzo ważnych
zagadnień należały problemy migracji, młodzieży,
dialog międzykulturowy, zaangażowanie w inicjatywy pomocowe, jak również działalność sieci programowych UNESCO. Obrady służyły także wymianie opinii i nieformalnym, wstępnym konsultacjom
w sprawie metod pracy nad programem UNESCO
na lata 2018-2021 (39 C/5), który ma być przygotowany i przyjęty na 39. sesji Konferencji Generalnej
w 2017 r. Uczestnicy podkreślili znaczenie bezpośrednich konsultacji, przeprowadzonych z udziałem
komitetów narodowych, dla jakości prac nad programem.
W wystąpieniu rozpoczynającym obrady krakowskiego
spotkania, pt. What is trending among UNESCO
Networks (and how it may relate to National

Wystąpienie Erica Falta, Zastępcy Dyrektor Generalnej
UNESCO ds. Stosunków Międzynarodowych i Informacji
Publicznej podczas sesji plenarnej otwierającej Spotkanie.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK

Roland Bernecker, Sekretarz Generalny Niemieckiego
Komitetu ds. UNESCO przemawia podczas sesji plenarnej
24 lutego 2016 r.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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Commissions), Eric Falt przedstawił znaczenie
komitetów narodowych w działalności UNESCO
i ich udział w realizacji programów, jako pierwszej
i najważniejszej sieci współpracy. Podkreślił rolę
komitetów jako łącznika pomiędzy Sekretariatem
UNESCO a pozostałymi sieciami, których funkcjonowanie na szczeblu krajowym komitety narodowe
monitorują lub koordynują. Do tych sieci zaliczają
się m.in.: krajowe komitety programów UNESCO,
Sieć Szkół Stowarzyszonych (ASPnet), Katedry
UNESCO, Sieć Miast Kreatywnych, Ambasadorowie Dobrej Woli, program Young Professionals
oraz Kluby UNESCO.
Odnosząc się do Agendy na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju 2030, Eric Falt podkreślił znaczenie obecnie trwających, wstępnych prac nad jej implementacją, zarówno w Sekretariacie UNESCO, jak
i w państwach członkowskich. Sposobom udziału
Organizacji i komitetów narodowych ds. UNESCO
w realizacji Agendy w znacznej mierze poświęcone
zostało Międzyregionalne Spotkanie Komitetów
Narodowych, 13-15 czerwca 2016 r. w Szanghaju.
Podczas krakowskiego spotkania, sesje plenarne,
równoległe i prowadzone metodą World Café, były
okazją do poruszenia wielu istotnych tematów oraz
wymiany informacji i uwag. Niezmiernie istotnym
obszarem działań UNESCO jest edukacja. W czasie pierwszej sesji plenarnej, przygotowanej przez
delegatów z Danii, Francji, Niemiec i Słowenii,
zastanawiano się nad nowymi szansami i wyzwaniami stojącymi przed edukacją w kontekście
Agendy 2030 i Celów Zrównoważonego Rozwoju.
Przedstawicielka Francji dokonała porównania

Planu Działania dla Edukacji do 2030 roku, przyjętego przez UNESCO, z programem Edukacja i Szkolenia 2020 Unii Europejskiej (ET 2020). Pomimo
pewnych różnic, programy uzupełniają się i możliwa jest między nimi znaczna synergia. Ponadto
oba programy zwracają uwagę na podobne wartości: edukację obywatelską, prawa człowieka i wartości humanistyczne, a także na umożliwienie równego i powszechnego dostępu do edukacji. Jednocześnie program unijny, wdrażany pod hasłem
„More jobs and better life”, kładzie większy nacisk
na kształcenie zawodowe oraz związek pomiędzy
edukacją a rynkiem pracy. Podkreślono również
znaczenie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju
(ESD) w kontekście Agendy 2030.
Istotną szansą i wciąż wyzwaniem w dziedzinie
edukacji w skali Europy i świata pozostaje rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Zwrócono uwagę na Otwarte Zasoby Edukacyjne
(OER: pojęcie powstałe w UNESCO w 2002 roku)
i Otwartą Edukację, służące poprawie dostępności
materiałów edukacyjnych i samej edukacji. Przedstawiciel Słowenii poinformował o wyzwaniach, jakie
niosą ze sobą przygotowania do organizacji Światowego Kongresu OER w 2017 roku w Lublanie.
Projekcja filmu przygotowanego przez Flamandzki
Komitet Narodowy, pokazującego niszczenie dzieł
sztuki w Muzeum Narodowym w Iraku, stała się
poruszającym wstępem do drugiej sesji plenarnej i dyskusji na temat kultury i konfliktów oraz
zniszczeń i zagrożeń dla dziedzictwa kulturowego,
a także narzędzi i działań promujących różnorodność kulturową i dialog międzykulturowy. W cza-

Sesje warsztatowe podczas World Café, 25 lutego 2016 r. Na zdjęciu po lewej, na pierwszym planie: Mona Mairitsch,
Z-ca Sekretarza Generalnego Austriackiego Komitetu ds. UNESCO i prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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sie sesji, przygotowanej przez delegatów z Austrii,
Belgii, Holandii i Polski, podkreślano doradczy
charakter komitetów narodowych i zalety płynące
z ich usytuowania na styku administracji rządowej, środowisk eksperckich i społeczeństwa obywatelskiego. Predysponuje to komitety do podejmowania lub włączania się w inicjatywy usprawniające współdziałanie i wymianę pomiędzy podmiotami różnego rodzaju. Jako przykłady inicjatyw
z udziałem komitetu narodowego w Austrii przedstawiono: „Panel na temat własności kulturalnej”
(forum dialogu skupiające różnorodne podmioty
i sektory) oraz „Kodeks postępowania dla austriackich dealerów dóbr kulturalnych”, a także adresowane do szerszej publiczności debaty pt. „Rozmowy palmirskie”, organizowane we współpracy
z austriackim MSZ, Ministerstwem Kultury oraz
ICOM Austria.
W czasie dyskusji wymieniono również przykłady
ważnych inicjatyw państwowych, takich jak utworzenie we Włoszech grupy zadaniowej do spraw
oceny szkód w dziedzictwie kulturowym, stworzenie funduszu na rzecz ochrony dóbr kultury w Wielkiej Brytanii, tworzenie przez Turcję, Macedonię
i Szwecję baz danych dotyczących przemytu dzieł
sztuki, czy organizacja szkoleń na Malcie i w Czechach w zakresie ochrony dóbr kultury.
UNESCO przypadła szczególna rola zmierzenia się
z nowymi wyzwaniami, spowodowanymi aktami
celowego niszczenia dóbr kultury przez tzw. Państwo Islamskie, ograbianiem stanowisk archeologicznych, nielegalnym handlem dziełami sztuki
w celu finansowania działalności terrorystycz-

nej oraz ze społecznymi skutkami konfliktów na
tle kulturowym i religijnym. W roku 2015 kwestia zapobiegania niszczeniu dziedzictwa kulturowego została podniesiona na forum Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, która uchwaliła rezolucję 2199 (luty 2015) w sprawie ochrony
dziedzictwa kulturowego Syrii i Iraku. Natomiast
Zgromadzenie Ogólne przyjęło rezolucję 69/281
(maj 2015) w sprawie ratowania dziedzictwa kulturowego Iraku. Obie rezolucje NZ podkreślają
konieczność wzmocnienia synergii między Konwencją Haską z 1954 r. i jej dwoma Protokołami
a Konwencją z 1970 r., a także współdziałania
w ramach konwencji UNESCO dotyczących kultury,
przede wszystkim między Konwencją Światowego
Dziedzictwa z 1972 r. a II Protokołem z 1999 roku
do Konwencji Haskiej.
Konieczność synergicznego stosowania instrumentów
normatywnych – zwłaszcza konwencji UNESCO
– oraz znaczenie działań w sytuacjach pokonfliktowych, zarówno w zakresie ochrony dziedzictwa, jak i edukacji i budowania porozumienia międzykulturowego, podkreślił podczas sesji
Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO. W wyniku
apelu o solidarność międzynarodową w przeciwdziałaniu niszczeniu dziedzictwa, grabieży i nielegalnemu obrotowi dobrami kultury, wyrażonego w Deklaracji z Bonn (przyjętej na 39. sesji
Komitetu Światowego Dziedzictwa w 2015 roku),
zostały zintensyfikowane prace nad komplementarnością konwencji UNESCO, dotyczących dziedzictwa kultury i różnorodności kulturowej (w tym
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promo-

Sesja plenarna podsumowująca World Café podczas Dorocznego Nieformalnego Spotkania Europejskiej Sieci Komitetów
Narodowych ds. UNESCO, 26 lutego 2016 r. Za stołem prezydialnym siedzą (od prawej): prof. Jacek Purchla,
Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Tijs D’Hoest, Sekretarz Generalny Flamandzkiego Komitetu ds. UNESCO
i prof. Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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wania różnorodności form wyrazu kulturowego
z 2005 r.).
Za zagadnienie ogromnej wagi dla UNESCO,
w ramach sprawowanego przez nią mandatu, oraz
przedmiot szczególnej troski uznano kwestie bezpieczeństwa twórców i bezpieczeństwa dziennikarzy oraz wolności wypowiedzi.
Sesja na temat migracji w Europie przygotowana
i zaprezentowana przez Grecję, Turcję i Holandię
pokazała, że zakres i charakter zadań komitetów
narodowych są rozumiane różnie w poszczególnych krajach członkowskich, jednak panuje zgodność co do roli UNESCO jako organizacji reprezentującej wartości niezbędne do przygotowania społeczeństw przyjmujących imigrantów oraz przygotowania samych imigrantów do dialogu społecznego i międzykulturowego jako warunku integracji
społecznej. Podkreślano wagę problemu uchodźców i imigracji jako wspólnego wyzwania dla
państw europejskich w kontekście podstawowych
wartości etycznych oraz prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego. Niektórzy uczestnicy wskazywali na analogię pomiędzy obecną, nadzwyczajną sytuacją,
związaną z wojną na Bliskim Wschodzie, a okresem wojen w byłej Jugosławii w latach 90. XX w.,
podkreślając potrzebę działania UNESCO adekwatnego do problemu.
Podobnie jak w odniesieniu do innych zagadnień,
komitety narodowe okazują się użyteczne dzięki
możliwościom działania mniej formalnego, ułatwiającego współpracę różnych organów administracji rządowej i samorządowej oraz wspólnot

i instytucji. Przedstawiono przykłady podejmowanych inicjatyw, mających na celu informowanie,
poprawę koordynacji działań, rozwijanie edukacji kształtującej postawy otwartości na różnorodność kultur i sposobów życia, oraz wypracowanie
form wsparcia edukacyjnego i humanitarnego dla
samych imigrantów. Turecki Komitet ds. UNESCO
odgrywa szczególną, katalityczną rolę w koordynacji działań pomiędzy resortami i instytucjami administracji państwowej, jak również działań innych
sektorów, odwiedza obozy dla uchodźców syryjskich. Komitet jest także autorem raportu i rekomendacji dla rządu Turcji nt. potrzeb humanitarnych, społecznych i kulturowych w tych obozach.
Podkreślono wagę studiów nad migracjami
i związanych z nimi zjawisk i procesów społecznych, widząc w tym ważne zadanie dla międzyrządowego Programu MOST (Management of Social
Transformations); wskazywano jednocześnie na
potrzebę udoskonalenia, odpowiedniego sprofilowania i wzmocnienia tego programu.
Kolejna sesja, przygotowana przez delegatów
z Austrii, Francji i Niemiec, koncentrowała się
wokół roli Konwencji z 2005 roku w procesie negocjacyjnym Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP – Transatlantic
Trade and Investment Partnership) – umowy,
z którą wiązane są zarówno wielkie nadzieje o strategicznym i cywilizacyjnym wymiarze, jak i obawy
po obu stronach Atlantyku.
Państwa-Strony Konwencji UNESCO w sprawie
ochrony i promowania różnorodności form wyrazu
kulturowego z 2005 roku mają zobowiązania mię-

Uczestnicy jednej z sesji równoległych, na których
omawiano m.in. kwestie geoparków, społeczeństwa
obywatelskiego, rozwoju miast historycznych oraz nowych
instrumentów normatywnych, 25 lutego 2016 r.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK

Od prawej: Karel Komárek, Sekretarz Generalny Czeskiego
Komitetu ds. UNESCO i Tomasz Komorowski z Polskiego
Komitetu ds. UNESCO prowadzą sesję równoległą nt.
nowych instrumentów normatywnych, 25 lutego 2016 r.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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dzynarodowe, które biorą pod uwagę potrzeby
mediów, kultury i edukacji w negocjowaniu umów
handlowych. Obecne negocjacje TTIP między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską polegają
zasadniczo na wzajemnym dostosowywaniu ekonomicznych, prawnych i innych standardów w transatlantyckiej przestrzeni gospodarczej. Z drugiej jednak strony, w obszarze kultury i mediów,
główny nacisk położony jest na ochronę i promowanie różnorodności, oraz kształtowanie odpowiedniej polityki w tej dziedzinie. Parlament Europejski wszechstronnie zdefiniował zakres polityki
dotyczącej kultury, mediów i edukacji, jako wymagających szczególnej uwagi w odniesieniu do polityki handlowej, a Konwencja z 2005 stanowi idealne ramy dla zapewnienia takiej ochrony.
Sesja wskazywała na możliwą do odegrania przez
komitety narodowe rolę w zakresie upowszechniania Konwencji z 2005 roku i na znaczenie zaangażowania instytucji kultury w dyskusję na temat
TTIP. Jako przykład podano konferencję, zorganizowaną w grudniu 2015 r. w siedzibie UNESCO
przez Francuski Komitet, na temat TTIP w świetle
Konwencji 2005 roku.
Kolejna sesja, przygotowana przez Czechy i Polskę,
poświęcona była przeglądowi nowych lub znowelizowanych instrumentów, przyjętych podczas 38.
sesji Konferencji Generalnej oraz informacjom na
temat podjęcia przez UNESCO prac nad kolejnymi
aktami normatywnymi. Wskazywano, że instrumenty normatywne stanowią istotny aspekt mandatu UNESCO i są ważnym narzędziem promowania
wartości i misji Organizacji. Podkreślono, że nowe

instrumenty pociągają za sobą nie tylko nowe obowiązki, ale dają również nowe możliwości działania
i współpracy państw członkowskich i ich komitetów narodowych. Celem sesji było omówienie tych
możliwości i wyzwań, przede wszystkim w odniesieniu do dwóch nowo przyjętych Zaleceń UNESCO:
w sprawie zachowania i dostępu do dziedzictwa
dokumentacyjnego oraz w sprawie ochrony i promowania muzeów i kolekcji, ich różnorodności i roli
w społeczeństwie, a także uaktualnionych Zaleceń
w sprawie uczenia się i edukacji dorosłych oraz w
sprawie kształcenia technicznego i zawodowego.
Podkreślono, że Zalecenie w sprawie zachowania
i dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego,
w tym w dziedzictwa cyfrowego, znacznie zwiększa możliwości współpracy krajowej i międzynarodowej w oparciu o Program Pamięć Świata. Omówiono możliwe formy zaangażowania europejskich
komitetów narodowych ds. UNESCO oraz narodowych komitetów Programu Pamięć Świata, mające
na celu wzmocnienie implementacji Zalecenia,
zacieśnienie współpracy między ekspertami oraz
zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej
dziedzictwa dokumentacyjnego.
Sesja przygotowana przez Cypr, Grecję i Hiszpanię
przybliżyła uczestnikom spotkania temat geoparków, które, choć w Europie mają dłuższą historię
(Global Geoparks Network istnieje od 2004 roku),
to na forum UNESCO uzyskały nowy status podczas 38. sesji Konferencji Generalnej (listopad
2015), kiedy przyjęto Międzynarodowy Program
Nauki o Ziemi i Geoparków (The International Geoscience and Geoparks Programme). W ramach Pro-

Od prawej: Prof. Jacek Purchla, Przewodniczący Polskiego
Komitetu ds. UNESCO i Dyrektor MCK w Krakowie; Agata
Wąsowska-Pawlik, Z-ca Dyrektora ds. Programowych
MCK; Justyna Jochym, Krakowskie Biuro Festiwalowe;
Maria Belina-Brzozowska, Polski Komitet ds. UNESCO.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK

Od lewej: Joanna Markiewicz, Polski Komitet ds. UNESCO;
Aleksandra Kozieł, wolontariusz; Karolina Krzyżanowska,
stażystka Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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gramu działa międzynarodowa sieć, mająca na celu
ochronę i promowanie miejsc dziedzictwa geologicznego, poprzez zrównoważony rozwój lokalnych
obszarów o szczególnym znaczeniu. Program jest
platformą współpracy pomiędzy różnymi geoparkami w Europie. Skupia agencje rządowe, organizacje pozarządowe, naukowców i ekspertów.
Uczestnicy sesji zwrócili uwagę na znaczenie
aktywności Komitetów Narodowych na rzecz rozwoju krajowej sieci w ramach Światowej Sieci Geoparków UNESCO, na możliwy pozytywny wpływ
Geoparków na wizerunek UNESCO oraz krajów
członkowskich, jak również na potencjał edukacyjny programu. Ponadto rekomendowano również
utworzenie narodowych komitetów ds. geoparków.
Możliwość powiązania geoparków z działaniami
edukacyjnymi, m.in. przy wykorzystaniu Sieci
Szkół Stowarzyszonych UNESCO (jak ma to miejsce na Cyprze), może przynieść obopólne korzyści.
Kolejna sesja, przygotowana przez delegatów
z Niemiec, miała za zadanie przybliżenie i przedyskutowanie wyzwań stawianych polityce naukowej
przez zrównoważony rozwój, zwłaszcza propagowanego obecnie przez UNESCO konceptu sustainability science, jako nowej propozycji dla badań i polityki naukowej, poprawiającej wzajemną komunikację pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi
oraz nauką i światem pozaakademickim. Nawiązywano do warsztatów pt. „Sustainability Science
in Central and Eastern Europe”, zorganizowanych
w 2014 roku w Bratysławie i w 2015 roku w Warszawie (m.in. przy udziale PK ds. UNESCO), które
doprowadziły do nawiązania trwałej współpracy

pomiędzy ośrodkami w krajach członkowskich UE
z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Niemiec i Austrii. Sugerowano, aby komitety narodowe pełniły funkcję pomostową w tej stosunkowo
nowej dziedzinie, pomiędzy administracją rządową
a światem akademickim w swoich krajach.
Kwestie dotyczące współczesnego rozwoju i szybkich
przemian krajobrazu kulturowego oraz zachowania substancji zabytkowej wobec zanieczyszczeń
przemysłowych, zmian demograficznych, zmian
w strukturze społecznej, rozwoju turystyki i jej
wpływu na charakter mieszkalny miast historycznych były przedmiotem sesji prowadzonej przez
Przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO,
profesora Jacka Purchlę. W rozważaniach wiele
miejsca zajęły także kwestie zachowania autentyczności, integralności i tożsamości dziedzictwa kulturowego względem potrzeb związanych z modernizacją i z naciskami ze strony deweloperów. Komitety narodowe ds. UNESCO odgrywają ważną
rolę w propagowaniu instrumentów normatywnych UNESCO, zwłaszcza konwencji oraz Zalecenia
z 2011 roku w sprawie historycznego krajobrazu
miejskiego (Historic Urban Landscape, HUL) wśród
decydentów, społeczności lokalnych i innych udziałowców. Narzędzia prawne, techniczne i finansowe
mogą przyczynić się do porozumienia między różnymi podmiotami, samorządami i inwestorem prywatnym, ale kluczową rolę odgrywa społeczność
lokalna i jej świadomość wartości dziedzictwa.
Kolejną istotną kwestią, poruszaną w czasie sesji
przygotowanej przez Niemcy, była rola młodzieży
w działaniach UNESCO oraz Forum Młodych

Uczestnicy Dorocznego Nieformalnego Spotkania Europejskiej Sieci Komitetów Narodowych ds. UNESCO w Krakowie,
24-26 lutego 2016 r. Fot.: © Janusz Ogonowski / MCK
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UNESCO, którego formuła od początku jego istnienia udoskonaliła się, umożliwiając uczestnikom
aktywny udział i większy wpływ na rezultaty Konferencji Generalnej. Forum Młodych UNESCO ma
do spełnienia ważne zadanie, jakim jest znalezienie sposobów na uczynienie głosu młodzieży bardziej słyszalnym, przy jednoczesnym wzmocnieniu
jej potencjału. Uczestnicy krakowskiego spotkania
sformułowali rekomendację w tej sprawie, którą
przekazali do UNESCO.
Szereg sesji poświęconych było metodologicznym
i praktycznym aspektom współpracy na forum
UNESCO i w ramach Europejskiej Sieci Komitetów Narodowych, m.in. takim tematom, jak: problemy międzynarodowej współpracy dla rozwoju
i powiązania z nią programów UNESCO; mobilizowanie społeczeństwa obywatelskiego w agendzie UNESCO: od dawnych narzędzi do nowych
perspektyw kampanii cyfrowych; optymalizowanie
witryny internetowej Europejskiej Sieci.
***
Spotkanie w Krakowie pokazało, że w świetle
istniejących konfliktów, zagrożeń dla dziedzictwa,
spójności społecznej, tożsamości i porozumienia,
rośnie znaczenie UNESCO jako organizacji, której cel i mandat są ściśle związane z budowaniem
pokoju na świecie. Podstawą realizacji tego zadania jest tworzenie warunków kulturowych do dialogu i porozumienia, oddziaływanie na świadomość
społeczną i wychowanie ku wartościom i postawom
szacunku dla człowieka, przestrzeganiu jego praw

oraz otwartości na różnorodność. W tych okolicznościach potwierdza się znaczenie komitetów narodowych UNESCO jako ciał doradczych, wzmacniających programy UNESCO również poprzez mniej
formalne działania na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym. Europejska solidarność
w obliczu dzisiejszych wyzwań ma szczególne znaczenie. Do ważnych zadań komitetów narodowych
należy rozpowszechnianie informacji na temat programów UNESCO, konwencji i innych instrumentów oraz pełnienie funkcji pomostowej pomiędzy
programami UNESCO a społeczeństwami i różnymi
podmiotami w poszczególnych krajach.
Potwierdzona została konieczność prowadzenia
działań na rzecz upowszechniania edukacji medialnej i cyfrowej, edukacji poprzez kulturę, edukacji
otwartej na współpracę i zrównoważony rozwój,
jak również potrzeba wzmacniania takich programów jak Pamięć Świata, międzyrządowy Program
MOST – szczególnie w odniesieniu do problemów
migracji – oraz innowacyjnych rozwiązań, takich
jak Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER).
Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030
będzie jednym z głównych wyznaczników dla programów UNESCO w najbliższych latach. Obok
Agendy 2030, istotne będzie uwzględnienie we
właściwym zakresie, w programie UNESCO na
lata 2018-2021, pilnych działań mieszczących
się w kompetencjach UNESCO i odpowiadających
na wyzwania stojące przed Europą i europejskim
zaangażowaniem na świecie.
•
M B-B, TK
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Sustainability science w Europie
Środkowo-Wschodniej1
Sustainability science to stosunkowo nowy obszar
badań i przestrzeń dyskusji w dziedzinie polityki naukowej. Jej celem jest zwiększenie wkładu
nauki w zrównoważony rozwój, w szczególności
poprzez promowanie zorientowanych na rozwiązania badań między- i transdyscyplinarnych. Podejście to wzmacnia zarówno wzajemne powiązania
pomiędzy naukami przyrodniczymi, społecznymi
i humanistycznymi oraz pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami, jak i komunikację i wzajemną

integrację nauki i świata pozaakademickiego.
Ten aspekt sustainability science jest szczególnie istotny nie tylko z punktu widzenia rozwiązań
praktycznych oraz np. roli konsultacji w projektach
badawczo-rozwojowych (R&D), lecz także zdaje się
mieć znacznie szerszy sens. Sustainability science
sprzyja bowiem refleksji, rozwojowi ogólnego
rozumienia świata oraz syntezie wiedzy w czasach powszechnego kryzysu rozumienia – kryzysu,
który prowadzi do takich zjawisk, jak rozprzestrze-

Zajęcia podczas obrad plenarnych międzynarodowych warsztatów „Sustainability Science in Central and Eastern Europe”,
11-12 września 2015 r. w Warszawie.
1

Niniejszy artykuł powstał w znacznej mierze na podstawie referatu zaprezentowanego na konferencji pt. „Inception Symposium on Broadening the Application of the Sustainability Science Approach in support of 2030 Agenda for Sustainable
Development” (siedziba UNESCO, 5–6 kwietnia 2016 r.)
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nianie się ruchów antynaukowych, nadużywanie
stereotypów, radykalizacja lub „ideologizacja” dyskursu publicznego, czy agresywny ekstremizm.
Sustainability science rozwija się już od lat
w takich krajach, jak Stany Zjednoczone, Japonia czy Niemcy i we współpracy międzynarodowej. Jest również wpisana do obecnego Programu
i Budżetu UNESCO, w obydwu Głównych Programach naukowych.
Od 2014 roku Polski Komitet ds. UNESCO, wraz
z innymi komitetami narodowymi, współdziała
w promowaniu współpracy badawczej w dziedzinie sustainability science w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). W działaniach tych biorą
udział komitety narodowe i uczestnicy z ośmiu
państw EŚW, które w 2004 roku stały się członkami
Unii Europejskiej oraz z Austrii i Niemiec. Zorganizowano dwa warsztaty, które nie tylko umożliwiły
wymianę informacji oraz dyskusję nad koncepcją
sustainability science, ale także bardziej trwałą,
subregionalną współpracę badawczą.
Warsztaty te zostały zorganizowane w Bratysławie
(czerwiec 2014 r.), wspólnie przez austriacki,
niemiecki i słowacki Komitety ds. UNESCO oraz
w Warszawie (wrzesień 2015 r.) przez Komitety austriacki, niemiecki i polski, we współpracy
z dwoma polskimi Mnisterstwami: Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Spraw Zagranicznych. Uczestnikami obydwu warsztatów (każdorazowo ok. 40
osób) byli przede wszystkim naukowcy reprezentujący instytuty lub ośrodki badawcze, specjalizujące się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju (SD) lub edukacji dla zrównoważonego rozwoju (ESD), a także decydenci i przedstawiciele
ministerstw oraz organów i instytucji administracji państwowej kompetentnych w zakresie polityki
naukowej i SD oraz przedstawiciele narodowych
komitetów ds. UNESCO. Wyniki zostały podsumowane w dokumentach końcowych z warsztatów:
„Summary Statement” (Oświadczeniu końcowym),
z Bratysławy oraz „Statement of Commitment”
(Deklaracji zaangażowania) i „Summary of Main
Messages and Results” (Podsumowaniu głównych
wątków i rezultatów seminarium) z Warszawy2.
2

W Warszawie podjęto decyzję o utworzeniu konsorcjum
badawczego, którego celem będzie przygotowanie wskaźników sustainability science, ktore nadawałyby się do stosowania w polityce naukowej na
poziomie krajowym. W tej chwili inicjatywa znajduje się w rękach uczestniczących w projekcie
naukowców. Rozwija się w obiecujący sposób, już
na obecnym, wstępnym etapie przyczyniając się
do rozbudowy kontaktów pomiędzy naukowcami
w regionie, co ma znaczenie, biorąc pod uwagę
stan rozwoju sustainability science w Europie i na
świecie.
Decyzję w sprawie konsorcjum i projektu, który
ma realizować, poprzedziły intensywne dyskusje,
w trakcie obydwu warsztatów, na których analizowano sytuację w zakresie zrównoważonego rozwoju, polityki naukowej oraz sustainability science
w krajach uczestniczących w projekcie, jak również szersze perspektywy i konteksty, z kluczową
rolą Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
2030. Ta wymiana informacji, poglądów i doświadczeń doprowadziła do pewnego rodzaju wspólnego
rozumienia sustainability science oraz roli, jaką
może ona odgrywać w polityce naukowej. Rozumienie to znalazło wyraz zwłaszcza w „Summary
Statement”, konkludującym warsztat w Bratysławie, a następnie w niektórych aspektach zostało
rozwinięte w Warszawie. Jak się wydaje, dokument z Bratysławy wiele mówi na temat status quo
w kwestii sustainability science w EŚW i związanych z nim potrzeb i wyzwań.
Pomimo historycznej i kulturowej złożoności
i różnorodności Europy Środkowo-Wschodniej,
o której należy pamiętać, starając się zrozumieć
punkt widzenia tego regionu na zrównoważony rozwój i sustainability science, warsztaty w Bratysławie i Warszawie pokazały, że doświadczenie panowania systemu komunistycznego, z jego centralnie
sterowaną gospodarką i wysiłkami podejmowanymi
w zakresie inżynierii społecznej, nadal stanowi
poważne wyzwanie. Warto pamiętać, że system
ten funkcjonował znacznie dłużej niż nieco ponad
ćwierć wieku, które upłynęło od 1989 roku. Mutatis mutandis, jego wpływ był podobny we wszyst-

„Summary Statement” z Bratysławy: http://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Wissenschaft/Sustainability_
Science_in_CEE-_Summary_Statement_Bratislava_workshop_17June2014.pdf, „Statement of Commitment” oraz
„Summary of Main Messages and Results” z Warszawy: http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/23-9_Results_-_
Warsaw_workshop_-_Sustainability_Science_in_CEE_23092015.pdf
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kich krajach EŚW (naturalnie, z wyjątkiem Austrii
i zachodniej części Niemiec), co znalazło również
potwierdzenie w trakcie warsztatów, i z czym trzeba
się mierzyć wspierając przechodzenie od niezrównoważonego do zrównoważonego rozwoju oraz
promując sustainability science w EŚW.
W różnych kręgach społecznych istniała w tamtym
okresie wyraźna świadomość spustoszeń środowiskowych i społecznych. Transformacja 1989 roku
i lat 90. ubiegłego wieku otworzyła drogę dla wielu
inicjatyw, zmierzających do poprawy sytuacji.
Równocześnie pojawiły się nowe wyzwania związane z szybkimi przemianami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi.
Wejście ośmiu krajów EŚW do Unii Europejskiej
w 2004 roku stało się dla nich szczególnie istotnym czynnikiem sprzyjającym bardziej zrównoważonemu rozwojowi. Skorzystała na tym nie tylko
infrastruktura ochrony środowiska. Kluczowe znaczenie miały ramy prawne i instytucjonalne oraz
nowe możliwości współpracy.

Jeśli chodzi o sustainability science, jak można
było zauważyć w Bratysławie i Warszawie, podejścia inter- i transdyscyplinarne, są praktykowane
w krajach EŚW. Dlatego, jeśli sustainability science
postrzegana jest jako podejście i jeśli podejście
transdyscyplinarne ma stanowić jedną z jej podstawowych cech, to można powiedzieć, że w regionie istnieje „sustainability science w praktyce”, np.
w ramach projektów R&D i innych realizowanych
samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami
przez uniwersytety i inne instytucje badawcze.
Jednakże, pomijając pewne wyjątki (szczególnie
w Niemczech), teoretyczna refleksja nad sustainability science jest zazwyczaj dużo mniej obecna,
a znajomość samego pojęcia nawet wśród ludzi
nauki wydaje się nikła; oczywiście obserwacja ta
nie ogranicza się tylko do regionu EŚW. Równocześnie zaś ważne jest, aby dysponować wypracowanym, dobrze omówionym konceptem nie tylko
ze względów teoretycznych, ale też na gruncie
całkowicie praktycznym, ponieważ posługiwanie
się językiem, definicjami i słownictwem niesie ze
sobą siłę przekonywania, zachęca do zaangażowania, wzmacnia dialog, zrozumienie i oddziaływanie
zewnętrzne.
Na warsztatach w Bratysławie i w Warszawie
pojęcie sustainability science było omawiane i rozumiane przede wszystkim jako podejście transformacyjne – przekształcające relację pomiędzy światem nauki a światem pozaakademickim (podejście
transdyscyplinarne), relacje pomiędzy poszczególnymi naukami oraz życie akademickie (podejście
interdyscyplinarne, demokratyzacja życia akademickiego, spłaszczanie dystansów hierarchicznych),

Uczestnicy międzynarodowych warsztatów „Sustainability
Science in Central and Eastern Europe”.

Sesja World Café podczas międzynarodowych warsztatów
„Sustainability Science in Central and Eastern Europe”.
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a także jako podejście zmieniające relację pomiędzy naukami a zarządzaniem na poziomie polityki
naukowej. Podkreślono potrzebę stworzenia bardziej przyjaznego otoczenia instytucjonalnego dla
badań inter- i transdyscyplinarnych.
W kontekście tych właśnie badań, „Summary
Statement” z Bratysławy podkreśla potrzebę pełnej integracji nauk społecznych i humanistycznych
w ramach sustainability science, ponieważ celem
tej dziedziny jest rozumienie złożonych systemów
socjoekologicznych.
Integracja badań i edukacji jest również
akcentowana w związku z potrzebą wyposażenia
naukowców w umiejętności prowadzenia badań
inter- oraz transdyscyplinarnych.
Warsztaty w Bratysławie i Warszawie potwierdziły,
że dialog i komunikacja wydają się należeć zarówno
do najważniejszych pożytków związanych z sustainability science, jak i wymogów, jeśli dziedzina ta ma
się rozwinąć i wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój. Oczywiście pojęcia „dialog” i „komunikacja” należy rozumieć szeroko. Warto pamiętać, że
greckie słowo logos, oprócz swojej zazwyczaj stosowanej konotacji („słowo”), znaczy m.in. „myśl”,
„refleksja”, „dyskurs” oraz że „komunikacja” ma
wiele wspólnego z łacińskim communio, a zatem ze
wspólnotą jako „wzajemnym uczestnictwem”.
Narzędzia takie jak wskaźniki sustainability
science mogą być niezwykle pożyteczne właśnie
teraz, gdy koncepcja ta ma już swoją historię,
a jednocześnie jej świadomość jest jeszcze niezbyt
ugruntowana w powszechnej świadomości. Już
sam proces opracowywania wskaźników powinien
zwiększyć praktyczną przydatność sustainability
science, a także poprawić jej teoretyczne i metodologiczne opracowanie, zwiększyć promocję oraz
wzmocnić współpracę specjalistów.

3

Organizacja warsztatów do pewnego stopnia
ilustruje również przydatność narodowych komitetów ds. UNESCO, jako podmiotów ułatwiających współpracę, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym lub transgranicznym3. Dotyczy to projektów, które wymagają
podejścia łączącego wielu interesariuszy, budują
pomosty ponad różnicami i umożliwiają spotkanie różnorodnych podmiotów, środowisk, sektorów, angażując m.in. kręgi akademickie i rządowe, szczególnie gdy chodzi o nowe problemy
czy tematy wymagające innego lub innowacyjnego podejścia, zmiany ustalonych wzorców
myślenia, zwiększenia zrozumienia pomiędzy
przedstawicielami różnych poglądów i interesów. Przydatność komitetów narodowych w przypadku tego rodzaju wyzwań wynika w znacznej
mierze z ich usytuowania pomiędzy administracją rządową i innymi segmentami społeczeństwa,
a także z ich „miękkich”, doradczych funkcji. Jest
ona też ściśle związana z charakterem UNESCO,
jako organizacji międzyrządowej z szerokim, wielodyscyplinarnym mandatem w dziedzinach,
które szczególnie wymagają wspomnianych
„miękkich” kompetencji oraz działań umożliwiających wspólne rozumienie problemów, budujących konsensus pomiędzy różnymi społeczeństwami, kulturami, ekspertami, interesariuszami
i w ten sposób promujących dialog jako praktykę
i jako postawę etyczną.
•
To m a sz Ko m o r o wski

W tekście wykorzystane zostały fotografie z warsztatów autorstwa: Natalii Król, Magdaleny Żdżalik
i Niemieckiego Komitetu ds. UNESCO.

Warsztaty w Bratysławie i Warszawie były same w sobie przykładem potwierdzającym potencjał komitetów narodowych we
współpracy transgranicznej. Ważną rolę koncepcyjną oraz inicjatywną Niemieckiego Komitetu ds. UNESCO należy szczególnie podkreślić jako przykład wymiany doświadczeń w ramach tej współpracy.
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Zalecenie UNESCO w sprawie
zachowania i dostępu
do dziedzictwa dokumentacyjnego,
w tym dziedzictwa cyfrowego
Dużym sukcesem UNESCO, a jednocześnie Polski,
było jednomyślne przyjęcie międzynarodowego Zalecenia w sprawie zachowania i dostępu
do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym
dziedzictwa cyfrowego (Recommendation concerning the preservation of, and access to, documentary heritage including in digital form) podczas 38.
sesji Konferencji Generalnej (Paryż, 3-18 listopada
2015; rezolucja 38 C/Resolution 55), po zaledwie
dwóch latach prac UNESCO nad jego tekstem.
Przyjęte Zalecenie stanowi pierwszy i jedyny
obecnie instrument prawny na poziomie globalnym, poświęcony specyficznie dziedzictwu dokumentacyjnemu, analogowemu i cyfrowemu. Wypełnia to istotną lukę, jaka dotąd występowała w prawie międzynarodowym, dotyczącym dziedzictwa
ludzkości. Można powiedzieć, że po raz pierwszy
dokumentacyjne źródła historyczne otrzymują
kompleksowe wsparcie normatywne o ogólnoświatowym zasięgu, w zakresie ochrony i dostępu.
Luka ta była szczególnie dotkliwa, biorąc pod
uwagę wyjątkową podatność dziedzictwa dokumentacyjnego na utratę, zarówno w wyniku wojen,
różnych celowych działań destrukcyjnych czy klęsk
naturalnych, jak i niedostatecznej ochrony lub
nienadążania za wyzwaniami związanymi z rozwojem technologii informacyjnych i komunikacyj-

nych. Jednocześnie zaś nie sposób przecenić znaczenia dziedzictwa dokumentacyjnego jako źródła
pamięci w wymiarze indywidualnym i zbiorowym,
a zwłaszcza źródła wiedzy o historii i kulturze
społeczeństw. Wiąże się z tym ogromna rola tego
dziedzictwa w kształtowaniu tożsamości osób, kultur i społeczeństw oraz rozwijaniu wspartego na
fundamencie wiedzy dialogu i porozumienia między nimi.
O szerokiej świadomości znaczenia powstania
tego instrumentu świadczy fakt, że w pracach
Komisji Komunikacji i Informacji 38. sesji Konferencji Generalnej, właśnie w punkcie obrad
poświęconym Zaleceniu wypowiadało się najwięcej państw członkowskich. Przebieg debaty
i jednomyślne przyjęcie przez UNESCO rezolucji uchwalającej Zalecenie, dobitnie pokazują,
jak wielka waga przywiązywana jest do dziedzictwa dokumentacyjnego na całym świecie. Rozwój
technologii informacyjnych i komunikacyjnych
oznacza nowe wymogi i wyzwania, m.in. związane z problemami zachowania dziedzictwa cyfrowego, czy innymi sposobami udostępniana dziedzictwa audiowizualnego, przede wszystkim zaś
otwiera zupełnie nowe możliwości konserwacji,
przechowywania i udostępniania wszelkich rodzajów dziedzictwa dokumentacyjnego we wszyst-
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kich regionach świata. Dotyczy to w dużej mierze
także obszarów, w których dominuje dziedzictwo
kultur oralnych, gdzie dzięki technologiom – obecnie cyfrowym – pamięć zbiorowa utrwalana jest
w postaci audiowizualnej.
Zalecenie zawiera szeroką, otwartą na wiele różnych
rodzajów przekazów definicję dokumentu, wiążącą
go z analogową bądź cyfrową, informacyjną treścią (zawartością: content) i nośnikiem. Co istotne
w świecie nowych technologii, Zalecenie podkreśla, że związek nośnika z treścią może mieć różny
charakter: od ścisłego po zupełnie incydentalny.
Zgodnie z koncepcją Programu Pamięć Świata, szeroka jest również definicja dziedzictwa dokumentacyjnego, która akcentuje globalne znaczenie tegoż
dziedzictwa oraz powszechną odpowiedzialność za
jego zachowanie „dla wszystkich”.
Zapisy Zalecenia zostały zgrupowane w pięciu
rozdziałach, dotyczących 1) identyfikacji dziedzictwa dokumentacyjnego, 2) jego zachowania
(preservation), 3) dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, 4) środków polityki (policy measures)
i jako oddzielnego zagadnienia 5) współpracy krajowej i międzynarodowej. Kraje członkowskie
UNESCO zachęca się m.in. do wspierania instytucji
pamięci w tworzeniu kryteriów selekcji oraz polityki zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego,
przy wykorzystaniu badań i konsultacji, stosownie
do międzynarodowych standardów. Promowane
jest wprowadzanie powszechnego dostępu do dziedzictwa przy jednoczesnym poszanowaniu praw
autorskich i praw człowieka (np. prawa do prywatności), określającym wyjątki poprzez jasne regulacje prawne. Jako narzędziu ułatwiającemu implementację Zalecenia, m.in. w zakresie promowania
standardów międzynarodowych i dobrych praktyk,
rozwijania świadomości społecznej i monitorowania statusu szczególnie znaczącego dziedzictwa
dokumentacyjnego, ważne miejsce poświęca się
Programowi Pamięć Świata oraz listom dziedzictwa dokumentacyjnego tworzonym w jego ramach.
Zalecenie zachęca także do dzielenia się cyfrowymi kopiami pomiędzy zainteresowanymi krajami (wyraźnie jednak zastrzegając, że nie ma to
wpływu na rozstrzyganie kwestii własności oryginałów) oraz do tworzenia synergii pomiędzy Programem Pamięć Świata a Konwencjami i innymi
programami dotyczącymi dziedzictwa.

Jako kraj, który doświadczył wyjątkowych strat
dziedzictwa dokumentacyjnego w wyniku rozbiorów, a zwłaszcza drugiej wojny światowej, Polska
stale, systematycznie wspierała prace UNESCO
nad Zaleceniem. Impuls do nich dała już IV Międzynarodowa Konferencja Programu Pamięć Świata
pt. „Kultura – Pamięć – Tożsamość”, zorganizowana w Warszawie w 2011 roku, we współpracy
z UNESCO, przez stronę polską, reprezentowaną
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Polski Komitet Programu Pamięć Świata,
Narodowe Centrum Kultury oraz Polski Komitet
do spraw UNESCO. W następstwie warszawskiej
konferencji, a także spotkania ekspertów UNESCO,
zorganizowanego w Warszawie w 2012 r., przyjęte
zostały rezolucje Konferencji Generalnej i decyzje
Rady Wykonawczej UNESCO, które doprowadziły
do podjęcia prac nad Zaleceniem. Z kolei spotkanie ekspertów UNESCO, zorganizowane w Warszawie w 2014 roku, było okazją do pogłębionej dyskusji nad treścią przyszłego instrumentu i wsparło
proces wypracowania jego pierwszego projektu.
Polska delegacja, a w jej ramach PK ds. UNESCO,
aktywnie uczestniczyła również w dalszych pracach nad treścią Zalecenia, zwłaszcza podczas spotkania międzyrządowego Specjalnego Komitetu
ekspertów 1-2 lipca 2015 roku. 
•
TK
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Światowy Geopark UNESCO
Łuk Mużakowa
Transgraniczny, polsko-niemiecki Światowy Geopark Łuk Mużakowa (Muskauer Faltenbogen / Łuk
Mużakowa) jest pierwszym polskim geoparkiem
włączonym do sieci geoparków UNESCO w ramach
Międzynarodowego Programu Nauki o Ziemi i Geoparków (International Geoscience and Geoparks
Programme, IGGP), utworzonego na mocy rezolucji 38. sesji Konferencji Generalnej UNESCO
(38 C/Resolution 23) z 17 listopada 2015 roku.
28 maja 2016 roku na Nowym Zamku w Bad
Muskau odbyła się uroczystość przekazania certyfikatu stwierdzającego nadanie tytułu Światowego
Geoparku UNESCO. Dokument został wręczony
przez przedstawicieli Polskiego i Niemieckiego

Komitetów do spraw UNESCO, w obecności m.in.
Marszałka Województwa Lubuskiego, Ministra Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Brandenburgii, Ministra Środowiska i Rolnictwa Saksonii, władz lokalnych Bad Muskau i Łęknicy oraz przedstawicieli organizacji regionalnych.
Geoparki są stosunkowo nową ideą w dziedzinie
ochrony środowiska przyrodniczego i promowania obszarów o szczególnym znaczeniu geologicznym. Europejska Sieć Geoparków została zainicjowana w 2000 roku przez cztery geoparki z Francji, Grecji, Hiszpanii i Niemiec, a w 2004 roku
powstała Światowa Sieć Geoparków (Global Geopark Network). Rezolucja przyjęta podczas 38. sesji

Most bazaltowy w parku w Kromlau.
Fot: © Jacek Koźma

Krajobraz pokopalniany, dawna kopalnia Hermann.
Fot: © Biuro Geoparku Łuk Mużakowa
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Konferencji Generalnej wieńczy zapoczątkowany
jeszcze w 2001 roku proces współpracy UNESCO
z Europejską i ze Światową Siecią Geoparków, do
której przynależność stanowi warunek uczestnictwa geoparku w programie UNESCO. Udział geoparków w programie jest odnawiany co cztery lata.
Obecnie Program Światowych Geoparków UNESCO
obejmuje 120 geoparków położonych w 33 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach. Uczestnictwo Łuku Mużakowa w programie ma tym większe
znacznie, że jest to jeden z czterech światowych
geoparków o transgranicznym położeniu i międzynarodowym charakterze. Na obszarze geoparku
Łuk Mużakowa, o powierzchni prawie 580 kilometrów kwadratowych, znajduje się także polsko-niemiecki transgraniczny obiekt kulturowy, wpisany
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim
jest Park Mużakowski/Muskauer-Park.
Konstytucyjną dewizą UNESCO, wpisaną do konwencji
ustanawiającej tę organizację zaraz po drugiej
wojnie światowej, jest „budowanie obrony pokoju
w umysłach ludzi”. Formą realizacji tej idei jest
szczególne, stałe popieranie przez UNESCO rozwoju współpracy transgranicznej. Widać to
zarówno w przypadku IGGP, jak i we wszystkich
programach i działaniach, w ramach których tworzone są listy szczególnie istotnych obszarów,
miejsc, obiektów czy kolekcji: w Konwencjach kulturalnych UNESCO, w Programie Człowiek i Biosfera (MAB), w Programie Pamięć Świata.
Światowy Geopark Łuk Mużakowa obejmuje
jedną z najładniej ukształtowanych – w formie
otwartej ku północy podkowy – i najlepiej zacho-

Jedna z bram ścieżki geoturystycznej, dawna Kopalnia
Babina. Fot. © Biuro Geoparku Łuk Mużakowa

wanych moren czołowych, odzwierciedlających
zasięg lądolodu skandynawskiego, powstałą ok.
340.000 lat temu, podczas jednego z najstarszych
zlodowaceń europejskich. Ciężar lądolodu spowodował przemieszczenia i deformacje warstw geologicznych, które sięgają około 300 m. w głąb ziemi.
Wynikiem tego jest wypiętrzenie utworów geologicznych o znaczeniu gospodarczym, wydobywanych zwłaszcza od drugiej połowy XIX wieku do
lat 70. XX wieku. Były to początkowo iły ałunowe,
a następnie węgle brunatne, iły ceramiczne oraz
piaski szklarskie. Z tego powodu dziś w wybranych
miejscach Łuku Mużakowa można obserwować nie
tylko ciekawe polodowcowe ukształtowanie rzeźby
terenu, lecz także wyjatkowy krajobraz pogórniczy,
który dzięki sztucznej rekultywacji i naturalnym
procesom przyrodniczym uległ przekształceniu,
prezentując nowe, rzadko spotykane formy krajobrazu. Ma on dzisiaj bardzo duże walory poznawcze, dostarczając także wielu wrażeń estetycznych.
W obszarze Łuku Mużakowa występują liczne zbiorniki pokopalniane, wypełnione wodą o różnych
kolorach, co związane jest z obecnością związków
mineralnych i uzależnione od rodzaju eksploatowanych kopalin. Obszar geoparku ma duże, wszechstronne zalety edukacyjne. Pozwalają uczyć się
rozumieć krajobraz, historię geologiczną Ziemi, jak
również złożone interakcje pomiędzy nieożywioną
i ożywioną przyrodą oraz działalnością człowieka.
Przykładem jednego z ciekawszych obiektów edukacyjnych i turystycznych po polskiej stronie geoparku jest „Ścieżka geoturystyczna dawna kopalnia
Babina”, położona w pobliżu Łęknicy.
Program i sieć geoparków mają przed sobą dużą
przyszłość. Jest w nich potencjał szerzenia wiedzy
na temat środowiska geologicznego, historii Ziemi,
nauk geologicznych, rozwijania świadomości
i wrażliwości pozwalającej wyżej cenić i lepiej chronić środowisko oraz budzić zachwyt nad przyrodą
i krajobrazem. Łączność Światowej Sieci Geoparków z UNESCO powinna w istotny sposób ułatwić
wykorzystanie tych możliwości, z uwagi na wieloi interdyscyplinarne kompetencje i doświadczenie Organizacji, bardzo ściśle związane z zakresem
działalności geoparków – z ich wymiarami edukacyjnym, naukowym i kulturowym. 
•
To m a s z Ko m o r o w s k i , Ja c e k Ko ź m a
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Polska w Komitecie Pomocniczym
Konwencji UNESCO z 1970 roku
Polska została wybrana członkiem Komitetu
Pomocniczego Konwencji UNESCO z 1970 r., dotyczącej środków zmierzających do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi
i przenoszeniu własności dóbr kultury na kadencję
2015-2019, w dniu 19 maja 2015 r. Wraz z Armenią i Bułgarią reprezentujemy w tym Komitecie
państwa II grupy.
Pierwsze posiedzenie Komitetu Pomocniczego
w nowym składzie odbyło się w dniach 28-30 września
2015 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu. Było to
trzecie posiedzenie od czasu powołania Komitetu
w 2013 r. Funkcję przewodniczącego od 2015 r.
pełni reprezentująca Grecję Maria Vlazaki. W roli
wiceprzewodniczących występują przedstawiciele
5 państw: Polski, Nigerii, Indii, Iraku i Ekwadoru.
Komitet składa się z 18 państw, ale wszystkie
posiedzenia otwarte są dla obserwatorów i przedstawicieli innych krajów, co sprawia, że spotkania
Komitetu stanowią ważne pole wymiany doświadczeń i tworzenia ram współdziałania Państw-Stron
Konwencji z 1970 r.
W programie trzeciego posiedzenia Komitetu
Pomocniczego znalazły się punkty przyjęte do omówienia na poprzedniej sesji. Do najważniejszych,
w związku z aktualną sytuacją, należał raport Sekretariatu Konwencji w sprawie podejmowanych działań, włącznie z wdrożeniem Rezolucji 2199 Rady
Bezpieczeństwa (2015). W dokumencie przyjętym
jednogłośnie w dniu 12 lutego 2015 r., Rada Bez-

pieczeństwa ONZ potępiła handel z tzw. Państwem
Islamskim, a państwom członkowskim ONZ zaleciła podjęcie kroków w celu uniemożliwienia grupom terrorystycznym w Iraku i Syrii pozyskiwania
funduszy m.in. z handlu zabytkami. Problem ten
zdominował trzecie posiedzenie Komitetu Pomocniczego oraz dalsze jego prace. W dyskusji wyraźnie podkreślano, że w zmienionych okolicznościach,
wobec potwierdzonych informacji, że jednym z ważniejszych źródeł finansowania terroryzmu jest nielegalny obrót dobrami kultury, w tym zabytkami
archeologicznymi, istotnie zmieniło się znaczenie
Konwencji z 1970 r. oraz budowanej w jej ramach
współpracy międzynarodowej, zmierzającej do
zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi,
wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. Po
40 latach obowiązywania Konwencji wskazywano na
jej zupełnie nowy wymiar i wzrost znaczenia wobec
potrzeby walki ze światowym terroryzmem.
Ta nowa sytuacja, a w szczególności konieczność
uniemożliwienia grupom terrorystycznym w Iraku
i Syrii pozyskiwania funduszy z handlu zabytkami,
sprawia, że w nowym świetle postrzegane są problemy zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. Determinuje to m.in. potrzebę ściślejszej kontroli rynku sztuki, w tym poprzez wprowadzane
w wybranych krajach tzw. księgi policyjne. O tych
i innych praktycznych problemach dyskutowano podczas jednodniowego spotkania nt. „The movement
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of cultural property in 2016: regulation, international cooperation and professional diligence for
the protection of cultural heritage”, które odbyło się
30 marca 2016 r. w siedzibie UNESCO w Paryżu. Podsumowanie dyskusji zostało przedstawione podczas
pierwszego posiedzenia nieformalnej grupy roboczej
Komitetu Pomocniczego, które odbyło się w Delfach,
w Grecji, w dniach 3-5 czerwca 2016 r. Oba spotkania – w Paryżu i w Delfach, mogły się odbyć dzięki
finansowaniu zapewnionemu przez Chiny. Zgromadzeni na spotkaniu w Paryżu paneliści, wśród których byli przedstawiciele rynku sztuki, kolekcjonerzy,
reprezentanci służb walczących ze światowym terroryzmem, zwracali uwagę m.in. na potrzebę harmonizacji porządków prawnych poszczególnych krajów
oraz lepszej implementacji Konwencji z 1970 r. Nie
zabrakło również uwag dotyczących problemu „nieszczelności” granic oraz ograniczonych możliwości
przeciwdziałania omawianym zjawiskom przez tzw.
państwa tranzytu. W podsumowaniu znalazło się
również trafne spostrzeżenie, że nie można zapominać o znaczeniu i pozycji legalnego rynku, który niejako odpowiada wobec opinii publicznej za patologie
związane z nielegalnym obrotem. Osobnym wyzwaniem, podkreślanym zarówno podczas trzeciego spotkania Komitetu Pomocniczego, jak i podczas spotkań
roboczych, jest sprzedaż zabytków przez Internet.
Trudności ze zlokalizowaniem sprzedawcy, a także
ograniczanie odpowiedzialności platform handlowych, zdecydowały o włączeniu tego zagadnienia, jako jednego z wiodących, do programu czwartego posiedzenia Komitetu Pomocniczego w Paryżu,
w dniach 26-28 września 2016 r.
Innym istotnym tematem dyskusji podczas tego
posiedzenia jest współpraca międzynarodowa
związana z restytucją dóbr kultury na podstawie
Konwencji z 1970 r. Wcześniej, podczas posiedzenia nieformalnej grupy roboczej Komitetu w Delfach, dyskusji poddano przygotowany przez Sekretariat projekt „Standard procedures for return of
cultural objects on sale”. Zgłoszone uwagi pokazały jednak, że przedstawiony projekt wymaga
dopracowania. Należy się spodziewać, że kolejna
wersja tego dokumentu będzie również przedmiotem najbliższego posiedzenia Komitetu.
Ważną kwestią z punktu widzenia funkcjonowania
i wzmacniania roli Konwencji z 1970 r., był przegląd raportów narodowych, dotyczących imple-

mentacji Konwencji1. Zgodnie ze sprawozdaniem,
przedstawionym przez Marinę Schneider, reprezentującą UNIDROIT (International Institute for
the Unification of Private Law), jedynie 30% krajów przesłało sprawozdania z wdrażania konwencji, co w ocenie Sekretariatu UNESCO jest wysoce
niezadowalające. Na spotkaniu nieformalnej grupy
roboczej w Grecji Sekretariat przedstawił kolejną
wersję raportu, uwzględniającą ankiety, które nie
znalazły odzwierciedlenia w pierwotnym raporcie,
gdyż wpłynęły za późno. Doświadczenia i wnioski
związane z minionym okresem sprawozdawczym
mają być uwzględnione podczas przygotowania
kolejnej wersji ankiety. Również w tym celu Sekretariat UNESCO rozesłał w czerwcu prośbę o zgłaszanie uwag do nowej ankiety, na podstawie której
miałyby być sporządzane raporty krajowe w kolejnym okresie sprawozdawczym. Na marginesie
można wspomnieć, że Sekretariat wywołał interesującą dyskusję nt. jawności raportów okresowych
składanych przez poszczególne państwa, powołując się na analogiczną dyskusję w związku z raportami z wdrażania Konwencji z 1972 r. Ostatecznie Komitet przyjął, że raporty powinny być jawne,
o ile państwo nie zastrzeże inaczej.
Udział Polski w działaniach podejmowanych
w ramach Komitetu Pomocniczego Konwencji
z 1970 r. pozwala na zbudowanie ściślejszej współpracy między naszym krajem a Państwami-Stronami
Konwencji. Dzięki wymianie doświadczeń oraz
informacji między uczestnikami posiedzeń Komitetu Pomocniczego, Polska może lepiej wdrażać
postanowienia Konwencji z 1970 r. i wykonywać
obowiązki płynące z Rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2199 z 2015 r. 
•
Dr hab. Katarzyna Zalasińska

1

Zob. Review of National Reports w portalu www.unesco.org
(C70/15/3.SC/6)

J A K I E J E D U K A C J I K U LT U R A L N E J P O T R Z E B U J E M Y ?

Edukacja kulturalna
kształtuje zrozumienie dla
różnorodności i wolności
wyrazu kulturowego
Tam, gdzie dzieci wymagają choćby chwili skupienia uwagi, opieki,
skierowania ich zainteresowania w bezpiecznym kierunku, na przykład w poczekalni u lekarza, podczas podróży, zakupów, ale także
w czasie zajęć w ośrodkach kultury – najczęściej spotykanymi środkami zaradczymi są kredki, farby lub plastelina. Przyjęło się bowiem
uważać, że, poza skakaniem i bieganiem, dzieci niczego tak nie lubią
robić jak rysować i malować, ewentualnie bębnić na jakimś instrumencie. Dlaczego więc w późniejszej edukacji tę naturalną formę
ludzkiej ekspresji stopniowo się ogranicza, tak jakby tworzenie
i uczestnictwo w kulturze było domeną tylko wieku dziecięcego, a nie
istotną formą kształcenia indywidualnego i społecznego?
Edukacja ukierunkowana głównie na przekazywanie wiedzy sprawiła,
że w polskich szkołach, w natłoku innych programów, zmarginalizowane zostały takie przedmioty, jak muzyka i plastyka, jakby nie uznawano ich za istotne i służące dalszemu, pogłębionemu rozwojowi
człowieka. Wydaje się to zjawiskiem kuriozalnym, zważywszy całkiem
odwrotny kierunek promowany ostatnio w Unii Europejskiej: profilowanie wykształcenia tak, by sprzyjało kształtowaniu postaw kreatywnych i innowacyjnych. Coraz częściej podkreśla się również rosnącą
rolę kultury jako osi rozwojowej społeczeństw. Potrzeby wzbogacenia
programów edukacyjnych, zarówno w szkole, jak i poza nią, wyrażane są przez takie wydarzenia, jak ustalenie przez Unię Europejską
2009 rokiem kreatywności i innowacyjności. Zarówno UNESCO, jak
i ONZ opracowały szereg rekomendacji i postanowień, dotyczących
udziału edukacji artystycznej w powszechnym programie nauczania.
Mówi o tym wyraźnie „Mapa Drogowa” UNESCO dla edukacji artystycznej, uchwalona w czasie międzynarodowej konferencji w Lizbonie, zorganizowanej w 2006 r. pod znamiennym hasłem, „Rozwijanie
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możliwości kreatywnych w XXI wieku”. Ogłoszona w 2015 roku przez
ONZ Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 wskazuje na
zadania dla edukacji obejmującej różnorodność kulturową i wolność
komunikowania.
W dokumencie, który powołuje się na Kartę Praw Człowieka, ale
także na Konwencję o Prawach Dziecka, mówi się o prawie każdego
człowieka do edukacji i uczestnictwa w życiu kulturalnym, podkreślając przy tym, że kultura i sztuka są podstawowymi elementami
wszechstronnej edukacji. W wyniku badań przeprowadzonych na zlecenie UNESCO, stwierdzono, że znajomość oraz uczestnictwo w procesach artystycznych, wraz ze świadomością własnej kultury, kształtują w człowieku potrzebę kreatywności, zmysł inicjatywy, pobudzają
wyobraźnię, inteligencję emocjonalną, zdolność krytycznej refleksji i dają moralną busolę oraz poczucie niezależności, wolność myśli
i działania.
W Lizbonie ustalono umowną listę dziedzin artystycznych, które
powinny być brane pod uwagę w procesach edukacyjnych. Zaliczono
do nich: sztuki performatywne (taniec, sztuki teatralne, muzykę,
itp.), literaturę, poezję, rzemiosło artystyczne, sztukę projektowania,
sztukę komputerową, sztukę narracji, dziedzictwo, sztuki wizualne
i film, sztukę mediów oraz fotografię. Edukacja artystyczna, oparta na
wymienionych dziedzinach kultury, może pomóc w utrzymaniu równowagi między rozwojem poznawczym i emocjonalnym, przyczyniając się do budowy ładu i pokoju. Wpływa ona również na odkrywanie
różnorodności form wyrazu kulturowego i artystycznego oraz praktyk
kulturowych. Ma to silny wpływ na kształtowanie się poczucia odrębności własnej, zarówno jednostki, jak i poszczególnych zbiorowości,
a tym samym sprzyja rozwojowi świadomości tego, kim się jest i szacunku dla odmienności drugiego człowieka.
Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji, a jednocześnie
opisywania doznanych wrażeń, poprzez działania o charakterze artystycznym, jest niezbędne w procesie dojrzewania, tym istotniejsze,
że, o ile u dzieci odbywa się to w sposób naturalny, o tyle dorośli
nawyki czytania, oglądania wystaw, udziału w wydarzeniach kulturalnych wynoszą z domu i szkoły. Ktoś musi ich nauczyć uczestnictwa i współdziałania w kulturze. Nawyki te kształtują się właśnie
w wieku młodzieńczym, w szkole. Wymienione wyżej dziedziny sztuki
są istotną formą uczenia się pracy grupowej, ale służą też umiejętności odczytywania m.in. języka obrazu, filmu, tego, z czym mamy
do czynienia na co dzień. Ułatwiają obcowanie z całą współczesną,
dynamiczną i zmienną kulturą, opartą na przekazie wizualnym, możliwym dzięki nowoczesnym technikom bezpośredniego przedstawiania rzeczywistości. Obok analizy ludzkich zachowań i relacji społecznych, uczą też krytycznego spojrzenia na informacje medialne, które
w 85 procentach mają przecież charakter wizualny.
Wieloletnia, śladowa obecność edukacji artystycznej w polskich
szkołach i ograniczona edukacja kulturalna, przyczyniły się niewątpliwie do wspomnianego w przytoczonych dokumentach poszerza-
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nia się zjawiska „analfabetyzacji” na polu kultury i sztuki, ale także
ograniczenia w istotny sposób umiejętności poruszania się w rzeczywistości wirtualnej, wykreowanej przez nowe media, gdzie język
sztuk wizualnych jest jednym z podstawowych nośników informacji. Język wizualny, który rządzi przekazem płynącym z ekranu telewizora, komputera czy telefonu komórkowego, nie mówiąc o informacji obrazkowej, wylewającej się z masy reklam i pism ilustrowanych, kształtuje wyobrażenie człowieka (zwłaszcza mieszkańców
krajów najbardziej rozwiniętych) o świecie współczesnym w o wiele
większym stopniu niż to miało miejsce w epoce „galaktyki Gutenberga”, opartej na drukowanym słowie. Znajomość tego języka staje
się koniecznym elementem wykształcenia w takim samym stopniu,
jak znajomość czytania i pisania, gdyż jest niezbędna dla swobodnego funkcjonowania w rzeczywistości powstałej na obszarze wspólnym rzeczywistości naturalnej i wirtualnej, kreowanej przez media.
Powtarzając za fińskim naukowcem, specjalistą w dziedzinie mediów,
Tapio Varisem, proces nauczania powinien uwzględniać przyswojenie takich kompetencji, jak:
• kompetencja techniczna: zdolność wykorzystania nowych mediów,
takich jak Internet, by umieć docierać do informacji lub skutecznie
przekazywać ją innym;
• kompetencja informacyjna: zdolność zbierania, organizowana
i oceny informacji oraz formułowania właściwych wniosków na tej
podstawie;
• kompetencja twórczości medialnej: umiejętność tworzenia i rozpowszechniania zawartości medialnej na rzecz jednostek i szerszej
publiczności;
• kompetencja globalna: rozumienie współzależności między ludźmi
i narodami oraz zdolność do interakcji i współpracy z ludźmi innych
kultur;
• kompetencja i odpowiedzialność: zdolność rozumienia społecznych
skutków działalności mediów z punktu widzenia bezpieczeństwa,
prywatności itp.
Kolejna, II Światowa Konferencja na temat edukacji artystycznej
odbyła się w 2010 r. w Seulu. W wydanym dokumencie potwierdzono,
że edukacja artystyczna jest podstawowym środkiem służącym harmonijnemu rozwojowi umiejętności poznawczych, emocjonalnych,
estetycznych i społecznych u dzieci i młodzieży. Podkreślono znaczenie edukacji uwzględniającej edukację artystyczną jako „główny środek wspomagania kreatywności”. Zwrócono uwagę na jej rolę w rozwoju kulturalno-społecznego wymiaru życia, w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności i poczucia wspólnoty oraz świadomości
różnorodności kulturalnej i zdolności do dialogu kultur. Wskazano na
możliwości poszukiwania, poprzez edukację artystyczną, odpowiedzi
na problemy globalne, takie jak pokój i zrównoważony rozwój.
Stale postępująca ewolucja idei udziału sztuki i kultury w procesie
wychowawczym, jaka dokonała się w okresie dzielącym konferencje z Lizbony i Seulu, wskazuje na stopniowe poszerzanie zakresu
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edukacji artystycznej o bardziej całościową wizję edukacji kulturalnej, przenikającą programy edukacyjne. Jednym z istotnych bodźców do takich działań jest poszukiwanie rozwiązań, zmierzających
do zapobiegania konfliktom będącym następstwem braku zrozumienia i akceptacji różnorodności kulturowej oraz poszanowania wolności wypowiedzi. Jestem przekonany, że to właśnie w edukacji, wzbogaconej o różnorodne wątki kulturowe, można pokładać nadzieję na
istotne osłabienie takich konfliktów.
Wolność wypowiedzi, dialog oraz zrozumienie różnorodności
kulturowej są jednymi z podstawowych celów UNESCO, organizacji
powstałej na ruinach pozostawionych przez II Wojnę Światową. Wolność wypowiedzi jest zwykle kojarzona z bezpieczeństwem dziennikarzy, swobodą przekazu informacji i wolnością jej upowszechniania.
Sektor Komunikacji i Informacji UNESCO periodycznie przygotowuje
raporty, dotyczące bezpieczeństwa dziennikarzy i wolności wypowiedzi oraz zagrożeń wynikających z bezkarności sprawców zbrodni przeciwko dziennikarzom wykonującym obowiązki zawodowe. Przerażają
dane, mówiące, że tylko w latach 2012-2013 zostało zabitych ponad
dwustu dziennikarzy, w tym wielu w Europie. Nowy raport, przygotowywany w roku 2016, zapowiada wzrost tej liczby. To drastyczne
fakty, ale czy nie równie drastycznym przypadkiem jest śmierć dyrektora muzeum w syryjskiej Palmyrze, zamordowanego przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego, którzy w 2015 roku, powodowani nienawiścią do innej kultury, wysadzili w powietrze to bezcenne Miejsce Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dla nas, Polaków, zniszczenie
Palmyry było w dwójnasób bolesne, ponieważ oznaczało także zrujnowanie kilkudziesięcioletnich osiągnięć polskich konserwatorów oraz
archeologów z Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej, którzy
od czasu odkryć poczynionych jeszcze w latach 60. XX wieku przez
prof. Kazimierza Michałowskiego, dokonali dalszej wielkiej pracy,
dostarczając ludzkości wiedzy o pięknie tego starożytnego miasta.
Dziś ponownie gotowi są służyć swoją wiedzą i umiejętnościami dla
przywrócenia Palmyrze jej dawnej świetności i należnego miejsca
w historii kultury.
Wydarzenia na Bliskim Wschodzie, których jednym z istotnych
powodów jest konflikt kulturowy, zderzają się z aspiracjami Unii
Europejskiej do tworzenia harmonijnie rozwijającego się społeczeństwa wiedzy, opartego na koegzystencji wielu kultur i religii. W tym
kontekście wzrasta rola świadomości własnej tożsamości kulturowej,
niezbędnej do kształtowania postaw otwartości i akceptacji inności.
Opierając się na Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz
innych powszechnie uznawanych aktach ONZ, we wstępie do Konwencji UNESCO z 2005 roku w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego, stwierdza się, że „kultura przybiera rozmaite formy w czasie i przestrzeni oraz że różnorodność ta
przejawia się w niepowtarzalności i mnogości tożsamości, a także
w formach wyrazu kulturowego narodów i społeczeństw tworzących
ludzkość”. UE, uznając ogromne znaczenie Konwencji z 2005 roku
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dla kształtowania polityki kulturowej i określenia jej roli w rozwoju
nowoczesnych społeczeństw, ratyfikowała ją jako organizacja międzynarodowa, obok 126 państw członkowskich UNESCO. Polska ratyfikowała Konwencję w 2007 roku, przyjmując tym samym zobowiązanie wprowadzenia jej zasad do krajowego prawodawstwa. Zgodnie z myślą przewodnią, Konwencja podkreśla znaczenie kultury dla
spójności społecznej; rozwojową rolę interakcji między kulturami,
opartej na wolności myśli, wypowiedzi i informacji oraz różnorodności środków przekazu; znaczenie różnorodności językowej; znaczenie żywej kultury niematerialnej, w tym kultury mniejszości i ludów
autochtonicznych, która „przejawia się w ich wolności tworzenia,
rozpowszechniania i dystrybucji własnych, tradycyjnych form wyrazu
kulturowego oraz wolności korzystania z dostępu do nich w taki sposób, by było to korzystne dla ich rozwoju”.
Zgodnie z art.6-8, do obszarów, w których realizuje się polityka
ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego,
w ramach odpowiednich regulacji prawnych, przyjętych przez
poszczególne państwa, należy: tworzenie, wytwarzanie, rozpowszechnianie, dystrybucja dóbr kultury i usług kulturalnych oraz
korzystanie z nich; rozwój przemysłów kultury; swobodna wymiana
i przepływ idei i form wyrazu kulturowego; pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości; wspieranie artystów; poszanowanie dla własności intelektualnej i praw autorskich; promowanie różnorodności
mediów; wyrównywanie szans w udziale i dostępie do kultury dla
kobiet, mniejszości i różnych grup społecznych, w tym ludów autochtonicznych; dostęp do różnych form wyrazu kulturowego pochodzących z innych krajów. Istotnym zagadnieniem jest silnie podkreślany udział kultury w polityce rozwojowej. Jawi się ona jako niezbędny element w planowaniu strategii i realizacji trwałego i zrównoważonego rozwoju, o czym mówi art.13 Konwencji. Przy tworzeniu i realizacji polityki rozwojowej, której motorem jest kultura, niezbędny jest udział społeczeństwa obywatelskiego, o czym traktuje
art.11. Uczestnictwo kultury w budowaniu tożsamości, zarówno
narodowej, jak i na poziomie lokalnym, przy jednoczesnym dojrzewaniu w postawie tolerancji i akceptacji inności kulturowej, wymaga
wprowadzania przez państwo, zgodnie z art.10, odpowiednich programów edukacyjnych i szkoleniowych dla nauczycieli w zakresie
zawodów twórczych. Odnosi się to zarówno do formalnego szkolnictwa artystycznego, jak i systemów kształcenia w obszarze przemysłów kultury oraz tworzenia warunków dla wymiany w tej dziedzinie.
Zgodnie z cytowanymi zasadami Konwencji, na forum UNESCO
i UE, respektując zasady wolności ekspresji i różnorodności kulturowej, podkreśla się jednocześnie, że każda forma edukacji artystycznej i medialnej powinna brać pod uwagę kulturową tożsamość
ucznia i jego zakorzenienie we własnej kulturze. Wynika stąd postulat, by drogę do współtworzenia kultury rozpocząć od poznawania
tej lokalnej, obecnej we własnej miejscowości, dzielnicy, grupie społecznej. To w najbliższym otoczeniu trzeba kształtować, poprzez
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edukację kulturalną i artystyczną, postawy wrażliwości na ład przestrzenny, estetykę miejsca, tożsamość społeczną, a w końcu umiejętność partycypacji obywatelskiej. Zadania te powinny być ważną
częścią programów edukacji formalnej i nieformalnej, powinny być
codziennością programów nauczania w każdej szkole, jeżeli chcemy
zapobiegać konfliktom na tle kulturowym, wynikającym z ignorancji, nie tylko w stosunku do innej kultury, ale także własnej tożsamości. Jej błędne zrozumienie może prowadzić do ukształtowania się
postaw ksenofobicznych, ograniczonych etnocentrycznym postrzeganiem rzeczywistości.
Od wykształcenia postaw, nakierowanych na kreatywność
i innowacyjność, od umiejętności współpracy i wrażliwości na otoczenie zależy w dużym stopniu bogactwo kapitału ludzkiego, od którego
bezpośrednio uzależniony jest trwały rozwój społeczno-gospodarczy,
oparty na pokojowym współistnieniu różnych grup społecznych.  •
Prof. dr hab. Sławomir Ratajski
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Międzynarodowa konferencja
na temat potrzeby i znaczenia
edukacji artystycznej
W dniach 17-18 września 2015 r. Polski Komitet
ds. UNESCO oraz EC1 Łódź – Miasto Kultury, przy
współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Urzędem Miasta Łódź zorganizowały międzynarodową
konferencję pt. „Edukacja kulturalna – innowacyjne i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”. Konferencja, objęta patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otrzymała dofinansowanie z Programu
„Interwencje” Narodowego Centrum Kultury.
Zgodnie z zamierzeniami, konferencja stała się
okazją do refleksji nad tym, w jaki sposób kultura
i sztuka przyczyniają się do zdobywania kompeten-

cji potrzebnych człowiekowi do funkcjonowania we
współczesnym świecie oraz do tworzenia warunków sprzyjających budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki. Przy udziale wybitnych ekspertów, poruszone zostały zagadnienia dotyczące
roli kultury w rozwoju gospodarczym, edukacji
artystycznej i edukacji związanej z dziedzictwem
kulturowym oraz kwestie wynikające z nowych
wyzwań edukacyjnych.
Po oficjalnym otwarciu konferencji, dokonanym
przez wiceprezydenta Miasta Łodzi, Krzysztofa
Piątkowskiego oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Komitetu ds. UNESCO, profesora Sławomira Ratajskiego, rozpoczęła się debata, prowa-

Sesja plenarna w Hali Maszyn EC1 Łódź - Miasto Kultury w dniu 17 września 2015 r. Fot.: © Maria Belina-Brzozowska/PK ds. UNESCO
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dzona przez Sekretarza Generalnego, do której zaproszeni zostali eksperci zagraniczni. Profesor Susanne Keuchel z Akademii Edukacji Kulturalnej w Remscheid (Niemcy) przedstawiła sytuację edukacji artystycznej w Niemczech. Elizabeth
Ladrat, odpowiedzialna za edukację kulturalną
i artystyczną w Ministerstwie Kultury i Komunikacji Francji, omówiła politykę państwa francuskiego wobec edukacji artystycznej i kulturalnej,
natomiast dr Michael Wimmer z EDUCULT, czyli
Instytutu Polityki Kulturalnej i Zarządzania Kulturą
z Wiednia wygłosił wykład pt. „Co czyni edukację artystyczną w Austrii autentycznie austriacką?
Refleksja nad rzeczywistym zapewnieniem edukacji artystycznej w Austrii”.
W drugiej części konferencji, zatytułowanej
„Jakiej edukacji artystycznej potrzeba w Polsce?”,
poprowadzonej przez Elżbietę Wrotnowską z Narodowego Centrum Kultury, udział wzięła prof. dr
hab. Dorota Ilczuk z Uniwersytetu SWPS w Warszawie, z wykładem pt. „Artysta na rynku pracy.
Edukowany i edukator”. Maciej Frąckowiak z Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury
Zamek (Poznań) omówił działania na rzecz edukacji kulturowej, prowadzone przez Centrum Praktyk Edukacyjnych, natomiast dr Leszek Karczewski, związany z Instytutem Kultury Współczesnej
na Uniwersytecie Łódzkim oraz z Muzeum Sztuki
w Łodzi, przedstawił modele edukacji kulturowej
w instytucjach kultury.
Część praktyczną konferencji stanowiły warsztaty
przeprowadzone przez instytucje zaangażowane
w edukację artystyczną i kulturową:

Warsztat „Narzędzia design thinking dla edukacji
kulturalnej”, poprowadzony przez Emilię Kołowacik oraz Małgorzatę Żmijską z Service Design Polska, pozwolił uczestnikom na poznanie kilku narzędzi z obszaru myślenia projektowego, zwanego
„design thinking”, możliwych do zastosowania
na lekcjach do wspólnego kreowania produktów
z obszaru kultury i edukacji.
Warsztat „Zrób to sam”, przeprowadzony przez
Ewę Kokot, historyk sztuki i pedagog z Domu
Oświatowego Biblioteki Śląskiej, polegający na
pracy w grupie nad tworzeniem instrukcji artystycznych o charakterze humorystycznym, interaktywnym, poetyckim. Każdy uczestnik wykonał
własną instrukcję na planszy i – dzięki zastosowaniu typografii i prostych zestawień form – nadał jej
znamiona dzieła sztuki. Efektem końcowym była
mini ekspozycja prac uczestników oraz dokumentacja zdjęciowa.
Warsztat edukacji kulturowej z refleksją metodologiczną
pt. „Forma. Anegdota. Reguła. Wartość. Doświadczenie. Pięcioro drzwi Howarda Gardnera” poprowadził dr Leszek Karczewski z Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Muzeum Sztuki w Łodzi.
Warsztat filmowy pt. „Współczesne oblicza edukacji
filmowej”, poprowadzony przez Bartosza Zająca,
asystenta w Zakładzie Historii i Teorii Filmu Uniwersytetu Łódzkiego, skupiał się na historii edukacji filmowej, jej głównych celach, instytucjach
odpowiedzialnych za kształt współczesnej edukacji audiowizualnej w Polsce oraz analizie przykładowego projektu edukacyjnego i przygotowaniu

Od lewej: prof. Sławomir Ratajski (Sekretarz Generalny,
Polski Komitet ds. UNESCO), prof. Susanne Keuchel
(Akademia Edukacji Kulturalnej, Remscheid, Niemcy),
Elizabeth Ladrat (Ministerstwo Kultury i Komunikacji,
Francja), dr Michael Wimmer (EDUCULT, Wiedeń, Austria).
Fot.: © Joanna Miklaszewska

Warsztat edukacji kulturowej z refleksją metodologiczną
pt. „Forma. Anegdota. Reguła. Wartość. Doświadczenie.
Pięcioro drzwi Howarda Gardnera”, prowadzony przez
dr Leszka Karczewskiego z Instytutu Kultury
Współczesnej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum
Sztuki w Łodzi. Fot.: © Sławomir Ratajski
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własnego projektu o charakterze edukacyjno-filmowym.
Kolejny blok warsztatowy zorganizowany został
w łódzkich teatrach. Teatr Pinokio pokazał Etiudę
„Stolik dla dwóch osób” oraz przeprowadził
„Warsztat oddychającego papieru” dla osób zainteresowanych teatrem wizualnym oraz edukacją
kulturalną. Teatr Szwalnia w swoich warsztatach
skupił się na metodach pracy z aktorem amatorem
i reżyserii w teatrze niezależnym. Podczas zajęć
zatytułowanych „Nowe formy edukacji artystycznej w działaniach grupowych i kreacji zbiorowej –
warsztat teatralny” Teatr Chorea dał uczestnikom
możliwość praktycznego zapoznania się z innowacyjnymi formami działań edukacyjnych, wypracowanymi przez zespół teatru. Pierwszy dzień konferencji zakończył się przedstawieniem pt. „Derby”,
wystawionym przez Teatr Chorea w zaadaptowanej do tego celu Hali Maszyn w EC1.
Przegląd dobrych praktyk w edukacji kulturalnej
i artystycznej w Polsce, prowadzony przez Ewę
Zbroję z Narodowego Centrum Kultury, odbył się
drugiego dnia konferencji. Rozpoczęła ją prezentacja na temat Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych, zorganizowanego przez Wydział Fizyki
i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, jako przykładu zastosowania kultury technicznej w edukacji. Podczas kolejnego wystąpienia,
na temat ogólnopolskiego interdyscyplinarnego
programu „KinoSzkoła”, uczestnicy mogli przekonać się, w jaki sposób wykorzystywać różnorodne
formy edukacji w celu podniesienia świadomości
i kompetencji medialnych uczniów.
Inspiracją dla uczestników stały się również
prezentacje nauczycieli z Gimnazjum nr 1
w Bytomiu, pokazujące 10 lat doświadczeń
w pracy z uczniami, mającej na celu kształtowanie
postaw obywatelskich poprzez edukację kulturalną
i artystyczną. Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki
w Zawierciu podzieliło się doświadczeniami, w jaki
sposób wykorzystuje technologię do zaangażowania uczniów w projekty i współpracę z partnerami
zagranicznymi.
Bardzo ciekawe projekty pracy z uczniami
przedstawiły nauczycielki z I LO w Białymstoku
– „Fotografowana replika obrazu” oraz z Zespołu
Szkół Gastronomicznych w Łodzi – „Akcja Inspiracja… Wielość działań w szkole zawodowej”.

To znakomite przykłady wykorzystania sztuki do
pobudzenia w uczniach kreatywnego działania.
Różnorodne możliwości wsparcia dla działań
związanych z kulturą przedstawiło Narodowe Centrum Kultury, omawiając programy: Mapa Kultury,
Kultura dostępna oraz Platforma Kultury. EC1 Łódź
– Miasto Kultury zaprezentowało cały wachlarz
swoich działań edukacyjnych.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele
administracji centralnej, środowisk związanych
z polityką i praktyką edukacyjną, a także przedstawiciele instytucji związanych z kulturą i edukacją
kulturalną, artyści, praktycy i edukatorzy z różnych
sektorów, publicyści, politycy i teoretycy, jak również nauczyciele, między innymi z Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASPnet).
Inspiracją i podstawą naszych rozważań były między
innymi dokumenty końcowe dwóch światowych
konferencji UNESCO: „Mapa drogowa dla edukacji artystycznej”, przyjęta w Lizbonie w 2006 roku
i „Plan z Seulu: cele rozwoju edukacji artystycznej”, opracowany w 2010 roku, których znaczenie podkreślane jest przez instytucje Unii Europejskiej, jak również dokumenty Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa
Edukacji Narodowej w zakresie wdrażania edukacji
artystycznej w szkołach. 
•
M B-B
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Wydarzenia kulturalne
pod egidą UNESCO – Wrocław 2016
Światowa Stolica Książki
UNESCO 2016
23 kwietnia 2016 r. w Światowym Dniu Książki
i Praw Autorskich, Wrocław rozpoczął kadencję
Światowej Stolicy Książki UNESCO. Przyjęcie tego
tytułu to jedno z kluczowych wydarzeń, związanych
ze sprawowaniem przez Wrocław funkcji Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Inauguracja kadencji
Wrocławia odbyła się w obecności Zastępcy Dyrektor Generalnej UNESCO, Erica Falta oraz przedstawicieli najważniejszych organizacji wydawniczych,
księgarskich i bibliotekarskich, delegacji koreańskiego miasta Incheon, od którego Wrocław przejął ten prestiżowy tytuł oraz miasta Konakry, stolicy Republiki Gwinei, która będzie Światową Stolicą Książki w 2017 r.
Idea Światowej Stolicy Książki wywodzi się od
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, proklamowanego na 28. Sesji Konferencji Generalnej
UNESCO w 1995 roku i obchodzonego w dniu 23
kwietnia, jako doroczne święto, mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej prawem autorskim. Inicjatywa
ustanowienia Światowej Stolicy Książki UNESCO
została przyjęta na mocy rezolucji Konferencji
Generalnej w 2001 r. Po raz pierwszy Światową

Stolicą Książki został wybrany Madryt, a w kolejnych latach: Aleksandria (2002), New Delhi (2003),
Antwerpia (2004), Montreal (2005), Turyn (2006),
Bogota (2007), Amsterdam (2008), Bejrut (2009),
Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011), Erewań
(2012), Bangkok (2013), Port Harcourt (2014),
Incheon (2015) i Wrocław (2016). O przyznaniu tego tytułu decyduje międzynarodowa komisja, składająca się z organizacji reprezentujących

Przemówienie Erica Falta, Zastępcy Dyrektor Generalnej
UNESCO, podczas otwarcia Muzeum Pana Tadeusza we
Wrocławiu. Fot.: M. Jędrzejczak. Zdjęcie z archiwum
Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej Stolicy Książki
UNESCO Wrocław 2016
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wydawców, księgarzy i bibliotekarzy. Tytuł otrzymują miasta, które w sposób szczególny angażują
się w rozwój czytelnictwa na poziomie miejskim,
krajowym i międzynarodowym.

Poczytaj mi Wrocław
Pod takim hasłem w stolicy Dolnego Śląska
w dniach 22–24 kwietnia 2016 r. odbywały się
inauguracyjne wydarzenia literackie, rozpoczynające kadencję Wrocławia jako Światowej Stolicy
Książki. Wśród nich – otwarcie w kamienicy pod
Złotym Słońcem na wrocławskim rynku, głównej
ekspozycji nowopowstałego Muzeum Pana Tadeusza
– innowacyjnej przestrzeni wystawienniczej i edukacyjnej – prowadzonego przez Zakład Narodowy
Ossolińskich. W zbiorach Muzeum znajduje się
rękopis „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, wpisany w 2014 r na Polską Listę Krajową Programu
UNESCO Pamięć Świata. Wśród atrakcji literackiego weekendu znalazły się: spotkania z Jo Nesbø,
norweskim autorem poczytnych kryminałów,
specjalna odsłona Europejskiej Nocy Literatury
poświęcona Szekspirowi, w związku z 400. rocznicą jego śmierci i z publicznym czytaniem jego
utworów przez znanych aktorów, m.in. Magdalenę
Cielecką i Jana Nowickiego. Zorganizowano także,
między innymi, Wieczór Koreański, Spacer ulicą
Krokodyli, poświęcony polskim pisarzom ze Lwowa
i wiele innych atrakcji.

Book Aid
Światowy Hymn Książki
Weekend „Poczytaj mi Wrocław” to dopiero początek atrakcji dla wielbicieli literatury i czytelników
z całego świata. Od dnia rozpoczęcia przez Wrocław kadencji Światowej Stolicy Książki UNESCO,
do dnia jej zakończenia 22 kwietnia 2017 r., realizowanych będzie blisko 1650 wydarzeń literackich
z udziałem kilku tysięcy pisarzy, poetów i ludzi kultury. Najważniejsze z nich to: Bibliopolis. Miasto
Biblioteka, Międzynarodowy Festiwal Poezji Silesius, program translatorski i program wydawniczy.
Pełen kalendarz wydarzeń Światowej Stolicy Książki
można znaleźć na stronie www.wroclaw2016.pl.
Kadencja Wrocławia, jako Światowej Stolicy Książki
UNESCO zakończy się 23 kwietnia 2017 r. Wówczas
zostanie wykonany Światowy Hymn Książki, skom-

ponowany przez Jana Kantego Pawluśkiewicza do
wiersza Tadeusza Różewicza „Włosek poety”. Przetłumaczony na kilkanaście języków, zostanie równocześnie odśpiewany w kilkudziesięciu miastach
świata. Utwór ma na stałe pozostać Światowym
Hymnem Książki.

Nowy symbol
Światowej Stolicy Książki
W tym roku po raz pierwszy ustanowiono symbol Światowej Stolicy Książki. Jest to statuetka
z brązu, przedstawiająca unoszącą się na wietrze stronicę książki. Rzeźbę wykonała Hedva Ser,
francuska artystka, uhonorowana w 2011 r. przez
UNESCO tytułem Artysta dla Pokoju. Począwszy
od 2016 r. roku będzie to trofeum przekazywane
każdemu miastu wyróżnionemu tytułem Światowej Stolicy Książki. Zastępca Dyrektor Generalnej UNESCO, Eric Falt, wręczając statuetkę prezydentowi Wrocławia, Rafałowi Dudkiewiczowi,
przyznał, że Wrocław zaprezentował innowacyjne koncepcje związane z promowaniem książek
i czytelnictwa. W przyszłym roku statuetka zostanie przekazana miastu Konakry, stolicy Republiki
Gwinei, w którym planuje się szeroko zakrojony
program promocji czytelnictwa, zwłaszcza wśród
młodzieży. Prezydent Wrocławia zapowiedział, że
wraz ze statuetką przekaże afrykańskiemu miastu
100 tysięcy książek.

Hedva Ser, „Artystka dla Pokoju” UNESCO i zaprojektowany
przez nią symbol Światowej Stolicy Książki.
Zdjęcie ze zbiorów prywatnych Artystki.
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Weekend Jazzu i Gitary
Ze względu na obchody Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016, środowisko jazzowe postanowiło
w szczególny sposób uczcić Międzynarodowy Dzień
Jazzu, proklamowany przez UNESCO. W bogatym
i różnorodnym programie Weekendu Jazzu i Gitary
królowała muzyka jazzowa, od big bandów, jazzu
elektronicznego, po folk jazz, jazz house i wiele
innych stylów. Koncert z okazji Światowego Dnia
Jazzu był równocześnie koncertem specjalnym,
zamykającym jeden z najstarszych festiwali jazzowych w Europie – Jazz nad Odrą, którego 52. edycja wystartowała 26 kwietnia z udziałem gwiazd
formatu światowego, takich jak znakomity pianista Billy Childs, czy Carrington Power Trio. Punktem kulminacyjnym Weekendu Jazzu i Gitary był
30 kwietnia, kiedy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Jazzu. W tym dniu odbyło się kilka koncertów w różnych częściach miasta, w tym na statkach wycieczkowych pływających po Odrze i przybrzeżnych bulwarach. Można było wziąć udział m.in.
w Paradzie Nowoorleańskiej, koncercie Big Bandów
oraz jazzowo-elektronicznym silent-disco. Obchodom towarzyszyły wydarzenia dedykowane muzyce
improwizowanej pod nazwą Jazz Fever w Narodowym Forum Muzyki, natomiast Teatr Muzyczny
Capitol zaprezentował spektakl Rat Pack, czyli Sinatra z kolegami (retrospekcja koncertu Rat Pack z Las
Vegas z lat 60.). W finałowym koncercie w Hali
Stulecia wystąpiły gwiazdy jazzu i muzyki elektronicznej, w tym Nils Frahm z projektem Nonkeen,
Jazzanova feat, Paul Randolph, Tomasz Stańko,
Leszek Możdżer i Urszula Dudziak – Artystka dla
Pokoju UNESCO. Patronatem honorowym objęły

wydarzenie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Polski Komitet do spraw UNESCO.
Więcej na ten temat na stronie: www.jazznadodra.pl

Światowe obchody
Międzynarodowego Dnia Jazzu
UNESCO
W tym roku miastem gospodarzem obchodów Międzynarodowego Dnia Jazzu UNESCO był Waszyngton, a najważniejszym punktem programu – wielki
koncert gwiazd jazzu zorganizowany w Białym
Domu. Na scenie pojawiły się największe gwiazdy
światowego jazzu, między innymi: Aretha Franklin,
Herbie Hancock, Al Jarreau, Diana Krall, Christian
McBride, Pat Metheny, Marcus Miller, Danilo Pérez
czy Dianne Reeves. 30 kwietnia w stolicy Stanów
Zjednoczonych, miejscu urodzin Duke’a Ellingtona, odbyły się dziesiątki koncertów i programów
edukacyjnych w szkołach, bibliotekach, szpitalach
i wielu innych punktach metropolii. Do Waszyngtonu dołączyły tego dnia miasta w ponad 190 krajach. Koncerty i spotkania z muzykami odbywały
się także w Polsce, m.in. w Katowicach Festiwal
Jazz Art, w Krakowie Starzy i Młodzi, czyli Jazz
w Krakowie, oraz we Wrocławiu 52. edycja festiwalu Jazz nad Odrą. W stołecznym Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego
wystąpił saksofonista, Mikołaj Trzaska.
Międzynarodowy Dzień Jazzu został zainicjowany
pięć lat temu na 36. sesji Konferencji Generalnej
UNESCO. Po raz pierwszy święto obchodzone było
w Paryżu w 2012 roku, z udziałem Dyrektor Generalnej UNESCO, Iriny Bokovej i Ambasadora Dobrej
Woli UNESCO, Herbiego Hancocka. Kolejne edycje
miały miejsce w Stambule (2013), Osace (2014)
i ponownie w Paryżu (2015). Więcej informacji na
stronach internetowych: http://jazzday.com/ oraz
http://www.unesco.org/new/en/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-jazz-day-2016/

Brave Festival

Weekend Jazzu i Gitary we Wrocławiu.
Fot. z Archiwum Europejskiej Stolicy Kultury i Światowej
Stolicy Książki UNESCO Wrocław 2016

Wrocławski Brave Festival – Przeciw Wypędzeniom
z Kultury w roku 2016 odbywał się w dniach
1–16 lipca. Jest to jedyny w Polsce przegląd kultur i tradycji z całego świata, którym grozi wyginięcie. Zainicjowany w 2005 roku, jest dziś jed-
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nym z najważniejszych emblematów Wrocławia.
Organizatorzy – Stowarzyszenie Kultury Teatralnej
„Pieśń Kozła” – stworzyli wyjątkowy festiwal, pokazujący autentyczną sztukę różnych nacji, kultywowaną i przechowywaną przez uczestników społeczności, które żyją w niesprzyjających społecznych, religijnych i politycznych warunkach lub są
zagrożone utratą własnej kultury w wyniku cywilizacyjnej asymilacji. Tegoroczny program obejmował koncerty, spektakle, dyskusje, spotkania
z artystami, warsztaty i wystawy, a także pokazy
filmowe. Oprócz wydarzeń artystycznych, nie
zabrakło w programie aktywności edukacyjnych
i ekologicznych. Zadaniem tego festiwalu jest propagowanie szacunku dla odrębności, różnorodności, poprzez ukazanie ludzi, których codzienność
z rożnych przyczyn jest bardzo trudna. Do tej pory
Brave Festival gościł artystów z 47 państw, którzy wzięli udział w prawie 750 wydarzeniach. Każdego roku odwiedza go ok. 150000 widzów. Przychody ze sprzedaży biletów są w całości przekazywane na działalność międzynarodowej organizacji charytatywnej ROKPA, która pomaga przede
wszystkim dzieciom w Tybecie. Festiwal objęty jest
patronatem Dyrektor Generalnej UNESCO. Więcej na temat Brave Festiwal – na stronach internetowych:
http://2016.bravefestival.pl/
oraz
http://www.rokpa.org/pl_PL/home.html

części świata, dla których praktykowanie sztuki jest
formą pracy na rzecz zmiany swojej sytuacji społecznej. W trakcie festiwalu prowadzone są warsztaty artystyczne dla dzieci pochodzących ze środowisk ubogich, z miejsc dotkniętych konfliktami
społecznymi i zbrojnymi, a także grup pochodzących z państw wysoko rozwiniętych, które borykają się z problemami i chorobami cywilizacyjnymi,
takimi jak konsumpcjonizm, depresja czy samotność. Młodzi artyści używają sztuki jako najbardziej
uniwersalnego języka, ułatwiającego poznanie się
i porozumienie. Projekt Brave Kids pokazuje różnorodność kultur, promując postawy zrozumienia
i otwartości względem drugiego człowieka. W roku
2015 VII edycja projektu Brave Kids odbywała się
w dniach 18 czerwca–16 lipca w kilku miastach
Polski: Warszawie, Wrocławiu, Wałbrzychu i Przemyślu, a także za granicą – w Koszycach na Słowacji
i w Achalciche (Akhaltsikhe) w Gruzji. Podobnie jak
Brave Festival, także projekt Brave Kids objęty jest
patronatem Dyrektor Generalnej UNESCO. Więcej na temat projektu przeczytać można na stronie
internetowej: http://www.bravekids.eu/pl.
•
JM

Projekt Brave Kids
Projekt Brave Kids, to wydarzenie towarzyszące
Brave Festival, zainicjowane w 2009 r. Jego misją
i głównym celem jest spotkanie artystycznych
zespołów dziecięcych i młodzieżowych z różnych

Projekt Brave Kids 2016. Fot. © Sławek Przerwa

Twarze projektu Brave Kids 2016. Fot. © Mateusz Bral
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Katowice Miastem Kreatywnym
UNESCO w dziedzinie muzyki
W grudniu 2015 r., decyzją Dyrektor Generalnej
UNESCO, Katowice dołączyły do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO w dziedzinie muzyki. Awans
do tego prestiżowego grona to dla Katowic wielkie wyróżnienie. Rozpoznawalna na całym świecie
marka miasta kreatywnego gwarantuje wzrost jego
znaczenia na arenie międzynarodowej, stając się
znakiem jakości przyciągającym do miasta gości
oraz dodatkowym impulsem dla rozwoju lokalnej
gospodarki. Przyznając ten tytuł, UNESCO doceniło
intensywność i różnorodność muzycznego potencjału Katowic, szczycących się cenionymi festiwalami muzyki poważnej, alternatywnej i elektro-

nicznej, prężną działalnością Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia oraz twórczością
artystów stanowiących część historii miasta – kompozytorów Henryka Mikołaja Góreckiego i Wojciecha Kilara.
Starania Katowic o członkostwo w sieci popierał
Polski Komitet do spraw UNESCO oraz Kraków
– pierwsze polskie miasto, które dołączyło do
Sieci Miast Kreatywnych w dziedzinie literatury
w 2013 r. W gremium komitetu poparcia kandydatury Katowic znalazło się wiele osobistości
świata kultury, m.in. prof. Krzysztof Penderecki
i prof. Andrzej Jasiński.

Koncert w ramach Festiwalu Tauron Nowa Muzyka,
zorganizowany 20 sierpnia 2015 r. na terenie Muzeum
Śląskiego, na pokopalnianej wieży wyciągowej Kopalni
Katowice. Fot.: © Radosław Kaźmierczak

Koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu UNESCO,
30 kwietnia 2016 r., zorganizowany w ramach Festiwalu
Katowice Jazz Art. Fot.: © Radosław Kaźmierczak
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Wraz z Katowicami, do Sieci Miast Kreatywnych
UNESCO dołączyło 47 miast z 33 krajów. Obecnie
tytuł Miasta Muzyki UNESCO posiadają: Bogota
(Kolumbia), Sewilla (Hiszpania), Bolonia (Włochy),
Glasgow (Wielka Brytania), Gandawa (Belgia), Brazaville (Republika Konga), Hamamatsu (Japonia),
Mannheim (Niemcy), Hanower (Niemcy), Adelajda
(Australia), Idanha-a-Nova (Portugalia), Kingston
(Jamajka), Kinszasa (Demokratyczna Republika
Konga), Medellin (Kolumbia), Salvador (Brazylia),
Tongyeong (Republika Korei) i Waranasi (Indie).
Sieć Miast Kreatywnych UNESCO (Creative Cities
Network) została utworzona w 2004 roku, aby promować rozwój ekonomiczny, społeczny i kulturowy
miast, oparty na zasadach kreatywności i zrówno-

ważonego rozwoju. Sieć liczy obecnie 116 miast,
które dzielą doświadczenia oraz najlepsze praktyki w dziedzinie rozwoju kulturalnego, promując własną gospodarkę, przemysły kultury i tworząc nowe szanse rozwoju miast. Przynależność
do sieci umożliwia współpracę między miastami
w organizowaniu wspólnych przedsięwzięć w konkretnej dziedzinie. UNESCO wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach: muzyki, literatury, filmu, gastronomii, rzemiosła artystycznego
i sztuki ludowej, wzornictwa oraz sztuki mediów.
Więcej informacji na temat Sieci Miast Kreatywnych znaleźć można na stronie internetowej:
http://en.unesco.org/creative-cities/
•
JM

Koncert w ramach Festiwalu Katowice Jazz Art, zorganizowany 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Fot.: © Radosław Kaźmierczak

Krystian Zimerman podczas koncertu inauguracyjnego
Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach, 24 października 2014 r.
Fot.: © Bartek Barczyk

Warsztaty Biura Dźwięku Katowice, zorganizowane
w Klubie Tempo, w ramach wieloletniego projektu dla
twórców muzyki eksperymentalnej i elektronicznej.
Fot.: © Zuzanna Waltoś
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Międzynarodowa
Letnia Szkoła na temat
rewitalizacji miast historycznych
W Lublinie w dniach 20–24 lipca 2015 r. odbyła się
pierwsza edycja międzynarodowej letniej szkoły
dla młodych specjalistów z krajów Europy środkowo-wschodniej, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Jej głównym tematem była
rewitalizacja miast historycznych. Na program
składały się wykłady i zajęcia warsztatowe. Wiele
czasu poświęcono dyskusjom. Uczestnicy wnieśli
własne doświadczenia z pracy w swoich krajach.
Dzięki temu, że ich profil zawodowy był zróżnicowany, reprezentowali spojrzenie na omawiane
zagadnienia z różnej perspektywy. Byli wśród nich
pracownicy służb konserwatorskich, architekci,
konserwatorzy i muzealnicy z siedmiu krajów:
Białorusi, Bułgarii, Gruzji, Litwy, Słowenii, Ukrainy i Węgier. Organizatorami Letniej Szkoły były:
Muzeum Lubelskie, Politechnika Lubelska i Polski
Komitet do spraw UNESCO. Jej zorganizowanie
było możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie nawiązywało do tradycji Międzynarodowej Letniej Szkoły
w Zamościu, organizowanej w latach 1998–2010
przez Polski Komitet do spraw UNESCO, we współpracy z władzami Zamościa. 
•
AW
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Warsztaty
dla konserwatorów z Białorusi
W marcu 2016 roku zakończyła się druga edycja
programu warsztatów dla młodych konserwatorów
z Białorusi. Jest to wspólne przedsięwzięcie Polskiego Komitetu do spraw UNESCO, Narodowego
Centrum Kultury i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, realizowane na mocy Porozumienia, zawartego w 2013 r. między Białoruską Państwową Akademią Sztuki i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. W trakcie każdej edycji warsztatów warszawska ASP przyjmuje na 6-miesięczne staże konserwatorskie trzech studentów rekomendowanych przez
Białoruską Państwową Akademię Sztuki. Realizują
oni program badawczy w okresie od 1 października do 31 marca na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, pod kierunkiem profesorów tej uczelni. Dodatkowo, podczas drugiej edycji
warsztatów, w trzymiesięcznym studyjnym pobycie
naukowym uczestniczył Prof. Yury Padolin, wykła-

dowca Wydziału Rzeźby i Sztuki Zdobniczej białoruskiej uczelni, który przekazał w darze dla ASP wykonaną przez siebie ikonę.
Międzynarodowy projekt konserwatorski stwarza
możliwości współpracy w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodych konserwatorów z Białorusi. Przedsięwzięcie to przyczynia się do
rozwoju wymiany naukowej w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki, podnoszenia jakości prac konserwatorskich i ochrony dziedzictwa kulturowego na obszarze
wschodnich rubieży dawnej Rzeczypospolitej, a także
stwarza okazję do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z profesorami i studentami uczelni artystycznych obu krajów. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie strony białoruskiej udziałem w warsztatach,
planowane jest wydłużenie staży do ośmiu miesięcy,
począwszy od następnej edycji programu.
•
JM

Zajęcia na ASP w Warszawie podczas drugiej edycji warsztatów dla konserwatorów z Białorusi. Fot.: © Łukasz Wójtowicz
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Polskie Szkoły Stowarzyszone
UNESCO w 2015 r.
UNESCO jest organizacją, której powierzona została
realizacja czwartego spośród 17 celów zrównoważonego rozwoju: Zapewnienie wszystkim inkluzywnej i wysokiej jakości edukacji oraz promowanie uczenia się przez całe życie (Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) poprzez realizację Ramowego Programu Działań 2030 (Education
2030 Framework for Action - FFA).
Jedną z najważniejszych sieci UNESCO jest Sieć
Szkół Stowarzyszonych (ASPnet), założona w 1963
roku, do której należy obecnie 10 000 placówek
edukacyjnych, w tym 103 polskie. O niesłabną-

cym zainteresowaniu siecią świadczą zgłoszenia
nowych szkół; na liście szkół oczekujących na przyjęcie w Polsce, tzw. szkół-kandydatek, znajdują się
obecnie 23 placówki.
W 2015 polskie Szkoły Stowarzyszone wzięły
udział w licznych projektach międzynarodowych
i krajowych, z których najważniejsze to:
Projekt Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Project – BSP),
mający na celu uświadomienie uczniom naukowych, społecznych i kulturowych aspektów współzależności człowieka i środowiska;
Tydzień Edukacji Globalnej (Global Action Week) –
coroczna akcja (26.04–2.05.2015) kierowana przez

II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Mazowieckim
w roku szkolnym 2014/15 II LO, jako jedna z czterech szkół
w Polsce, brało udział w projekcie „Równa szkoła – wolna
od przemocy i dyskryminacji”. Fot. Archiwum Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie
zorganizowała w czerwcu 2015 r. V Raszyńskie
Międzyszkolne Forum Ekologiczne dla 170 uczniów,
nauczycieli i rodziców z terenu gminy Raszyn.
Fot. Archiwum Szkoły

E D U K A C J A – K U LT U R A – W S P Ó Ł P R A C A M I Ę D Z Y N A R O D O W A

Global Campaign for Education i mająca swoje źródło w programie Edukacja dla wszystkich (Education
for All), której głównym zadaniem jest poszerzenie
wiedzy uczniów na temat zrównoważonego rozwoju, podniesienie świadomości globalnych współzależności między poszczególnymi społecznościami,
a tym samym podjęcie wysiłków zmierzających do
osiągnięcia zmian w społeczności lokalnej.
Agenda 21NOW! – globalna konferencja internetowa
na temat zrównoważonego rozwoju dla uczniów
powyżej czternastego roku życia. Tytuł konferencji w 2015 roku brzmiał: Road to 2050 - What the
world should be like, what the world could be like…
Ważnym elementem kształcenia młodzieży jest
przekazywanie im wiedzy na temat światowego
dziedzictwa (World Heritage Education). Uczniowie z piętnastu Szkół Stowarzyszonych wzięli
udział w działaniach związanych z Edukacją na
temat Światowego Dziedzictwa.
II LO z Tomaszowa Mazowieckiego oraz VIII LO
z Wrocławia wzięły udział w This is our time –
globalnym projekcie edukacyjnym na temat praw
człowieka i sprawiedliwości społecznej, koordynowanym przez Time Project z siedzibą w Kanadzie, we współpracy z e-linQ Educational Services
w Holandii, UNESCO Associated Schools Project
International Coordinating Unit (ASPnet) oraz Fontys University of Professional Education.

Kolejnym międzynarodowym flagowym projektem
UNESCO, w którym biorą udział polskie szkoły, jest
Szlak Wielkiej Rzeki Wołgi (The Great Volga River –
GVRR). Program łączy kształcenie w zakresie dziedzictwa kulturowego z realizacją idei zrównoważonego rozwoju.
Szkoły organizują liczne wydarzenia i zajęcia
wokół ważnych tematów poszczególnych dni,
ustanowionych przez UNESCO lub ONZ, takich
jak Dzień Praw Człowieka, Światowy Dzień walki
z AIDS, Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Światowy
Dzień Wody, Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi,
Światowy Dzień Zdrowia, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich, Światowy Dzień Bezpiecznego
Internetu.
Polskie Szkoły Stowarzyszone obchodziły również
rocznice objęte patronatem UNESCO w 2015 roku:
100. rocznicę urodzin Tadeusza Kantora, 200.
rocznicę śmierci Jana Potockiego i 250. rocznicę
urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego.
Siedem szkół wzięło udział w działaniach
zorganizowanych w ramach Międzynarodowego
Roku Światła, którego proklamowanie miało na
celu zwrócenie uwagi społeczności świata na znaczenie technologii wykorzystujących światło dla
promocji zrównoważonego rozwoju, a także dla

I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Projekt „Wioska Pokoju”. Dużą makietę osady
przygotowali uczniowie klasy IIa o profilu historia – wiedza o społeczeństwie, którzy przez kilka miesięcy uczestniczyli
w projekcie we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dla Ziemi” z Bratnika pod Lublinem. Fot. Archiwum Szkoły
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poszukiwania rozwiązań problemów związanych
z zasobami energii na świecie, dostępem do edukacji, rolnictwem i zdrowiem.
W związku z Globalnym Programem Działań oraz
Mapą Drogową dla Edukacji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, będącymi kontynuacją Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005–2014), miała miejsce kolejna, 11. edycja projektu
„To Także Twój Świat” (TTTS), zainicjowanego
przez PK ds. UNESCO, realizowanego przez Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia i wspieranego finansowo przez MEN. „To Także Twój Świat”
to inicjatywa, mająca na celu upowszechnianie
w szkołach wiedzy z zakresu edukacji globalnej
oraz mobilizowanie aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w życiu lokalnych społeczności, poprzez
wieloetapowe działanie poświęcone stymulowaniu
aktywnej partycypacji.
W 2015 r. w projekcie wzięło udział 8 szkół
z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. W sumie w seminarium uczestniczyło
18 uczniów. Tegoroczna edycja projektu skupiła
się na zagadnieniach takich jak: komunikacja międzykulturowa, zwalczanie ksenofobii i uprzedzeń,
przedstawienie koncepcji różnorodności kulturowej oraz zrozumienie procesu akulturacji. Dodatkowym celem projektu było kształtowanie odpowiedzialnych postaw, opartych na poszanowaniu
dla różnorodności. Nowo zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje zaprocentowały podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, w ramach którego uczestnicy seminarium organizowali w swoich szkołach
mini projekty, zwracając uwagę na wielość sposobów rozpowszechnia wiedzy i promowania odpowiedzialności społecznej.
Uczniowie i nauczyciele polskich szkół uczestniczą
w licznych projektach i wymianach realizowanych
we współpracy z zagranicznymi Szkołami Stowarzyszonymi oraz szkołami spoza sieci. Warto tu wspomnieć chociażby udział uczniów z I LO w Białymstoku w XI Ogólnopolskiej Sesji Europejskiego Parlamentu Młodych, która w 2015 roku miała miejsce
w tymże liceum oraz długoterminową współpracę
i wymianę w dziedzinie edukacji międzykulturowej
oraz ekologicznej pomiędzy I LO w Łomży a Gimnazjum Jean-Renoir w Bourges (Francja).
Jak co roku, polskie szkoły startowały w międzynarodowym konkursie plastycznym, organizowa-

nym 10 maja przez Collège J.Y. Custeau-les-Elbeuf
we Francji, w ramach Transatlantic Slave Trade
Project, w rocznicę zniesienia niewolnictwa. Z kolei
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka z Czerwieńska uczestniczyła w projekcie „Clean Air”.
Liczne szkoły stowarzyszone wzięły udział
w Symulacjach obrad ONZ – Model United Nations:
we WrocMUN 2015 wzięło udział 6 uczniów z ZSO
nr 5 we Wrocławiu oraz z Prywatnego Gimnazjum
i Liceum w Lublinie, w StetiMUN 2015, organizowanym w Szczecinie – 8 uczniów z I LO w Koszalinie, w BALMUN 2015 w Rostoku – 10 uczniów
z I LO w Koszalinie, natomiast w PadMUN 2015
uczestniczyli uczniowie z Prywatnego Gimnazjum
i Liceum w Lublinie.
Uczniowie Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących
w Katowicach uzyskali certyfikaty ukończenia
internetowego kursu na temat zrównoważonego
rozwoju, prowadzonego przez Institute for Industrial Environmental Economics na Uniwersytecie
w Lund, w ramach Young Master Programme. Delegacja Zespołu Katolickich Szkół Ogólnokształcących w Katowicach uczestniczyła także w 29. Konferencji Caretakers of the Environment International w Portugalii. W ramach konferencji uczniowie
przedstawili swój projekt: „From tap to the ocean”.
Nauczyciele ze szkół należących do Sieci zaprezentowali
dobre praktyki związane z edukacją artystyczną i kulturową na Międzynarodowej Konferencji pt. „Edukacja kulturalna – innowacyjne
i kreatywne społeczeństwo. O potrzebie edukacji artystycznej we współczesnej szkole”, zorganizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO we
współpracy z EC1 – Miasto Kultury oraz Narodowym Centrum Kultury w Łodzi, w dniach
17-18 września 2015 r.
•
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Edukacja międzykulturowa
W 2015 roku Polski Komitet ds. UNESCO zorganizował dwa kolejne warsztaty regionalne edukacji
międzykulturowej „W kręgu kultury islamu”, tym
razem dla nauczycieli wszystkich poziomów szkół
w województwach świętokrzyskim i wielkopolskim.
Były to już dziesiąte i jedenaste z kolei warsztaty,
realizowane w ramach projektu zapoczątkowanego
przez nasz Komitet w 2005 roku. Dwudniowe zajęcia (dzień wykładowy i dzień warsztatowy) odbyły
się 24-25 kwietnia 2015 r. w Centrum Edukacyjnym
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupii, gdzie
wzięło w nich udział 66 nauczycieli z terenu całego
województwa, oraz 16-17 października 2015 r.

w Poznaniu, w siedzibie Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli, gdzie w zajęciach uczestniczyło 100
nauczycieli. Warsztaty, których głównym celem było
przygotowanie polskiej szkoły na wyzwania wielokulturowej rzeczywistości europejskiej i wypełnienie
choćby w niewielkim stopniu luki istniejącej w tym
zakresie w polskim systemie edukacyjnym, wzbogacone zostały na wniosek nauczycieli o dodatkowy
blok zajęć, poświęconych problemom klas wielokulturowych oraz sytuacji dzieci polskich powracających do kraju po latach emigracji i niepotrafiących
odnaleźć się w naszej rzeczywistości szkolnej. Podczas pięciu lat realizacji projektu, przeszkoliliśmy
ponad 800 nauczycieli wszystkich poziomów pol-

Warsztaty edukacji międzykulturowej „W kręgu kultury islamu” dla nauczycieli województwa wielkopolskiego
(październik 2015 r.). Fot. Polski Komitet do spraw UNESCO
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skich szkół, zyskując doskonałe oceny zarówno ich
samych, jak i kadry Ośrodków i Centrów Doskonalenia Nauczycieli, w siedzibach których zajęcia były
organizowane.
Zainaugurowane w 2010 r. warsztaty dla nauczycieli
były kolejnym etapem projektu, „W kręgu kultury
islamu”, w ramach którego zorganizowane zostały
wcześniej warsztaty dla prawie 1000 uczniów szkół
ponadpodstawowych we wszystkich regionach Polski (2005-2008), warsztaty dla nauczycieli polskiej
sieci Szkół Stowarzyszonych (2007), warsztaty dla
nauczycieli krajów bałtyckich (2009) i publikacja
materiałów dydaktycznych (dwudziestu gotowych
modułów lekcyjnych), wydana w językach polskim
i angielskim (2007, 2009).
Na sukces całego projektu złożyła się praca grona
znakomitych wykładowców, znawców regionu krajów arabskich i muzułmańskich oraz ekspertów
w dziedzinie edukacji wielo- i międzykulturowej,
profesorów: Haliny Grzymała-Moszczyńskiej, Katarzyny Pachniak, Barbary Weigl, Janusza Daneckiego, Marka Dziekana, Jerzego Zdanowskiego, pana

Bogusława R. Zagórskiego, Dyrektora Instytutu Ibn
Chalduna oraz prowadzących zajęcia warsztatowe:
dr hab. Katarzyny Górak-Sosnowskiej, dr Magdaleny
Kubarek, Dalii Nazmi, dr Magdaleny Nowaczek-Walczak, dr Magdaleny Pinker, dr Katarzyny Pechcin,
dr Magdaleny El Ghamari, Joanny Grzymała-Moszczyńskiej, Pauliny Szydłowskiej i dr Izabeli Czerniejewskiej.
Realizacja najnowszego etapu projektu „W kręgu
kultury islamu” – warsztatów edukacyjnych dla
nauczycieli – możliwa była dzięki finansowaniu ze
środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, które
wspierało projekt od momentu jego rozpoczęcia
w 2010 roku aż do ostatnich dwóch edycji zorganizowanych w roku 2015. W roku 2016 projekt
realizowany jest przez Polski Komitet ds. UNESCO
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego .oraz Ministerstwem Spraw
Zagranicznych.
•

Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „W kręgu kultury islamu” dla nauczycieli województwa świętokrzyskiego
(kwiecień 2015 r.). Fot. © Ilona Morżoł/Polski Komitet do spraw UNESCO
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Program stypendiów
współsponsorowanych
UNESCO/Poland w Centrum
AGH–UNESCO w Krakowie
Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii
i Edukacji AGH–UNESCO jest jedną z Katedr
UNESCO działających w Polsce. Jest też pierwszą
w Polsce jednostką pod auspicjami UNESCO wspierającą kształcenie na poziomie uniwersyteckim
w dziedzinie nauk technicznych, inspirującą i koordynującą zintegrowany system badań oraz szkoleń,
a ponadto wspierającą wymianę oraz transfer wiedzy w powiązaniu z praktyką inżynierską. Międzynarodowa oferta Centrum AGH–UNESCO adresowana
jest przede wszystkim do krajów rozwijających się
z Azji, Afryki, Ameryki Południowej i innych na
całym świecie. Działania Centrum AGH–UNESCO
wpisują się w priorytety UNESCO oraz AGH.
W roku akademickim 2015/2016 stypendyści Centrum
AGH UNESCO realizowali sześciomiesięczne staże
tematyczne w ramach prestiżowego programu stypendiów współsponsorowanych UNESCO/Poland,
edycja 2015A (38 młodych naukowców z 18 krajów
rozwijających się z Azji, Afryki, Ameryki Łacińskiej,
w tym regionu Karaibów).
Podczas pobytu w Polsce, stypendyści zapoznali
się z infrastrukturą edukacyjną i dydaktyczną
Akademii Górniczo-Hutniczej (między innymi z:
Biblioteką Główną, Uczelnianym Centrum Informatyki, ACK Cyfronet, wybranymi laboratoriami)
oraz potencjałem naukowym uczelni, a ponadto

brali udział w zajęciach dydaktycznych, realizowanych w ramach uczelnianej bazy przedmiotów
w języku angielskim oraz innych, zgodnie z profilem zainteresowania.
Stypendyści uczestniczyli aktywnie w seminariach
i w konferencjach tematycznych, m.in. w: Forum
Transportu Szynowego, Dąbrowa Górnicza,
21.X.2015; UNESCO Interregional Engineering
Conference in Technology and Education, Global
Benchmarking and Monitoring, Kraków, 10-13.
XII.2015; w Szkole Zimowej Niezawodności 2016,
Szczyrk; Transport Systems Telematics Conference,
Ustroń, 17.III.2016. Brali udział również w wyjazdach studyjnych i zajęciach tematycznych, między
innymi w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i Brzezince, Muzeum Dom
Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Żup Krakowskich i Kopalni Soli
w Wieliczce, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Maius w Krakowie, a także poznawali
tradycje góralskie (Tatry, Zakopane), wędrowali
szlakiem zabytków techniki (Kopalnia Guido i Skansen Górniczy Królowa Luiza, Oddział Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu) i odwiedzili Centrum
Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Mieli ponadto możliwość zapoznania się z kulturą i tradycjami miasta Krakowa.
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W dniu 3 marca 2016 r. Centrum AGH–UNESCO
zorganizowało Dzień Międzykulturowy – widowisko,
podczas którego stypendyści z 25 krajów zaprezentowali swoje tradycje i kulturę.
Podczas pobytu w Krakowie młodzi naukowcy
z krajów rozwijających się uczestniczyli w cyklu tematycznych spotkań z władzami: Akademii Górniczo-Hutniczej, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz
Miasta Krakowa. Spotkania były okazją do dyskusji
i wymiany doświadczeń oraz inspiracją do dalszej
międzynarodowej współpracy AGH z potencjalnymi
partnerami z krajów pochodzenia stypendystów.
W dniu 4 marca 2016 w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie odbyła się debata stypendystów 2015A na temat: The importance of
education in the field of technical science and engineering for the countries of origin and expectations from UNESCO. W spotkaniu uczestniczył profesor Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz stypendyści z 21
krajów (Czadu, Demokratycznej Republiki Konga,
Gambii, Ghany, Haiti, Hondurasu, Indii, Kolumbii,
Kuby, Madagaskaru, Mali, Meksyku, Nepalu, Nigru,
Pakistanu, Republiki Południowej Afryki, Republiki
Zielonego Przylądka, Sri Lanki, Tanzanii, Ukrainy, Uzbekistanu). Seminarium prowadził prof.
dr hab. inż. Janusz Szpytko, kierownik Centrum
AGH–UNESCO. Organizatorem debaty było Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO.
Podczas debaty stypendyści – młodzi naukowcy
wyrazili przekonanie, że wykształcenie w obszarze

nauk inżynieryjnych i rozwój krajowej techniki są
istotne dla budowy rozwoju gospodarczego kraju
i kształtowania poziomu życia społeczeństwa. Edukacja odgrywa kluczową rolę w akumulacji kapitału
ludzkiego i ma decydujące znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy debaty stwierdzili,
że oferta stypendialna UNESCO/Poland, realizowana w Centrum AGH–UNESCO, dała im niepowtarzalną szansę przebywania w środowisku wielokulturowym, praktycznego uczenia się języków obcych,
uczestniczenia w różnego rodzaju przedsięwzięciach
ukierunkowanych na edukację techniczną i badania, pogłębiania wiedzy o Polsce i świecie. Wielu
z nich wyrażało potrzebę wykorzystania nabytej wiedzy i praktyki oraz nowych umiejętności dla rozwoju
własnych krajów w przyszłości.
W podsumowaniu debaty, prof. Sławomir Ratajski
stwierdził między innymi, że edukacja przyczynia
się do budowy pokoju międzynarodowego, uczenia
wzajemnej tolerancji wśród ludzi pochodzących
z różnych krajów. W debacie były wyrażane różne
opinie, wynikające z odmienności kulturowej i różnic w rozwoju ekonomicznym krajów pochodzenia
słuchaczy, a także z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.
Prof. Janusz Szpytko stwierdził, że pobyt stypendystów
w Centrum AGH–UNESCO pozwala na lepsze
identyfikowanie ich własnych potrzeb w kontekście możliwości dostępu do zaawansowanych technologii oraz różnych elektronicznych zasobów.
Pozwala także na analizowanie możliwości adaptacji różnych technologii w krajach pochodzenia
stypendystów. Potrzeby ich macierzystych krajów
powinny być wyrażane i identyfikowane przez nich

Stypendyści programu stypendiów współsponsorowanych
UNESCO/ Poland na wspólnym zdjęciu z przewodniczącym
Polskiego Komitetu ds. UNESCO, prof. Jackiem Purchlą
oraz Kierownikiem Centrum AGH–UNESCO,
prof. Januszem Szpytko, w dniu 29.III.2016 r.
Fot.: © Centrum AGH–UNESCO

Stypendyści Centrum AGH–UNESCO z opiekunem
naukowym, prof. J. Szpytko, podczas prezentacji prac
naukowych na Międzynarodowej Konferencji pt.:
Transport Systems Telematics Conference, Ustroń,
17.III.2016; Fot.: © Centrum AGH–UNESCO
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samych, z uwagi na lepszą optykę widzenia spraw
i problemów oraz możliwości ich rozwiązywania.
W dniu 4 marca 2016 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie miało miejsce spotkanie konsultacyjne działających w Polsce Katedr
UNESCO z profesorem Sławomirem Ratajskim,
Sekretarzem Generalnym Polskiego Komitetu
ds. UNESCO. Gospodarzem było Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO. Przedmiotem spotkania była
wymiana doświadczeń w zakresie podejmowanych
przez jednostki inicjatyw, ukierunkowanych na
priorytety UNESCO i ich własne instytucje. Szczególną uwagę zwrócono na rolę międzykulturowości w zakresie działań na rzecz światowego pokoju,
w szczególności poprzez dialog oraz zagadnienia
kształtowania kompetencji w naukach technicznych i humanistycznych. Zwrócono uwagę na stanowisko UNESCO w zakresie nauki, potwierdzające
rosnącą na świecie świadomość znaczenia badań
naukowych i innowacji dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego poszczególnych
krajów. W rezultacie debaty wyrażono przekonanie
o zasadności podjęcia działań w zakresie integracji
krakowskiego środowiska Katedr UNESCO.
W dniu 29 marca 2016 roku w AGH odbyła się
kolejna już ceremonia wręczenia dyplomów uczestnikom międzynarodowego Programu stypendiów współsponsorowanych UNESCO/Poland, edycja 2015A.
W uroczystym spotkaniu ze stypendystami tej
edycji udział wzięli: prof. dr hab. Jacek Purchla,
przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO;
dr Grzegorz Waliński, były Ambasador RP w Nigerii;
mgr Łukasz Peryga z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz opiekuno-

wie naukowi stypendystów: prof. dr hab. inż. Piotr
Czaja (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii), prof. dr
hab. inż. Jan Golonka (Wydział Geologii, Geofizyki
i Ochrony Środowiska), dr hab. Maria Nawojczyk,
prof. nadzw. AGH (Wydział Humanistyczny). Spotkanie prowadził prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko,
kierownik Centrum AGH–UNESCO i opiekun stypendystów.
Zwracając się do stypendystów, prof. Jacek Purchla
pogratulował im wyboru historycznego miasta
Krakowa, jako miejsca pobytu oraz instytucji uniwersyteckiej z tradycjami, jaką jest Akademia Górniczo-Hutnicza. Podziękował następnie władzom
AGH za cenną inicjatywę powołania Centrum
Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH–UNESCO, którego działalność skutecznie
wpisuje się w międzynarodową współpracę edukacyjną i naukową oraz misję UNESCO na świecie.
Słowa podziękowania skierował ponadto do kierownika Centrum AGH–UNESCO prof. J. Szpytko
oraz wszystkich pracowników AGH zaangażowanych bezpośrednio w opiekę naukową nad stypendystami, za poświęcony czas i merytoryczne zaangażowanie w proces edukacji i promocji techniki.
Profesor Jacek Purchla stwierdził między innymi,
że UNESCO kojarzy się z niekwestionowanym prestiżem i marką organizacji, która dziś, po nieomal
siedemdziesięciu latach istnienia, skupia prawie
200 państw. Jej obecność jest bardzo pożądana na
wszystkich kontynentach, nie tylko dla skutecznej
ochrony dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
ale również w nauce, edukacji, kulturze i komunikacji. Patronat UNESCO, czy obecność na Liście
światowego dziedzictwa to dla kraju lub danego
projektu znaczące korzyści.

Dzień Międzykulturowy w Centrum AGH UNESCO w dniu 3.III.2016. Fot.: Woźniak D./ Centrum AGH UNESCO
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W dalszej części spotkania stypendyści dzielili się
własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pobytu na uczelni. W wypowiedziach podkreślali, że
pobyt w Krakowie był dla nich bardzo wartościowy,
zarówno w obszarach nauki i edukacji, jak również
w wymiarze socjalnym, kulturowym oraz poznawczym. Stypendyści wyrazili przekonanie, że inicjatywy Centrum AGH–UNESCO są bardzo pożyteczne
dla nich osobiście w kontekście ich przyszłej kariery
zawodowej, rozwoju osobistego oraz w wymiarze
międzynarodowym, w zakresie promocji technologii
i edukacji inżynierskiej, a ponadto budowania przyjaźni i profesjonalnej przyszłej współpracy.
Arun Kumar Yadav (Indie): „Przede wszystkim
chciałbym podziękować Centrum AGH–UNESCO
za możliwość uczestniczenia w tym prestiżowym
projekcie. Miałem szansę przebywania w międzynarodowym zespole osób z różnych krajów świata,
poznania ich życia, tradycji, zrozumienia różnic.
Nauczyłem się też intensywnie pracować. Na AGH
nie można się nudzić, wspaniała infrastruktura
dla potrzeb edukacji i nauki, odpoczynku, kultury
i sportu sprawiają, że każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie”.
Adil Nawaz (Pakistan): „Pobyt na stypendium
w Centrum AGH UNESCO był dla mnie inspiracją do podjęcia studiów II stopnia (magisterskie)
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Pakistan jest krajem rozwijającym
się z dużymi zasobami węgla, ropy, gazu i innych
minerałów, stąd wiedza w zakresie technik pozyskiwania zasobów naszej planety jest istotna.
W Pakistanie brak jest kadry technicznej i nowoczesnej technologii. Uważam, że Polska jest liderem w branży górniczej. Tutaj właśnie zrozumiałem znaczenie wpływu inżyniera na przyszłość środowiska i otoczenia, w którym żyjemy”.
Julie Stephany Berrío Pérez (Kolumbia): „Wynikiem
mojego pobytu w Krakowie w ramach programu
stypendialnego, są 4 artykuły naukowe. Osobiście
uważam, że możliwość spotkania w międzynarodowej grupie młodych naukowców ze świata jest
wzbogacająca ze względu na ludzi, których można
spotkać, na nawiązane przyjaźnie mające perspektywę kontynuacji w różnych obszarach, na możliwość poznania historii Polski oraz różnych krajów
świata, w szczególności milowych kamieni w rozwoju ludzkości i techniki”.

Hansel Martinez (Kuba): „Dla mnie pobyt w Krakowie
oznaczał możliwość edukacji technicznej, zdobycia
doświadczeń i kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy w obszarze polskiej kultury. Kraków to miasto młodych mieszkańców, miasto uniwersyteckie,
gdzie można spotkać studentów z różnych stron
świata, miasto dziedzictwa kulturowego i wspanialej atmosfery. Dziękuję kierownictwu Centrum
AGH–UNESCO za inspirowanie do uczenia się, za
kształtowanie umiejętności pisania i precyzowania
wypowiedzi oraz twórczego zawodowego działania.
Są to jedne z najważniejszych nabytych doświadczeń w moim życiu”.
W dniu 29.IV.2016 w Sosnowcu odbyło się seminarium
naukowo-techniczne z okazji Dnia Hutnika SITPH
2016, z udziałem stypendystów odbywających
staże w Centrum AGH–UNESCO. Podczas seminarium przedstawili oni następujące wypowiedzi:
1. Steel industry in Mongolia, Enkhtur Badralt,
Mongolia;
2. Steel industry in Tajikistan, Higmat Saidov,
Tajikistan;
3. Steel and iron industry in Pakistan, Adil Nawaz,
Pakistan;
4. How strong is the steel industry in Mexico?,
Palacios Miguel, Pérez Enrique, Mexico;
5. The traditional metallurgy process in Togo, Carlos Attisso Messangan, Togo;
6. Steel industries needs in Mali, Adama Samake, Mali;
7. Sustainable attitudes to reduce the cost of
energy and protect the environment, Carla M.
M. Tavares, Cape Verde.
Przedmiotem wypowiedzi stypendystów Centrum
AGH–UNESCO była sytuacja w zakresie przemysłu stalowego w wybranych krajach rozwijających
się (Mongolia, Tadżykistan, Pakistan, Meksyk) oraz
potrzeby rozwijania tego przemysłu z perspektywy
wybranych krajów (Mali, Togo). Przedstawiono
ponadto koncepcję zrównoważonego i ekologicznego podejścia do zmniejszenia kosztów energii
przez energochłonny przemysł.
•
Pr of. d r i n ż . Ja n u s z Sz p y t k o
Kierownik Centrum AGH–UNESCO
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
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Polskie rocznice obchodzone
pod patronatem UNESCO
w latach 2014-2015
Konferencja Generalna UNESCO na 37. sesji w listopadzie 2013 r. przyjęła uchwałę dotyczącą rocznic
obchodzonych pod patronatem UNESCO w latach
2014-2015. O ich uhonorowanie wnioskowało
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
z poparciem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.
Na liście znalazły się rocznice pięciu wybitnych
postaci polskiej kultury: 200. rocznica urodzin
Oskara Kolberga (1814-1890) i 100. rocznica urodzin Andrzeja Panufnika (1914-1991), obchodzone
w 2014 roku oraz 200. rocznica śmierci Jana Nepomucena Potockiego (1791-1815), 250. rocznica
urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-1833)
i 100. rocznica urodzin Tadeusza Kantora (1915–1990), obchodzone w roku 2015.
Uwzględnienie polskich rocznic na prestiżowej
liście UNESCO dało asumpt do przybliżenia
dorobku tych osobistości, a także zaznaczenia ich
wkładu w rozwój polskiej i światowej kultury. Rocznica Michała Ogińskiego – jako wspólny wpis Polski, Litwy i Białorusi – stała się okazją do organizowania wspólnych wydarzeń w trzech krajach. •

200. rocznica urodzin
Oskara Kolberga

Obchodzona pod auspicjami UNESCO
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
dla Wychowania,
Nauki i Kultury

200. rocznica urodzin
Oskara Kolberga
Wyjątkowo bogaty był program obchodów rocznicy Oskara Kolberga, uchwalonej przez Sejm RP.
Wydarzenia rocznicowe polskiego badacza folkloru stały się okazją do dyskusji na temat dziedzictwa niematerialnego i Konwencji UNESCO
z 2003 r. W ciągu całego roku miały miejsce koncerty, a także działania edukacyjne, promocyjne
i wydawnicze, w tym między innymi uroczysta
inauguracja Roku Kolberga w Muzeum im. Oskara
Kolberga w Przysusze oraz w Filharmonii Narodowej w Warszawie, stworzenie strony internetowej
poświęconej badaczowi, uruchomienie interaktywnego przewodnika po Polsce Kolberga, digitalizacja
i udostępnienie rękopisów oraz wydanych tomów
dzieł Kolberga. Ponadto odbyło się uroczyste odsło-
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nięcie odrestaurowanego nagrobka Kolberga na
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Zaprezentowano przygotowany przez Instytut Muzyki i Tańca
„Raport o muzyce tradycyjnej i tańcu tradycyjnym”
oraz wystawę poświęconą Oskarowi Kolbergowi na
tle historii i kultury XIX wieku. Z okazji rocznicy
zorganizowano także liczne konferencje poświęcone Kolbergowi, m.in.: VI edycję festiwalu tradycyjnej muzyki „Wszystkie Mazurki Świata: Rzeczpospolita Kolberga” w Warszawie, „Dzieło Oskara
Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”
w Poznaniu, „Rok Kolberga – i co dalej?”, zorganizowana przez Instytut Muzyki i Tańca w Radziejowicach. Uroczystości zamykające obchody, połączone z wręczeniem nagród wybitnym przedstawicielom środowiska kultury tradycyjnej, odbyły się
11 grudnia w Warszawie z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty
Omilanowskiej. 
•

100. rocznica urodzin
Andrzeja Panufnika

Obchodzona pod auspicjami UNESCO
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
dla Wychowania,
Nauki i Kultury

100. rocznica urodzin
Andrzeja Panufnika
Różnorodny program rocznicowy, obejmujący koncerty, nagrania, działania edukacyjne, promocyjne
i wydawnicze, związane z obchodami jubileuszu,
realizowany był przez Instytut Muzyki i Tańca we
współpracy ze związkiem Kompozytorów Polskich,
Towarzystwem im. Witolda Lutosławskiego, Instytutem Adama Mickiewicza, Narodowym Instytutem Audiowizualnym i Polskim Radiem. Międzynarodowe obchody rozpoczęły się 5 lutego 2015 r.
koncertem utworów Panufnika w wykonaniu London Symphony Orchestra w londyńskim Barbican
Hall. W ramach obchodów odbyły się m.in.: prezentacja utworów Panufnika podczas festiwalu Witolda
Lutosławskiego „Łańcuch XI”, koncerty Narodowej
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach poświęcone kompozytorowi, koncerty orkiestrowe i chóralne w Akademii Muzycznej w Krakowie, a także międzynarodowa sesja naukowa.
W Warszawie, w Parku Morskie Oko miało miejsce
otwarcie Alei Andrzeja Panufnika i spotkanie z żoną

kompozytora, lady Camillą Panufnik. Z okazji rocznicy Polskie Wydawnictwa Muzyczne wydały książkę
„Andrzej Panufnik. Architekt emocji”. Muzyce
Panufnika poświęcona była także XXVIII edycja
Festiwalu Warszawskich Spotkań Muzycznych.  •

200. rocznica śmierci Jana
Nepomucena Potockiego
Obchodzona pod auspicjami UNESCO
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
dla Wychowania,
Nauki i Kultury

200. rocznica śmierci
Jana Potockiego
Jubileusz Jana Potockiego zainaugurowano uroczyście w Muzeum – Zamku w Łańcucie, z udziałem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Z tej okazji odbyła
się międzynarodowa konferencja naukowa „Jan
Potocki po 200 latach”, współorganizowana przez
uniwersytety w Lozannie i Montpellier. W Zamku
w Łańcucie otwarto wystawy monograficzne:
„W rodzinnym kręgu”, „Grand Tour – czyli podróż
życia Jana Potockiego” oraz „Ilustracje do Rękopisu znalezionego w Saragossie”. Zaprezentowano
także wyemitowany przez Pocztę Polską z okazji
jubileuszu znaczek pocztowy. 
•

100. rocznica urodzin
Tadeusza Kantora

Obchodzona pod auspicjami UNESCO
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
dla Wychowania,
Nauki i Kultury

100. rocznica urodzin
Tadeusza Kantora
W ramach popularyzacji wiedzy o Kantorze odbyły
się serie wydarzeń w Polsce i na świecie. Bogaty
program uroczystości obejmował różnorodne działania: od przekrojowej retrospektywy dzieł Kantora
w São Paulo i wystawy jego prac w Japonii, przygotowanych przez Instytut Adama Mickiewicza, po
projekty filmowe, wydawnicze i edukacyjne.
Jednym z wydarzeń poświęconych Tadeuszowi
Kantorowi była XIII edycja Warszawskich Tar-
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gów Sztuki. Ekspozycja w Arkadach Kubickiego
w Zamku Królewskim w Warszawie składała się
z obrazów, rysunków, plakatów i projektów scenograficznych. 
•

250. rocznica urodzin
Michała Kleofasa Ogińskiego
Obchodzona pod auspicjami UNESCO
Organizacja Narodów
Zjednoczonych
dla Wychowania,
Nauki i Kultury

250. rocznica urodzin
Michała Kleofasa Ogińskiego
Rocznica została objęta patronatem UNESCO jako
wspólna rocznica trzech krajów: Polski, Litwy i Białorusi. Każdy z krajów organizował szereg wydarzeń upamiętniających spuściznę Ogińskiego.
W programie obchodów Litwy znalazły się m.in.:
odsłonięcie pomnika kompozytora w Rekowie,
otwarcie odrestaurowanego pałacu Ogińskich
w Płungianach, emisja okolicznościowej monety
i znaczka pocztowego.

Plakat opublikowany z okazji 250. rocznicy urodzin
Michała Kleofasa Ogińskiego.

Wspólne uroczystości odbywały się w siedzibie
UNESCO w Paryżu. Znalazł się wśród nich koncert
z okazji 250. rocznicy urodzin Ogińskiego, zorganizowany wspólnie przez Ambasadę RP w Paryżu,
Stałe Przedstawicielstwo RP przy UNESCO oraz
Ambasady Litwy i Białorusi w Paryżu. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa fotograficzna poświęcona życiu i twórczości Ogińskiego, przygotowana przez komitety narodowe do spraw UNESCO
Litwy, Białorusi i Polski. Na wystawę składały
się prace trzech artystów fotografików: z Litwy
(Algimantas Aleksandravicius), z Białorusi
(Vitaly Rakovich) i z Polski (Prot Jarnuszkiewicz).
W uroczystości uczestniczyła Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova, osobistości
ze środowisk artystycznych i potomkowie kompozytora.
Z okazji rocznicy, szczególnie uroczysty charakter miał także VIII Międzynarodowy Festiwal
im. Ks. Michała Kleofasa Ogińskiego w Iwoniczu
Zdroju. 
•
JM
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Publikacje książkowe

Edukacja poprzez kulturę.
Kreatywność i innowacyjność

Dlaczego i jak
w nowoczesny sposób chronić
dziedzictwo kulturowe

Redakcja naukowa:
Dorota Ilczuk i Sławomir Ratajski

Redakcja naukowa:
Andrzej Rottermund

Warszawa 2011, wyd. Polski Komitet ds. UNESCO

Warszawa 2014, wyd. Polski Komitet ds. UNESCO

ISBN 978-83-902939-7-4

ISBN 978-83-902939-8-1

Książka jest zbiorem artykułów ujętych w dwóch
rozdziałach: Rola kultury w kształtowaniu społeczeństwa kreatywnego i Nowe wyzwania edukacyjne. Autorzy ilustrują możliwości wykorzystywania dorobku kulturowego w edukacji formalnej i nieformalnej, w oparciu o badania naukowe
i doświadczenia praktyczne. W aneksie zamieszczono podstawowe dokumenty UNESCO dotyczące
edukacji artystycznej i kulturalnej w przekładzie
na język polski, a także wybrane przykłady przedsięwzięć edukacyjnych, realizowanych w krajach
europejskich. 
•

Publikacja stanowi próbę odpowiedzi na tytułowe
pytania w oparciu o dorobek prawny UNESCO
i doświadczenia krajowe. Autorami artykułów
są wybitni znawcy zagadnień ochrony dziedzictwa, reprezentujący zarówno podejście teoretyczne, jak i praktyczne. Osią rozważań są konwencje i zalecenia UNESCO. W aneksie zamieszczono ekspertyzę na temat wdrażania prawodawstwa UNESCO do polskiego porządku prawnego
oraz Zalecenie UNESCO w sprawie historycznego
krajobrazu miejskiego z 2011 roku w przekładzie
na język polski. 
•
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Krajobraz
kulturowo-przyrodniczy
z perspektywy społecznej

O potrzebie edukacji
medialnej w Polsce

Redakcja naukowa:
Sławomir Ratajski i Marek Ziółkowski

Redakcja naukowa:
Michał Federowicz i Sławomir Ratajski

Warszawa 2015, wyd. Polski Komitet ds. UNESCO
i Narodowe Centrum Kultury
ISBN 978-83-902939-9-8; 978-83-7982-140-2

Warszawa 2015, wyd. Polski Komitet ds. UNESCO
i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ISBN 978-83-943906-0-0

Artykuły poświęcone zagadnieniom krajobrazu,
łączącego w sobie elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, materialnego i niematerialnego,
zwracają uwagę na znaczenie krajobrazu dla trwałego, zrównoważonego rozwoju. Wskazują przy tym
na negatywne skutki gospodarcze i straty społeczne
powodowane przez zachodzące współcześnie niekontrolowane procesy urbanizacyjne. W książce można
znaleźć autorskie propozycje środków zaradczych
i wnioski z krajowej debaty nt. „Społeczny wymiar
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, która odbyła
się w Warszawie we wrześniu 2014 r. 
•

Książka wpisuje się w podjęte przez Polski Komitet
do spraw UNESCO rozważania nad profilem edukacji odpowiadającej nowym wyzwaniom cywilizacyjnym i potrzebą kształtowania postaw kreatywnych
i innowacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniem
dzielą się wybitni specjaliści w dziedzinie medioznawstwa, pedagogiki, wiedzy o kulturze, socjologii, psychologii i zarzadzania mediami. Artykuły
przybliżają złożoność tematyki kryjącej się za przyjętym przez UNESCO pojęciem „media and information literacy”.
•



Wszystkie publikacje są dostępne w formie e-booków na stronie http://www.unesco.pl/publikacje-unesco/
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Przedsięwzięcia pod patronatem
honorowym Polskiego Komitetu
do spraw UNESCO w 2015 roku
Konferencje
• XXII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Zasobów, Źródeł i Technologii Energetycznych EKOENERGETYKA 2015”, Kraków, 24–25 kwietnia
2015 r. Organizator: Akademia Górniczo-Hutnicza
w Krakowie.

• Konferencja „Points of View on Translator’s
Competence and Translation Quality”, Kraków, 27 listopada 2015 r. Organizator: Katedra
Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Wydział Filologiczny Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

• Konferencja „Cyberprzestrzeń i światy wirtualne.
Mistrz i uczeń w cyfrowym świecie”, Warszawa,
25 maja 2015 r. Organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

• VIII Międzynarodowa Konferencja „Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka”,
Zabrze, 10 grudnia 2015. Organizator: Wydział
Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

• Konferencja „Polichromie i sgrafitta na fasadach ośrodków staromiejskich odbudowanych
po 1945 r. – kreacja i konserwacja”, Warszawa,
24–25 września 2015 r. Organizator: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Konkursy i olimpiady

• III Ogólnopolska Konferencja „Zanieczyszczenie światłem”, Kraków, 25–27 września 2015 r.
Organizator: Stowarzyszenie POLARIS-OPP.

• 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. Konferencja
finałowa w lutym 2015 r.

• Konferencja „Prawo autorskie w dobie cyfryzacji”,
Warszawa, 27 października 2015 r., zorganizowana z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa
Audiowizualnego. Organizator: Instytut Pamięci
Narodowej.

• VII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo
i przyszłość”, organizowanego przez Fundację na rzecz Polskiego Rolnictwa. Konkurs służy
zwróceniu uwagi na rolę kultury i ochrony dziedzictwa na obszarach wiejskich oraz wzbogace-
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niu publicznej debaty na temat dorobku kulturowego polskiej wsi.
• III edycja Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej (WTEM). Organizator: Fundacja Nowoczesna
Polska.
• VIII Wojewódzki Konkurs Twórczości Fotograficznej Młodzieży Szkolnej „Lux ex Silesia”,
organizowany przez LO im. Powstańców Śląskich w Bieruniu, Powiat Bieruńsko-Lędziński
oraz Bieruński Ośrodek Kultury. Ogłoszenie
wyników w dniu 18 czerwca 2015 r.

Festiwale
• XXII (Tak)Międzynarodowy Festiwal „Starzy
i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie”, kwiecień
i maj 2015 r. Organizator: Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Jazzowy Kraków.
• „Miejsce jazzu w naszym życiu”. Koncert kameralny i dyskusja o jazzie. Warszawa, Klub Kalinowe Serce, 30 kwietnia 2015 r.
• Katowice Jazz Art, Katowice, 21–30 kwietnia
2015 r. Organizator: Instytucja Kultury – Katowice Miasto Ogrodów.
• XXV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej
„Color Art” w Goleniowie, 27–31 maja 2015 r.
Organizator: Goleniowski Dom Kultury.
• VIII Letnia Akademia Jazzu w Łodzi, 2 lipca–
–3 września 2015 r. Organizator: Fundacja Wytwórnia.
• Festiwal „Otwarte Ogrody”: Józefów, 30 maja–
–1 czerwca; Podkowa Leśna, 6–8 czerwca 2015 r.
• III Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa
w Nowym Tomyślu, 21–23 sierpnia 2015 r.
Organizator: Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Plecionkarzy i Wikliniarzy.
• Przegląd filmowy i warsztaty edukacyjne dla młodzieży 30. AFF-Era Filmowa – „Lata trzydzieste”,
22–25 września 2015 r. Organizator: Pałac Młodzieży w Bydgoszczy.

Inne przedsięwzięcia
• Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa
Informacyjnego (17 maja), trwające od marca do
maja 2015 r. Główny organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne. PK ds. UNESCO: patronat instytucjonalny.
• Wystawa „Nocny Poznań w blasku neonów”,
27 marca–7 czerwca 2015 r. w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku Światła. Organizator:
Muzeum Narodowe w Poznaniu.
• Muzeum Utracone – projekt realizowany
w ramach Europejskiej Nocy Muzeów (16 maja).
Organizatorzy: MKiDN i Fundacja Sztuki Ad Artis.
• Prapremierowe wykonanie koncertowe opery
„Olga Bo” w Operze Krakowskiej, 10 czerwca 2015 r.
Projekt przygotowany przez Fundację na rzecz
Rozwoju Inicjatyw Społecznych „Perspektywy”,
w związku z obchodami 150. rocznicy urodzin
Olgi Boznańskiej.
• 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 2015 r.).
• Projekt badawczy „(Nie)łatwe powroty do domu?
Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży
powracających z emigracji”, realizowany od
1 kwietnia do grudnia 2015 r. przez psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wydarzenia organizowane
przez Szkoły Stowarzyszone
UNESCO
• XXI Ogólnopolski konkurs „O Literacki Laur
Arbuza”, patronat i nagrody książkowe dla laureatów. Konkurs organizowany przez II LO
w Tomaszowie Mazowieckim, listopad 2015 r.
• IV Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Zabrzu, zorganizowany przez II LO w Zabrzu, listopad 2015 r.
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Członkowie
Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
Prof. dr hab. Jacek Purchla, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO. 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 hab. Aleksander Stępkowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Prezes Instytutu na
rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris (2013-2015), Dyrektor Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego na Wydziale Prawa UW (1998-1999). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej,
Uniwersytetu w Manchesterze, Uniwersytetu Oksfordzkiego i Katolickiego Uniwersytetu w Leuven.
Zbigniew Czech, Dyrektor Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych (od lutego 2016). Z MSZ związany od 2012 r., m.in. Z-ca Dyr. Departamentu Prawno-Traktatowego (2009-2012), p.o. Dyr. Departamentu Ameryki (2012), Z-ca Szefa
Misji w Ambasadzie RP w Paryżu (2012-2014).
Prof. dr hab. Aleksander Bobko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Filozof i etyk; nauczyciel akademicki, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Uniwersytetu Papieskiego JP II w Krakowie; rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego (2012-2015). Senator RP
(od 2015). Autor 50 publikacji, w tym 6 książek po polsku, niemiecku i angielsku.
Dr hab. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
Generalny Konserwator Zabytków (od XI. 2015). Wcześniej związana zawodowo z Instytutem
Historii PAN. W 2007-2008 roku inicjatorka powstania Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami
im. Witolda Pileckiego. Uczestniczka licznych programów badawczych, konferencji naukowych
w kraju i zagranicą. Autorka publikacji książkowych nt. historii polskiego ruchu eugenicznego,
a także opracowań i artykułów w prasie naukowej.
Marzenna Drab, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (od 2015 r.);
Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski (2006–2007); wicestarosta Powiatu Aleksandrowskiego
(2012-2014), posłanka na Sejm RP VI kadencji, członkini Sejmowych Komisji Finansów Publicznych i Skarbu Państwa.
Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. Poprzednio Przewodniczący
Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie, rzecznik prasowy
Ministra Środowiska, członek polskiej delegacji na szczyt klimatyczny w Nairobi oraz Sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2007.
Witold Kołodziejski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji; Przewodniczący Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji (2007–2010). Wcześniej wiceburmistrz Dzielnicy Usynów
m.st. Warszawy, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego; dziennikarz, wydawca i producent programów TVP.
Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Poprzednio sekretarz
naukowy Polsko–Francuskiego Studium Europeistyki na Uniwersytecie Paris 13, IUT de Saint
Denis; od 2001 r. kierownik programów transgranicznych, a od 2007 r. wiceprezes Euroregionu
Karpackiego; dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego (2006-2007).
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Prof. dr hab. Andrzej Rottermund, historyk sztuki, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO
(od 2011 r. do lipca 2015 r.), Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie (1991-2015). 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. 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, dyrektor Ośrodka Kultury Polskiej w Paryżu i profesor
slawistyki na Université Paris-Sorbonne (Paris-IV) (2012-2015). 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.
Prof. dr hab. Jerzy Hausner, wykładowca Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie, społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (I, 2010-I.2016).
Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN; związany. z Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory (od 2014).
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