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Rozważania na temat UNESCO wypada 
zacząć od przypomnienia zasadniczego 
celu, dla którego ta instytucja Narodów 
Zjednoczonych została powołana po 
katastrofie wojny światowej 1939-1945. 
Celem tym było i pozostaje do dziś 
budowanie pokoju w umysłach ludzi. 

Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych służy misji utrzyma-
nia pokoju na świecie. Swoistość mandatu UNESCO polega na tym, że 
misję szerokiej i zróżnicowanej w formach współpracy międzynaro-
dowej łączy z zadaniem budowania fundamentów światowego pokoju 
poprzez kształtowanie postaw i zachowań pokojowych we wszystkich 
społeczeństwach. Dla osiągnięcia tego celu, powołując United Nations 
Educational, Cultural and Scientific Organization – by przypomnieć 
pełną nazwę UNESCO – myślano o  tworzeniu poważnego zaplecza 
intelektualnego, zdolnego do podejmowania wszechstronnych reflek-
sji i działań służących utrwalaniu pokoju. Członkami UNESCO były 
rządy, ale warto uświadomić sobie, że Organizacja odwoływała się 
w swojej działalności do środowisk naukowych, edukacyjnych i kul-
turalnych, jednocześnie inicjując zrzeszanie się ich przedstawicieli – 
ponad ówczesnymi podziałami politycznymi na świecie – w między-
narodowych organizacjach pozarządowych. Warto również pamię-
tać o tym, że w pierwszych dziesięcioleciach w Radzie Wykonawczej 
rządy były reprezentowane przez wybitnych intelektualistów, ludzi 
nauki i kultury o dużym autorytecie moralnym. Ich obecność przy-
czyniała się do niezależności myśli i działań UNESCO od bezpośred-
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nich interesów rządów poszczególnych krajów i ich poczynań na are-
nie międzynarodowej nie zawsze służących pokojowi.
Zadanie, które stawia sobie Organizacja, jest niezwykle trudne, 
ale jednocześnie ogromnie ważne dla świata, stojącego przed coraz 
liczniejszymi wyzwaniami. Jest ważne, by nasza międzynarodowa 
organizacja, skupiająca 193 państwa, umiała autentycznie mobilizo-
wać świat nauki, kultury i edukacji do pełnego, mądrego i naprawdę 
skutecznego działania na rzecz pokoju w obecnym rozumieniu tego 
słowa. Kierowanie się zasadą zrównoważonego rozwoju, poszanowa-
nie różnorodności kulturowej, etyka badań naukowych i wykorzysty-
wanie postępu technologii komunikacyjno-informacyjnych dla dobra 
człowieka to dzisiaj podstawowe warunki pokoju. Dokładne rozpo-
znanie potrzeb i powszechne udostępnienie edukacji na wszystkich 
jej poziomach, zarówno w rodzinie, jak i w szkole, a  także poprzez 
media i  instytucje stawiające sobie cele wychowawcze, jest funda-
mentalnym wyzwaniem, przed którym stoi Organizacja. To państwa 
członkowskie biorą na siebie za to odpowiedzialność, ale mówiąc 
o UNESCO warto pamiętać, że wielkim kapitałem są przede wszyst-
kim ludzie nauki, kultury i  edukacji tworzący silne zaplecze Orga-
nizacji, skupieni w  różnych organizacjach pozarządowych i  działa-
jący w środowiskach lokalnych. Od ich zaangażowania zależy w dużej 
mierze realizacja podstawowego celu, którym jest pokój w umysłach 
ludzi, a być może należałoby dodać – także w ich sercach. •

J e r z y  K ł o c z o w s k i
Przewodniczący

Polskiego Komitetu do spraw UNESCO
w latach 1991-2011

Prof.dr hab. Jerzy Kłoczowski, ur. w 1924 r. - historyk mediewista, historyk kultury pol-
skiej, chrześcijaństwa w  Polsce i  Europie Środkowo-Wschodniej, przewodniczący Pol-
skiego Komitetu ds. UNESCO w latach 1991 - 2011, założyciel i dyrektor od 1991 r. Insty-
tutu Europy Środkowo-Wschodniej przy KUL w Lublinie. Kawaler Orderu Orła Białego.
W latach 1941-44 żołnierz Armii Krajowej, ps. „Piotruś”, uczestnik Powstania War-
szawskiego w pułku „Baszta”, ciężko ranny w ataku na Królikarnię, gdzie stracił rękę. 
W latach 1944-45 jeniec w obozie w Skierniewicach. Odznaczony w 1944 r. przez 
gen. Bora-Komorowskiego Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, a w później-
szym okresie także Srebrnym Krzyżem Zasługi z  Mieczami, Krzyżem Walecznych 
i w 2011 r. odznaką Ministra Spraw Zagranicznych - Bene Merito.
Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu M. Kopernika 
w Toruniu. Od 1950 r. pracownik naukowy KUL. W latach 1952-62 Kierownik Katedry 
Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii, 1968-74 dziekan Wydziału 
Nauk Humanistycznych. Wykładowca uniwersytetów we Francji, Belgii, Włoszech, 
Niemczech, Hiszpanii, USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Holandii, m .in. College de 
France, Merton College Oxford University, Institute for Research in the Humanities 
Univ. of Wisconsin, Madison, Paris IV Sorbonne, professor Institute for Advanced 
Study (Princeton). W latach 1980-89 zaangażowany w ruch „Solidarności”. 1990-91 
Senator RP.
Autor ok. 1000 publikacji, w tym kilkudziesięciu książek, m.in. Dzieje polskiego chrze-
ścijaństwa, t. I-II (Paryż 1987- 91), Młodsza Europa. Europa Środkowo-Wschodnia 
w kręgu cywilizacji chrześcijańskiej średniowiecza (Warszawa 1998, 2003); Histo-
ria Europy Środkowo-Wschodniej, t. I-II red. i współautor (Lublin 2000, Paryż 2004), 
Historia chrześcijaństwa polskiego (Warszawa 2000), Wspólnoty chrześcijańskie 
w tworzącej się Europie (Poznań 2003), Nasza tysiącletnia Europa (Warszawa 2010).
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Polski Komitet ds. UNESCO jest 
instytucją o charakterze opiniodawczo-
doradczym, powołaną przez Rząd RP. 
Wspiera działalność międzynarodową 
Polski na forum UNESCO w zakresie 
edukacji, nauki, kultury oraz komunikacji 
i informacji. Upowszechnia cele 
i programy Organizacji w Polsce. Obok 
wybitnych przedstawicieli wspomnianych 
wyżej dziedzin, w Polskim Komitecie 
ds. UNESCO zasiadają członkowie 
kierownictw ministerstw, z którymi ściśle 
współpracujemy.
PK ds. UNESCO, zgodnie z właściwą podstawą prawną, uczestniczy 
w przygotowaniach materiałów i wypracowaniu stanowiska naszego 
kraju na posiedzenia Rady Wykonawczej UNESCO, w której od 2009 
roku zasiada również Polska, oraz na sesje Konferencji Generalnej, 
gromadzące co dwa lata przedstawicieli 193 państw członkowskich. 
Do obowiązków komitetu narodowego należy także pomoc rządowi 
w jak najlepszym wykonywaniu zobowiązań, wynikających z ratyfiko-
wanych przez nasz kraj konwencji i z innych dokumentów normatyw-
nych UNESCO. Należy do nich „Konwencja w sprawie ochrony świa-
towego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego” z 1972 roku, na pod-
stawie której od 1976 roku tworzona jest Lista Światowego Dziedzic-
twa, gromadząca obiekty o wyjątkowych uniwersalnych wartościach, 

Czym zajmuje się 
Polski Komitet 
do spraw UNESCO?
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wymagające szczególnej ochrony. Wśród ponad dziewięciuset wpi-
sów znalazło się na niej trzynaście obiektów polskich. PK ds. UNESCO 
aktywnie uczestniczy w działaniach Komitetu ds. Światowego Dzie-
dzictwa Kulturowego w Polsce, działającego przy Ministrze Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego, który wydaje opinie dotyczące nowych 
polskich kandydatur, monitoruje wykonywanie prac konserwator-
skich i pracuje na rzecz stworzenia właściwych warunków dla zapew-
nienia jak najlepszej ochrony obiektów kulturalnych i  naturalnych 
wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa, jak również tych, które 
na nią kandydują.
Wśród wielu różnych inicjatyw, dbając o promocję polskich miejsc 
na Liście Światowego Dziedzictwa i  polskiej myśli konserwator-
skiej, organizujemy w  Zamościu, we współpracy z  władzami tego 
miasta międzynarodowe warsztaty dla osób z  Europy Środkowo-
Wschodniej i  Południowo-Wschodniej, zajmujących się zawodowo 
ochroną i rewaloryzacją zabytków. W roku ubiegłym z dużym sukce-
sem odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z władzami 
Lwowa. Wspieramy też aktywność naszych konserwatorów i arche-
ologów za granicą. Komitet angażuje się także w sprawy trudne. Dla 
przykładu współdziałaliśmy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych 
i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by doprowadzić 
do zmiany stosowanej dotąd nazwy obiektu Światowego Dziedzictwa 
„Obóz Auschwitz” na „Auschwitz Birkenau. Niemiecki, nazistowski 
obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”. Starania te zakończyły 
się sukcesem podczas posiedzenia Komitetu Światowego Dziedzic-
twa w 2007 roku w Nowej Zelandii. W ten sposób uzyskaliśmy mię-
dzynarodowe potwierdzenie prawdy historycznej.
W dniu 16 maja 2011 r. Polska ratyfikowała „Konwencję w sprawie  
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturalnego” z  2003 roku.  
PK ds. UNESCO aktywnie angażuje się w działania na rzecz imple-
mentacji tego dokumentu, wymagającej od Rządu podjęcia szeregu 
przedsięwzięć o niemalże pionierskim charakterze, w tym opracowa-
nia nowych warunków prawnych dla ochrony kultury niematerial-
nej w Polsce, powołania odrębnej instytucji do tego celu, opracowa-
nia rejestru obiektów dziedzictwa niematerialnego i  pozyskania do 
współpracy lokalnych społeczności, na co dzień kultywujących różno-
rodne przejawy tego dziedzictwa. W odróżnieniu od Listy Światowego 
Dziedzictwa, Reprezentatywna Lista Niematerialnego Dziedzictwa 
Ludzkości, tworzona na podstawie Konwencji z 2003 roku, nie gro-
madzi obiektów najwspanialszych w danej dziedzinie, o wyjątkowych 
i  uniwersalnych walorach, lecz przejawy kultury wyjątkowo cenne 
dla danej społeczności lokalnej, świadczące o jej tożsamości, stano-
wiące jej żywe świadectwo, przekazywane z pokolenia na pokolenie. 
Są wśród nich tak różnorodne formy dziedzictwa jak tańce ludowe, 
karnawały uliczne, unikalne techniki drukarskie, tradycja polowania 
z  sokołem, czy nawet francuskie zwyczaje biesiadne. Szczególnym 
wyróżnikiem tej Listy jest obowiązująca przy jej tworzeniu zasada 
równości i  równoważności kultur różnych narodów i  społeczności, 
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zgodnie z ideą Konwencji z 2003 roku, promującej otwartość i akcep-
tację dla innych kultur.
Podobne zasady przyświecają „Konwencji w  sprawie ochrony 
i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego” z 2005 roku, 
która nakłada na rządy państw-sygnatariuszy obowiązek ochrony 
rodzimych kultur, a także promowania i upowszechniania różnorod-
ności wyrazu kulturowego. Zaleca także uznanie polityki kulturalnej 
jako istotnego elementu polityki rozwojowej kraju.
Uznanie zasady poszanowania różnorodności i  równoważności 
kultur jest podstawowym warunkiem tworzenia przestrzeni dla kul-
tury pokoju i dialogu międzykulturowego. Jest to ważny obszar zain-
teresowań PK ds. UNESCO, który od 2005 roku realizuje program 
edukacji międzykulturowej ”W kręgu kultury islamu” dla szkół ponad-
podstawowych. Wzięło w nim udział już prawie 1000 uczniów i stu 
nauczycieli z Polski, a także kilkudziesięcioosobowa grupa nauczycieli 
z krajów regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowo-Wschodniej. 
W  nadchodzących latach zamierzamy poszerzyć krąg uczestników 
warsztatów międzykulturowych o nauczycieli poszczególnych woje-
wództw, organizując tam regionalne warsztaty edukacji między-
kulturowej. Komitet bierze także udział w pracach Grupy Roboczej 
Komitetów Narodowych UNESCO ds. Dialogu Euro-Arabskiego i ści-
śle współpracuje ze Śródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. 
Anny Lindh. O  rosnącej potrzebie edukacji międzykulturowej i  jej 
praktycznym znaczeniu w życiu młodego człowieka pisze Ilona Mor-
żoł w tekście „Uczyć się żyć razem w zróżnicowanym kulturowo świe-
cie” na stronie 24 Biuletynu.
Działania na rzecz zbliżenia kultur i  lepszego wzajemnego 
poznania służą kształtowaniu postaw otwartości, tolerancji i akcep-
tacji. Proces ten musi być jednak poprzedzony wykształceniem 
świadomości własnej tożsamości, zakorzenionej we własnej kul-
turze lokalnej, rozpoznawanej i docenianej w najbliższym otocze-
niu. Istotną rolę w kształtowaniu postawy zaangażowania i aktyw-
ności obywatelskiej oraz innowacyjnego stosunku do rzeczywisto-
ści może odgrywać edukacja przez kulturę. Na problematyce tej 
szczególnie ostatnio skupiamy wiele uwagi, zainspirowani Świa-
tową Konferencją UNESCO na temat Edukacji Artystycznej, która 
odbyła się w Lizbonie w 2006 roku. Powstała w jej wyniku „Mapa 
drogowa dla edukacji artystycznej” mówi o konieczności wprowa-
dzenia tej dziedziny edukacji do programów kształcenia na wszyst-
kich poziomach i we wszystkich typach szkół. Światowa Konferen-
cja w  Seulu w  roku 2010 przyjęła tzw. „Plan z  Seulu”, określa-
jący dalsze działania służące wdrożeniu wspomnianej „Mapy dro-
gowej”. Zagadnieniom tym poświęcona jest publikacja, przygoto-
wana w  2011 roku z  inicjatywy naszego Komitetu pt. „Edukacja 
poprzez kulturę. Kreatywność i innowacyjność”, a także konferen-
cja pod tym samym tytułem, która miała miejsce w marcu 2011 r. 
w Sali Kolumnowej Sejmu RP. O znaczeniu edukacji kulturalnej dla 
podnoszenia jakości kształcenia ogólnego oraz budowania kreatyw-
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nego i kulturowo świadomego społeczeństwa piszę w osobnym tek-
ście na stronie 30 Biuletynu.
Roli kultury w  zrównoważonym rozwoju i  próbie zdefiniowania 
warunków koniecznych do realizacji założeń Dekady Edukacji nt. 
Zrównoważonego Rozwoju poświęciliśmy publikację towarzyszącą 
konferencji w Sejmie w 2009 roku pod tytułem „Kultura a zrównowa-
żony rozwój. Środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo”. Poruszono 
na niej zagadnienia kultury jako warunku zrównoważonego rozwoju 
i fundamentu tożsamości lokalnej, a także integralnej części różno-
rodnego środowiska biokulturowego, czy wreszcie istotnego czyn-
nika rozwoju demokracji lokalnej. O szczególnej roli i miejscu kultury 
w rozwoju w pracach UNESCO pisze Aleksandra Wacławczyk w tek-
ście na stronie 13 Biuletynu.
„Pamięć, tożsamość, kultura” były tematem IV Międzynarodowej 
Konferencji Programu Pamięć Świata UNESCO, która odbyła się 
w  maju 2011 roku w  Warszawie. To prestiżowe przedsięwzię-
cie, organizowane wspólnie z  Naczelną Dyrekcją Archiwów Pań-
stwowych i Narodowym Centrum Kultury, zgromadziło ponad 200 
wybitnych przedstawicieli archiwistyki, bibliotekarstwa, history-
ków i specjalistów dokumentacji cyfrowej z ponad 70 krajów. Celem 
spotkania było zdefiniowanie obszaru i zakresu tematycznego Pro-
gramu Pamięć Świata w  dziedzinach kultury nieobjętych przez 
wspomniane wyżej konwencje UNESCO oraz zaplanowanie kierun-
ków jego rozwoju w przyszłości. Program Pamięć Świata, utworzony 
w  1992 roku, ma na celu podejmowanie działań dla ratowania, 
zachowania, promocji i  udostępniania dziedzictwa dokumentacyj-
nego. W 1997 roku zaczęto tworzyć Listę Pamięci Świata, na której 
w maju 2011 roku znajdowało się 238 wpisów, w tym 10 polskich. 
O nich, a także o idei Programu Pamięć Świata pisze Tomasz Komo-
rowski na stronie 38 Biuletynu.
W  ramach tego programu, w  trosce o  wspólne dziedzictwo 
podejmujemy współpracę w dziedzinie ewidencjonowania i ochrony 
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z naszymi sąsiadami z Europy 
Środkowo-Wschodniej. Współpraca ta zaowocowała między innymi 
wspólnym wpisem w  2009 roku (z  Białorusią, Finlandią, Litwą, 
Rosją i  Ukrainą) na Listę Pamięci Świata Archiwum Radziwiłłów 
i  Księgozbioru Nieświeskiego. Istotne możliwości współdziałania 
stwarza także „Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzic-
twa kulturalnego i  naturalnego”. Wśród znajdujących się na Liście 
Światowego Dziedzictwa obiektów o  charakterze transgranicznym, 
tzn. położonych na terytorium więcej niż jednego państwa, znaj-
dują się dwa, którymi Polska zarządza wspólnie z sąsiednimi krajami: 
Puszcza Białowieska – z Białorusią i Park Mużakowski – z Niemcami. 
W ramach innego programu – Człowiek i Biosfera – od kilku lat trwają 
prace nad utworzeniem Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Pole-
sie Zachodnie (wspólnie z Ukrainą i Białorusią). O tych i wielu innych 
obszarach współpracy międzynarodowej, w które aktywnie angażuje 
się nasz Komitet, przeczytać można na stronach 41-46 Biuletynu.
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W dziedzinie nauki Polski Komitet ds. UNESCO od kilkunastu lat 
współpracuje aktywnie z  Ministerstwem Nauki i  Szkolnictwa Wyż-
szego, koordynując programy stypendialne dla młodych naukowców 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz z krajów rozwijających 
się Afryki Subsaharyjskiej, Azji i Ameryki Łacińskiej. Nasze stypen-
dia umożliwiają rokrocznie kilkudziesięciu osobom realizację staży 
naukowych w najlepszych polskich uczelniach i  instytutach badaw-
czych w  różnorodnych dziedzinach, począwszy od historii, przez 
prawo, polonistykę, nauki polityczne, po fizykę, chemię, nauki rolni-
cze i inżynieryjne.
Stały kontakt PK ds. UNESCO z uczelniami wyższymi wynika także 
z rozwijanej od ponad 20 lat współpracy z Katedrami UNESCO dzia-
łającymi w polskich uczelniach. Niezwykle szeroki zakres zaintere-
sowań badawczych 11 działających obecnie w Polsce Katedr obej-
muje między innymi: prawa człowieka, prawa kobiet oraz zagadnie-
nia społeczeństwa i rozwoju, zrównoważony rozwój, jakość naucza-
nia i  nauki, medycynę molekularną, zarządzanie dla rozwoju, roz-
wój i dobrostan dziecka, komunikację międzykulturową oraz między-
narodową promocję technologii i edukacji. Więcej o polskim udziale 
w programie UNESCO UNITWIN/Chairs, a  także na temat wspiera-
nych i koordynowanych przez Komitet programów stypendialnych na 
stronach 41-43.
Od początku istnienia UNESCO, za najważniejszy obszar działalności 
Organizacji uważana jest edukacja, traktowana zarówno jako fun-
dament rozwoju i  pozytywnych przemian, jak i  narzędzie realiza-
cji misji, dla której Organizacja została powołana do życia. Pierw-
szym programem, służącym promocji idei budowania pokoju na 
świecie poprzez rozwijanie wszechstronnej współpracy międzyna-
rodowej dzieci i młodzieży, był zainaugurowany w 1953 roku pro-
gram Sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO (ASP), zrzeszającej 
obecnie ponad 9000 placówek oświatowych na świecie. Przyczyniają 
się one znacząco do podnoszenia jakości kształcenia, a tym samym 
do realizacji założeń programu Edukacji dla Wszystkich (EFA), przy-
jętego na Światowym Forum w  Dakarze w  2000 r. Od 1956 roku 
PK ds. UNESCO koordynuje pracę sieci polskich Szkół Stowarzyszo-
nych, zrzeszającej 100 placówek: przedszkola, szkoły podstawowe 
i ponadpodstawowe różnych typów. Obszerniej o realizacji idei edu-
kacji dla demokracji oraz o pracy Szkół Stowarzyszonych UNESCO 
pisze Krystyna Urbańska, krajowy koordynator Sieci Szkół Stowarzy-
szonych na stronie 18 Biuletynu.
Powszechny dostęp do informacji i  wiedzy, a  także gwarancja 
wolności wypowiedzi uważane są za jedne z  podstawowych swo-
bód jednostki i  jako takie znajdują się w  centrum zainteresowa-
nia UNESCO. Na zagadnieniach tych, bezpośrednio związanych 
z budową społeczeństwa informacyjnego, koncentrowała się istotna 
część działalności naszego Komitetu w  ostatnich pięciu latach, 
kiedy przedstawiciel Polski zasiadał w Międzyrządowej Radzie Pro-
gramu Informacja dla Wszystkich (IFAP), przewodnicząc jej w latach 
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2008-2010. Utworzony w  2008 roku przy PK ds. UNESCO Polski 
Komitet Programu Informacji dla Wszystkich (IFAP), zrzeszający 
wybitnych specjalistów z dziedziny komunikacji i informacji, podej-
muje kwestie dotyczące budowania współczesnego społeczeństwa 
informacyjnego. Obejmują one zagadnienia zarówno powszech-
nego dostępu do Internetu i informacji naukowych, jak też cyfryza-
cji telewizji, edukacji medialnej i komputerowej, otwartego dostępu 
do zasobów publicznych oraz digitalizacji dziedzictwa kultury i edu-
kacji medialnej. Więcej na temat polskiego zaangażowania w Pro-
gram Informacji dla Wszystkich w tekście autorstwa Tomasza Komo-
rowskiego na stronie 34 Biuletynu.
Przedstawione zagadnienia stanowią najważniejsze pola aktywności  
PK ds. UNESCO. Służą one realizacji i upowszechnieniu idei i progra-
mów UNESCO w Polsce. Jest to jedno z podstawowych zadań komi-
tetu narodowego, do których należy także uczestnictwo w wydarze-
niach organizowanych pod patronatem Komitetu lub pod auspicjami 
Dyrektora Generalnego UNESCO, a także prowadzenie od 2003 roku 
witryny internetowej www.unesco.pl, odwiedzanej rokrocznie przez 
kilkaset tysięcy osób.
Oddając w  Państwa ręce Biuletyn, będący efektem wspólnej pracy 
naszego zespołu, mamy nadzieję, że i on przyczyni się do lepszego pozna-
nia idei i bieżącej działalności zarówno UNESCO – największej agendy 
Narodów Zjednoczonych, jak i Polskiego Komitetu ds. UNESCO. •

maj 2011
S ł a w o m i r  R a t a j s k i

Sekretarz Generalny  
PK ds. UNESCO
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Miejsce kultury  
w zrównoważonym  
rozwoju

Społeczność międzynarodowa 
reprezentowana w UNESCO od dawna 
akceptuje pogląd, że kultura jest ważnym 
czynnikiem rozwoju. Wdrażanie tego 
założenia w polityce rozwojowej państw 
napotyka jednak trudności różnej natury. 
Debata na temat znaczenia kultury dla rozwoju, od wielu lat obecna w pra-
cach UNESCO, zaczyna obecnie wykraczać poza ramy tej Organizacji. 
Można oczekiwać, że pod wpływem działań UNESCO na innych forach 
międzynarodowych, a  także pod wpływem wdrażania przez państwa 
postanowień Konwencji UNESCO w dziedzinie kultury, nastąpi oczeki-
wany zwrot w kierunku powszechnego myślenia o kulturze jako o sferze, 
której nie należy lekceważyć w żadnej dziedzinie życia i która może być, 
pośrednio i bezpośrednio, motorem rozwoju odpowiadającego potrze-
bom człowieka i społeczeństwa. 
Próby docenienia wymiaru kulturowego w procesach rozwojowych miały 
źródło w niepowodzeniach przedsięwzięć ekonomicznych podejmowanych 
dziesiątki lat temu w krajach rozwijających się, bez uwzględniania szeroko 
rozumianych miejscowych uwarunkowań kulturowych. Zaczęto mówić 
wówczas o potrzebie rozwoju endogennego. Pojęcie to zostało z czasem 
wyparte przez pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju, opierającego 
się na tzw. trzech filarach: środowisku, gospodarce i społeczeństwie.
Kultura jest pojmowana w  UNESCO jako sposób życia społeczeństw 
i związane z nim wartości. Taką szeroką, antropologiczną definicję kultury 
państwa członkowskie UNESCO przyjęły oficjalnie na międzyrządowej kon-
ferencji nt. polityki kulturalnej w Meksyku w 1982 r. Następstwem tej konfe-
rencji było proklamowanie przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
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nych „Światowej Dekady Rozwoju Kulturalnego” (1988 – 1997). W ramach 
Dekady zrealizowano wiele nowych programów i projektów, ale większość 
z nich nie wykraczała poza tradycyjną sferę działalności kulturalnej.
Próbę zdefiniowania i  uporządkowania zagadnień związanych 
z kulturowym wymiarem rozwoju UNESCO powierzyła niezależnej komi-
sji eksperckiej zwanej Komisją de Cuellara od nazwiska Sekretarza Gene-
ralnego ONZ, który jej przewodniczył. Efektem prac Światowej Komi-
sji Kultury i Rozwoju był raport zatytułowany „Our creative diversity” 
(UNESCO, 1996)1, który kierował uwagę na korzyści płynące z poszano-
wania zasady różnorodności kulturowej dla rozwoju. Debata wywołana 
przez raport Światowej Komisji miała wpływ na treść zaleceń międzyrzą-
dowej konferencji UNESCO na temat polityki kulturalnej i rozwoju (Sztok-
holm, 1998). Nie wydaje się jednak, by również w wyniku tej konferencji 
zainteresowanie problematyką współzależności kultury i rozwoju wykro-
czyło poza tradycyjnie rozumiany sektor kultury. 
Szczególny impuls do kontynuowania prac na temat kultury i  roz-
woju dało z  jednej strony zjawisko globalizacji ekonomicznej i  informa-
cyjnej, a  z drugiej – rzekoma groźba „zderzenia kultur”. Coraz poważ-
niejsze stawały się obawy, że tzw. kultura globalna kształtowana przez 
światowe media może zdominować kultury narodowe i lokalne, które nie 
będą w  stanie przeciwstawić się naciskowi uniformizacji. Jednocześnie 
powstały nowe możliwości upowszechniania kultur, również tych mniej 
znanych. W  tym kontekście powstał projekt „Powszechnej Deklaracji 
UNESCO w  sprawie różnorodności kulturalnej”2, przyjęty jednomyślnie 
przez Konferencję Generalną UNESCO w 2001 roku, a następnie projekt 
„Konwencji UNESCO w sprawie ochrony różnorodności form wyrazu kul-
turowego”, przyjęty w 2005 roku. Uznanie konieczności współpracy róż-
nych sektorów na szczeblu krajowym stanowi zapisany w prawie między-
narodowym przełom w myśleniu o kulturze. Podobnie jak przyjęta dwa 
lata wcześniej „Konwencja w sprawie ochrony niematerialnego dziedzic-
twa kulturowego”, Konwencja z 2005 r. zaleca ochronę rodzimych kultur 
i wdrażanie polityki rozwojowej dostosowanej do lokalnych potrzeb. 
Różnorodność kulturowa to tematyka, która może być traktowana z róż-
nych punktów widzenia. Wiąże się z nią szereg zagadnień społeczno-po-
litycznych: modele społeczeństw wielokulturowych, różnorodność języ-
kowa, poszanowanie praw człowieka, równouprawnienie, liberalizacja han-
dlu w zakresie dóbr i usług kulturalnych itd. Kultura jest bowiem niezbędną 
płaszczyzną dialogu, ale stanowi również podłoże konfliktów, uprzedzeń 
i negatywnych stereotypów. Konwencje UNESCO zostały przyjęte w wyniku 
powszechnej akceptacji idei, że budowanie pokoju, dialogu i porozumienia 
jest możliwe przede wszystkim na gruncie kultury. Konwencje wiążą ze 
sobą problematykę kultury i zrównoważonego rozwoju w sposób uwzględ-
niający niezwykłą złożoność wzajemnych powiązań.  •

A l e k s a n d r a  W a c ł a w c z y k

1 http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001055/105586e.pdf 
2 Teksty: Deklaracji, oraz wspomnianych w artykule Konwencji UNESCO publiko-

wane są w witrynie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO:  
www.unesco.pl w dziale Instrumentarium Prawne

Polski Komitet do spraw UNESCO 
włączył się do debaty na temat 
kultury i rozwoju, organizując 
konferencję krajową pod hasłem 
„Kultura a zrównoważony rozwój. 
Środowisko, ład przestrzenny, 
dziedzictwo” (Warszawa, 30 
marca 2009) i wydając publikację 
książkową o tym samym tytule. Do 
współpracy zaprosiliśmy wybitnych 
znawców w dziedzinie kultury, 
ochrony dziedzictwa kulturowego, 
architektury i urbanistyki oraz 
zrównoważonego rozwoju. 
Celem konferencji i książki, 
która ukazała się pod redakcją 
naukową profesorów Ryszarda 
Janikowskiego i Kazimierza 
Krzysztofka, było przedstawienie 
z różnych punktów widzenia 
roli, jaką odgrywają kultura 
i dziedzictwo w kształtowaniu 
tożsamości kulturowej i procesów 
rozwojowych, zwłaszcza 
w wymiarze lokalnym.
Publikacja jest dostępna w formie 
elektronicznej na stronie  
www.unesco.pl.
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Jako członek Rady Wykonawczej UNESCO Polska z powodzeniem zabiegała 
o przyznanie kulturze należnego jej miejsca w „Strategii UNESCO na drugą połowę 
Dekady Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju”, obok trzech tradycyjnie 
uwzględnianych aspektów: środowiskowego, ekonomicznego i społecznego.

• Konwencja w sprawie ochrony światowego dzie-
dzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r.

• Konwencja w  sprawie ochrony niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku

• Konwencja w  sprawie ochrony różnorodności 
form wyrazu kulturowego z 2005 roku

Artykuł 13 Konwencji UNESCO z 2005 roku, noszący 
tytuł „Włączenie kultury do trwałego i zrównowa-
żonego rozwoju” zawiera taki m.in. zapis: Strony 
dołożą starań w celu włączenia kultury do polityki 
rozwojowej na wszystkich szczeblach, dążąc do stwo-
rzenia warunków sprzyjających trwałemu i zrówno-
ważonemu rozwojowi oraz, w ramach tych działań, 
do popierania aspektów związanych z ochroną i pro-
mowaniem różnorodności form wyrazu kulturowego.

Kwestia miejsca kultury w  rozwoju zrównoważo-
nym podkreślona została dodatkowo w „Dyrekty-
wach operacyjnych” do art. 13 Konwencji 2005 
roku: „Gospodarcze, kulturowe, społeczne i  środo-
wiskowe aspekty zrównoważonego rozwoju wzajem-
nie się dopełniają.”
Światowy Raport UNESCO pt. „Investing in Cul-
tural Diversity and Intercultural Dialogue” oraz 
kwartalnik International Social Science Journal 
nt. „Cultural Diversity” to najnowsze publikacje 
UNESCO stanowiące głos w debacie na temat róż-
norodności kulturowej i rozwoju.
Teksty Konwencji UNESCO dostępne są na stro-
nie internetowej Polskiego Komitetu ds. UNESCO: 
www.unesco.pl w dziale Instrumentarium Prawne.

Konkurs Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej
Konkurs promuje działania kulturalne, służące roz-
wojowi demokracji lokalnej w Polsce. Organizowany 
jest dorocznie przez istniejącą od 1989 roku Funda-
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej, której zadaniem 
jest wspieranie – poprzez działania szkoleniowe, 
doradcze i promocyjne – strategii rozwoju lokalnego 
i działań instytucji samorządowych w Polsce.

„Otwarte Zagrody”
Projekt „Otwarte Zagrody”, który ma uwrażliwiać 
na niedocenianą wciąż wartość tradycyjnej wiej-
skiej architektury, został zainicjowany przez stowa-
rzyszenie Dziedzictwo dla Przyszłości. W 2010 roku 
w projekcie wzięły udział dwie miejscowości: Żesz-
czynka (woj. lubelskie) i Rodaki (woj. małopolskie). 
Rezultatem działań realizowanych w Rodakach jest 
projekt szlaku architektury drewnianej i przewod-
nika po zabytkach wsi Rodaki, promującego także 
szlaki spacerowe w  najbliższej okolicy. Podobnie 
jak w przypadku „Otwartych Ogrodów”, o realizacji 
projektów decyduje lokalna społeczność.

„Otwarte Ogrody”
Festiwal „Otwarte Ogrody” jest skutecznym narzę-
dziem integracji lokalnych społeczności, pozwa-
lającym odkrywać miejscowe dziedzictwo kultu-
rowo-przyrodnicze i  pogłębiające poczucie więzi 
z danym miejscem. Odbywa się od kilku lat dzięki 
zaangażowaniu władz samorządowych, organiza-
cji pozarządowych i  mieszkańców. W  2010 roku 
Festiwal był zorganizowany w  Józefowie, Komo-
rowie, Konstancinie, Milanówku, Podkowie Leśnej, 
Włochach i na Sadybie. 

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Konkurs organizowany przez Fundację na rzecz 
Rozwoju Polskiego Rolnictwa ma na celu wyło-
nienie prac naukowych, popularno-naukowych 
i  innych, prezentujących szczególnie inspirujące 
i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju 
wsi, a  także prace ukazujące dorobek kulturowy 
kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dzie-
dzictwo historyczne wsi oraz ilustrujące przykład 
sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury,  
dotyczące zagadnień zrównoważonego rozwoju

Polski Komitet do spraw UNESCO patronował przedsięwzięciom, które dostarczały 
przykładów, w jaki sposób przekonanie o znaczeniu kultury dla rozwoju może 
inspirować lub umacniać działania o charakterze lokalnym.
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W grudniu 2002 roku na 
Światowym Szczycie 
w Johannesburgu 
Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych przyjęło 
rezolucję 57/254, proklamującą 
w latach 2005 – 2014 
Dekadę Edukacji na temat 
Zrównoważonego Rozwoju. 
Rolę międzynarodowego 
koordynatora powierzono 
UNESCO jako najbardziej 
interdyscyplinarnej spośród 
wszystkich agend ONZ.
Jako główny cel Dekady określono propagowanie 
zrównoważonych zachowań, inspirowanie krytycz-
nego i  twórczego myślenia, które pozwolą zna-
leźć rozwiązania problemów, uniemożliwiających 
rozwój zrównoważony. Wymaga to ukształtowa-
nia obywateli lepiej przygotowanych do sprostania 
wyzwaniom współczesnego świata oraz decyden-
tów zdolnych nim zarządzać w  sposób jednocze-
śnie sprawiedliwy i rentowny.
Potrzeba zbadania, a w konsekwencji także zmiany 
wzajemnych relacji człowieka i  środowiska została 

dostrzeżona kilkadziesiąt lat przed ogłoszeniem 
Dekady. Po raz pierwszy znalazła się w  centrum 
uwagi podczas pierwszej konferencji międzyrządo-
wej zorganizowanej przez UNESCO w 1968 roku, na 
której powołano do życia program Człowiek i Bios-
fera (MAB). Samo pojęcie zrównoważonego roz-
woju sformułowane zostało w 1987 roku w raporcie 
„Nasza wspólna przyszłość” Światowej Komisji Śro-
dowiska i Rozwoju ONZ, obradującej pod przewod-
nictwem premier Norwegii Gro Harlem Brundtland. 
Jednym z przełomowych wydarzeń, nakreślających 
ramy przyszłej Dekady, był Szczyt Ziemi w  Rio de 
Janeiro w 1992 roku, na którym przyjęto manifest 
programowy zrównoważonego rozwoju - Agendę 21, 
sygnowaną przez 172 kraje, w tym Polskę. W 1997 
roku staliśmy się jednym z nielicznych państw, które 
rangę zrównoważonego rozwoju podkreśliły zapisem 
w Konstytucji. (Rozdział I, artykuł 5). 
Nakreślone przez ONZ priorytety Dekady to:
• Wspieranie pokoju na świecie jako warunku rów-

nowagi rozwojowej
• Zmniejszenie obszarów biedy i dysproporcji roz-

wojowych Północ-Południe poprzez zapewnienie 
powszechnego dostępu do edukacji, do techno-
logii informacyjnych oraz poszanowanie zasad 
sprawiedliwego handlu

• Walka z  globalnym ociepleniem jako skutkiem 
działań człowieka

Dekada Narodów Zjednoczonych  
Edukacji na temat  
Zrównoważonego Rozwoju
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• Przeciwdziałanie dyskryminacji i  marginaliza-
cji, tak jednostek, jak grup społecznych, poprzez 
poszanowanie i promocję praw człowieka, zwięk-
szenie szans rozwojowych kobiet i  dziewcząt, 
zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych

• Uznanie równoprawności odmiennych wizji 
świata i  odmiennych tradycji kulturowych 
poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego, jak 
również poszanowanie praw mniejszości i grup 
autochtonicznych.

Tak interdyscyplinarne, holistyczne podejście do 
problemów współczesnego świata, podkreślające 
ich głębokie wzajemne powiązania, w pełni zbieżne 
jest z założeniami programowymi UNESCO. Wska-
zuje także na konieczność ciągłego poszukiwania 
synergii z innymi globalnymi inicjatywami, takimi 
jak przyjęte na Szczycie ONZ w  2000 roku Mile-
nijne Cele Rozwoju, koordynowany przez UNESCO 
od 1990 r. program NZ Edukacji dla Wszystkich czy 
proklamowana na lata 2003 – 2012 Dekada Alfa-
betyzacji.
Realizacja założeń zrównoważonego rozwoju 
wymaga zasadniczej zmiany modelu edukacji – 
z  tradycyjnego, opartego na systemie przekazu 
wiedzy podręcznikowej z podziałem na przedmioty 
– na interdyscyplinarny, promujący krytyczne 
myślenie i mający za cel nadrzędny edukację dla 
demokracji i  świadomego uczestnictwa w  podej-
mowaniu decyzji.
Dekada Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju 
określana bywa jako Dekada Promowania Wartości, 
spośród których najważniejszą jest szacunek dla Pla-
nety, jej mieszkańców, zasobów naturalnych, bogac-
twa różnorodności biologicznej i kulturowej. Często 
mówi się także o  Dekadzie Solidarności, ponieważ 
świata opartego na zasadach zrównoważonego roz-
woju nie da się zbudować bez uświadomienia sobie 
potrzeby solidarności: z najbardziej potrzebującymi, 
z przyszłymi pokoleniami, ze środowiskiem, którego 
jesteśmy częścią.
Jako główny międzynarodowy koordynator Dekady, 
UNESCO opracowało kilka kluczowych dla niej doku-
mentów: Międzynarodowy Plan Wdrażania Dekady 
(2005), Plan najważniejszych działań edukacyjnych 
(2007), Strategię działań w sprawie zmian klima-
tycznych (2009). UNESCO było też organizatorem 
lub współorganizatorem największych światowych 
konferencji, poświęconych Dekadzie: w Bonn (2006),  

Berlinie (2007), Ahmedabadzie (2007), Bonn (2009), 
gdzie nakreślono strategię działań na II połowę 
Dekady, wskazując na szczególną rolę społeczno-
ści lokalnych i kultury w zrównoważonym rozwoju 
oraz w Maskacie (2011), gdzie zagadnienia zrówno-
ważonego rozwoju rozpatrywane były w kontekście 
ochrony różnorodności kulturowej i biologicznej.
Liczne materiały informacyjne i edukacyjne zwią-
zane z Dekadą dostępne są na stronie interneto-
wej PK ds. UNESCO: http://www.unesco.pl/eduka-
cja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/ 
oraz na stronie UNESCO w  Paryżu: http://www.
unesco.org/new/en/education/ed-resources/esd/
decade-of-esd/  •



b u d o w a n i e  s P o ł e c z e ń s t w a  d e m o k r a t y c z n e g o  P r z e z  e d u k a c j ę18

Trzecia Sesja Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych, obradującego 
w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 r.  
Powszechną Deklarację Praw Człowieka1. 
Opracowana i przyjęta przez 58 
należących wówczas do ONZ państw, 
Deklaracja wyrażała wizję świata 
sprawiedliwego, jakiego pragnęła 
wspólnota międzynarodowa wstrząśnięta 
doświadczeniami II wojny światowej.  
Organizacja Narodów Zjednoczonych 
uznała ochronę praw człowieka za 
przedmiot swojego szczególnego 
zainteresowania, dostrzegając ścisły 
związek między przestrzeganiem tych 
praw a zachowaniem pokoju.
Misję upowszechniania wartości demokratycznych wśród dzieci 
i  młodzieży podjęło UNESCO, przyjmując w  1952 roku rezolucję 
zachęcającą państwa członkowskie do wprowadzania do procesu 
kształcenia treści Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Było to 
zasadniczym powodem zainicjowania w 1953 roku programu Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO, którego celem, jak to wówczas okre-
ślano, było zachęcenie do podejmowania „eksperymentów pedago-
gicznych” w dziedzinie edukacji na temat prawa człowieka. Reali-
zacja projektów promujących pokój i kształcenie dla praw człowieka 

Budowanie społeczeństwa  
demokratycznego  
przez edukację
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pozostaje także obecnie jednym z głównych obszarów zainteresowa-
nia Szkół Stowarzyszonych UNESCO.
Podstawowe wartości, na których opiera się funkcjonowanie  
społeczeństwa demokratycznego, to wolność, równość i sprawiedli-
wość. Zostały one zapisane zarówno w Deklaracji z 1948 roku, jak 
i w innych międzynarodowych dokumentach normatywnych powsta-
łych w oparciu o  jej treści. Zadaniem systemów edukacyjnych jest 
dążenie do tego, by fundamentalne założenia demokracji stały się 
powszechnie znane, rozumiane i społecznie akceptowane przez ogół 
obywateli.
Kształcenie ku demokracji polega między innymi na uświada-
mianiu równości praw wszystkich ludzi, jednak sama znajomość 
i  akceptacja podstawowych zasad państwa demokratycznego nie 
wystarczy. Każdy obywatel społeczeństwa demokratycznego powi-
nien również być zdolny do refleksji nad swoimi postawami, do walki 
o swoje prawa, a także do reagowania w sytuacjach, gdy instytucje 
państwa postępują niezgodnie z zasadami wolności i równości.
UNESCO realizuje w praktyce ideę edukacji dla demokracji, inspi-
rując placówki należące do sieci Szkół Stowarzyszonych, publi-
kując zbiory dobrych praktyk, współpracując w  sprawach progra-
mów i metod nauczania z innymi agendami ONZ i Radą Praw Czło-
wieka NZ, organizując konferencje i warsztaty dla uczniów i nauczy-
cieli. Organizacja uczestniczyła w tworzeniu Światowego Programu 
na rzecz Edukacji dla Praw Człowieka (2005-2009) i  współpra-
cuje aktywnie z innymi agendami ONZ w komitecie koordynującym 
wprowadzanie edukacji dla praw człowieka do programów szkol-
nych na całym świecie. 
Zadania międzynarodowych organizacji w dziedzinie edukacji nie 
ograniczają się do działań związanych z wychowywaniem aktywnych 
i  odpowiedzialnych młodych obywateli. UNESCO angażuje również 
ogromne wysiłki w programy związane z edukacją dorosłych i likwi-
dacją analfabetyzmu. Podstawowym warunkiem aktywnego obywa-
telstwa i demokratycznego uczestnictwa w społeczności jest możli-
wość zrozumienia tego, co dzieje się w życiu społecznym i politycz-
nym. Nie mają takich możliwości dorośli analfabeci, których według 
szacunków z 2010 r. jest na świecie ponad 774 milionów2. Otwie-
rając konferencję CONFINTEA VI (4 grudnia 2009, Belém, Brazylia) 
Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova podkreśliła, że udostęp-
nienie wysokiej jakości kształcenia każdemu i na każdym etapie życia, 
jest jedną z najskuteczniejszych strategii redukowania nierówności 
i promowania rozwoju bardziej harmonijnych i sprawiedliwych spo-
łeczeństw.
Powołana przez UNESCO w  1993 r. Międzynarodowa Komisja  
ds. Edukacji dla XXI wieku3, pracująca pod przewodnictwem 
Jacques’a  Delors’a, wskazała, że globalizacja stawia przed eduka-
cją nowe cele, wyznacza nowe zadania, a  dotychczasowym nadaje 
nowe znaczenie: „Idea przewodnia, – piszą autorzy Raportu – którą 
musimy kierować się, to dążenie do tego, aby świat zmierzał do pełniej-



b u d o w a n i e  s P o ł e c z e ń s t w a  d e m o k r a t y c z n e g o  P r z e z  e d u k a c j ę20

szego wzajemnego zrozumienia, zwiększenia poczucia odpowiedzial-
ności i  solidarności przez akceptację naszych odrębności duchowych 
i kulturalnych. Edukacji – ponieważ umożliwia wszystkim dostęp do 
wiedzy – przypada wyraźnie określona rola w urzeczywistnianiu świa-
towego działania: pomagać zrozumieć świat i  zrozumieć innego, aby 
móc zrozumieć lepiej samego siebie”.4

Żadne społeczeństwo nie będzie społeczeństwem w pełni demokra-
tycznym, jeśli jego obywatele nie będą zdolni do postrzegania zależ-
ności między ich osobistym losem a losem zbiorowości. •

K r y s t y n a  U r b a ń s k a

1 „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, PWN, Warszawa 1963.
2 “Global Report on Adult Learning and Education”, UNESCO Institute for Lifelong 

Learning, Hamburg 2009.
3 „Edukacja: jest w niej ukryty skarb”, Raport dla UNESCO Międzynarodowej 

Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,  
Warszawa 1998.

4 Op.cit, str. 47.
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W roku 2011 do sieci polskich 
Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO1 należy 100 placówek. 
Koordynatorem programu jest  
Polski Komitet ds. UNESCO.
Szkoły Stowarzyszone UNESCO2 zobowiązane są 
realizować podstawowe cele, zapisane w  Akcie 
Konstytucyjnym UNESCO, planując swoje działa-
nia w  oparciu o  cztery filary edukacji, przedsta-
wione w  raporcie Międzynarodowej Komisji do 
spraw Edukacji dla XXI wieku (Raport Delors’a): 
uczyć się, aby wiedzieć – czyli zdobywać narzędzia 
rozumienia; uczyć się, żeby działać – mieć świado-
mość oddziaływania na środowisko i wykorzysty-
wać tę możliwość; uczyć się, aby żyć wspólnie – być 
aktywnym członkiem grupy, społeczeństwa, umieć 
współpracować; uczyć się, aby być – rozwijać swoją 
osobowość, uczyć się osobistej odpowiedzialności. 
Powinny również włączać się w  realizację Mile-
nijnych Celów Rozwoju, do czego zobowiązały się 
państwa członkowskie ONZ.
Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych UNESCO 
placówki deklarują gotowość realizacji projektów 
na przynajmniej jeden z niżej podanych tematów:
• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju 

(edukacja globalna)

• Edukacja dla pokoju i praw człowieka
• Edukacja międzykulturowa
• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod 

patronatem UNESCO

Problemy światowe i rola ONZ w ich 
rozwiązywaniu
Tę tematykę podejmowała w ubiegłym roku szkol-
nym ponad połowa polskich Szkół Stowarzyszo-
nych UNESCO. I  LO w  Gorzowie Wielkopolskim 
oraz V LO we Wrocławiu organizowały międzyna-
rodowe symulacje obrad ONZ.

Szkoły  
Stowarzyszone  
UNESCO

Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu.
V LO we Wrocławiu

UNESCO 
Associated 
Schools

Szkoły 
Stowarzyszone 
UNESCO

Organizacja Narodów 
Zjednoczonych do Spraw 

Oświaty, Nauki i Kultury

United Nations
Educational, Scientific and

Cultural Organization
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Edukacja Globalna (Dekada Edukacji 
nt. Zrównoważonego Rozwoju)
Warsztaty „To Także Twój Świat”, zainicjowane 
przez PK ds. UNESCO w  2005 r., realizowane 
są w  ramach Dekady Edukacji nt. Zrównoważo-
nego Rozwoju przez wrocławskie Centrum Ini-
cjatyw UNESCO3. Ubiegłoroczne, szóste warsz-
taty dla młodzieży w Kowarach (21-24.10.2010 r.) 
poświęcone były problematyce rozwoju społeczno-
ści lokalnych i aktywnego uczestnictwa młodzieży 
w  życiu społecznym i  politycznym swoich miej-
scowości. Uczestnicy realizują wypracowane na 
warsztatach, autorskie programy w czasie trwania 
Tygodnia Edukacji Globalnej4.

Edukacja na temat zrównoważonego 
rozwoju 
Ponad 60% szkół realizowało projekty dotyczące 
zrównoważonego rozwoju. 
SP 23 we Włocławku przeprowadziła projekt 
„Pomagamy Ziemi na co dzień”, w którym uczest-
niczyła cała społeczność szkolna, rodzice, Włocław-
skie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz firmy zaj-
mujące się utylizacją odpadów.

Edukacja międzykulturowa
Ponad 80% polskich Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO prowadzi projekty, których celem jest 
poznawanie i  przybliżanie innych kultur, wiele 
utrzymuje stałe programy wymian młodzieży.
I LO w Łomży zaprosiło grupę młodzieży francuskiej 
z  Gimnazjum Jean-Renoir w  Bourges, która przy-
jechała do Polski w ramach projektu „Tour de l’Eu-
rope” realizowanego przez chodziarza francuskiego 
Serge’a  Gérard. Sportowiec przemierza Europę, 
promując otwartość i  tolerancję, które powinny 
towarzyszyć uprawianiu sportu i które jednocześnie 
sport powinien promować. Uczniowie polscy i towa-
rzyszący sportowcowi uczniowie francuscy spędzili 
razem trzy dni, uczestnicząc w rozgrywkach spor-
towych, dyskusjach i  zwiedzając wspólnie okolice 
Łomży. W następstwie tego spotkania, dyrekcja fran-
cuskiego gimnazjum zaprosiła delegację nauczycieli 
I  LO, aby ustalić harmonogram wspólnych dzia-
łań na najbliższe dwa lata. Tematy współpracy to:  
dialog międzykulturowy i  ochrona różnorodno-
ści biologicznej. Uroczystość ogłoszenia programu 
współpracy między szkołami odbyła się 27 maja 
2011 r. w gimnazjum Jean Renoir w Bourges.

Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju.  
Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku

Edukacja globalna.  
Warsztaty „To Także Twój Świat” w Kowarach
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Edukacja dla pokoju i praw człowieka. LO Towarzystwa 
Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku Białej

Edukacja międzykulturowa.  
I LO w Łomży i goście z Gimnazjum Jean-Renoir w Bourges

Edukacja dla pokoju i praw człowieka
Niemal wszystkie szkoły realizują corocznie pro-
jekty na temat praw człowieka. Na zdjęciu poniżej 
uczniowie LO Towarzystwa Szkolnego im. Miko-
łaja Reja w Bielsku Białej podczas symulacji obrad  
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. •

1 http://www.unesco.pl/edukacja/szkoly-stowarzyszone/
2 http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-

networks/aspnet/
3 http://www.unescocentre.pl/
4 http://www.tydzienedukacjiglobalnej.pl/
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Rosnące znaczenie edukacji 
międzykulturowej jest prostą konsekwencją 
postępującego zróżnicowania kulturowego 
i etnicznego społeczeństw. 
Niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy trybu życia stajemy 
się uczestnikami dialogu międzykulturowego, chociaż bez wątpie-
nia potrzeba rozwijania umiejętności w tym zakresie jest szczególnie 
istotna dla młodego pokolenia, z niespotykaną dotychczas swobodą 
przekraczającego granice kontynentów, języków i kultur.
Z jednej strony globalne sieci powiązań sprzyjają kontaktom, spotka-
niom, a zatem wzajemnemu poznaniu i wymianie kulturowej, z drugiej 
– sytuacja polityczna świata nie pozostawia wątpliwości, że nad praw-
dziwym zbliżeniem i porozumieniem trzeba jeszcze wiele pracować.
Edukacja kształtująca postawy otwartości na dialog i wymianę kul-
turową, przeciwstawiająca się stereotypom i kategoryzacjom, a także 
pomagająca uświadomić sobie złożoność źródeł każdej kulturowej toż-
samości, to potężne narzędzie kształtowania stabilnych, tolerancyj-
nych i demokratycznych społeczeństw. W ujęciu Powszechnej Dekla-
racji Praw Człowieka (1948) edukacja taka promuje: ”... tolerancję 
i przyjaźń między wszystkimi narodami, grupami rasowymi lub reli-
gijnymi”, w ten sposób wspierając „działalność Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zmierzającą do utrzymania pokoju”.
Tradycyjnie edukacja na temat różnorodności kulturowej podąża 
dwoma nurtami: edukacji wielokulturowej i edukacji międzykulturo-
wej. Ta pierwsza posługuje się edukacją na temat odmiennych kultur 
dla kształtowania postawy akceptacji lub przynajmniej tolerancji dla 
nich. Edukacja międzykulturowa wyznacza sobie o wiele dalsze cele, 

Uczyć się żyć razem 
w zróżnicowanym 
kulturowo świecie

Materiały dydaktyczne dla 
nauczycieli, wydane przez Polski 
Komitet ds. UNESCO w ramach 
projektu edukacji międzykulturowej 
„W kręgu kultury Islamu”. Więcej na 
temat projektu na stronie 26.
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nie zadowalając się biernym współistnieniem kultur. Stara się współ-
tworzyć podstawy zrównoważonego rozwoju i pokojowego współży-
cia wielokulturowych społeczeństw, oparte na zrozumieniu, wzajem-
nym szacunku i dialogu pomiędzy różnymi grupami kulturowymi.
To do potrzeby takiej edukacji odnosi się bez wątpienia raport, spo-
rządzony w  1998 r. dla UNESCO przez ”Międzynarodową Komisję 
na temat Edukacji dla XXI wieku”, obradującą pod przewodnictwem 
Jacques’a Delors’a. Wydany pod tytułem ”Edukacja: jest w niej ukryty 
skarb”, Raport wskazuje cztery główne aspekty kształcenia - filary edu-
kacji: Uczyć się, aby wiedzieć, Uczyć się, aby działać, Uczyć się, aby być 
i wreszcie Uczyć się, aby żyć wspólnie, po to, by ”...ucząc patrzenia na 
sprawy z perspektywy innych grup etnicznych czy religijnych, (…) unik-
nąć niezrozumienia, które rodzi nienawiść i przemoc wśród dorosłych.1

Zarówno fundamentalna rola edukacji, jak i znaczenie dialogu mię-
dzykulturowego mają w  programach UNESCO swoje prominentne 
miejsce, podkreślone zapisami w wielu dokumentach i aktach norma-
tywnych, w tym m.in. w „Akcie Konstytucyjnym” (1945), „Deklaracji na 
temat zasad międzynarodowej współpracy kulturalnej” (1966), „Reko-
mendacji na temat edukacji na rzecz międzynarodowego zrozumienia, 
współpracy i pokoju oraz edukacji na temat praw człowieka i podsta-
wowych wolności” (1974), „Powszechnej deklaracji o  różnorodności 
kulturowej” (2001), czy wreszcie „Konwencji w sprawie ochrony i pro-
mowania różnorodności form wyrazu kulturowego” (2005).
Edukacja międzykulturowa była także przedmiotem uwagi wielu 
międzynarodowych konferencji edukacyjnych, m.in. Światowej Konfe-
rencji Edukacyjnej w Jomtien (1990), na której sformułowano założenia 
największego programu edukacyjnego Narodów Zjednoczonych Eduka-
cji dla Wszystkich (Education for All), koordynowanego przez UNESCO, 
międzynarodowych konferencji edukacyjnych w  Genewie w  latach 
1992 i 1994 r., na których wyznaczono cele i założenia edukacji między-
kulturowej jako najważniejszego komponentu edukacji dla pokoju, Mię-
dzynarodowej Konferencji na temat Edukacji Dorosłych w Hamburgu 
(1997), czy wreszcie Konferencji w Rabacie (2005) poświęconej dialo-
gowi kultur i cywilizacji, której uczestnicy w końcowym „Zobowiązaniu” 
zawarli siedem rekomendacji i dwadzieścia jeden szczegółowych pro-
pozycji włączenia edukacji międzykulturowej nie tylko do programów 
szkolnych na wszystkich poziomach nauczania, ale także do systemów 
kształcenia nauczycieli i do materiałów edukacyjnych.
Programy UNESCO: Szlaków, Dialogu Euro-Arabskiego, lata ONZ 
Dialogu Między Cywilizacjami (2001) i  Zbliżenia Kultur (2010), 
czy wreszcie Dekada Kultury Pokoju i  Przeciwdziałania Przemocy 
(2001-2010) to tylko niektóre inicjatywy międzynarodowe, wspie-
rające najważniejszy cel edukacji międzykulturowej: kształtowanie 
postawy otwartości na bogactwo różnorodności kulturowej świata. •

I l o n a  M o r ż o ł

1 Cytat pochodzi z jedynej dostępnej polskojęzycznej wersji Raportu, wydanej przez Stowa-
rzyszenie Oświatowców Polskich, Warszawa, 1998 r.
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Realizowany od 2005 roku przez 
Polski Komitet ds. UNESCO we 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
ARABIA.pl i Katedrą Arabistyki 
i Islamistyki UW, przy wsparciu 
Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, projekt ma na celu 
zmianę negatywnych postaw 
i stereotypów kulturowych oraz 
kształtowanie w polskiej szkole, 
zarówno wśród młodzieży, 
jak i nauczycieli, postaw 
otwartości i tolerancji wobec 
przedstawicieli innych kultur. 
Projekt wpisuje się w  założenia programu Dia-
logu Euro-Arabskiego rozwijanego przez UNESCO 
od 2001 roku, a także programu Narodów Zjedno-
czonych Edukacji dla Wszystkich i Dekady Edukacji 
na temat Zrównoważonego Rozwoju (2005-2014), 
których UNESCO jest międzynarodowym koordy-
natorem.
W latach 2005 – 2010 w ramach projektu „W kręgu 
kultury islamu” zrealizowaliśmy:
• 27 całodniowych warsztatów w szkołach ponad-

podstawowych polskiej sieci szkół stowarzyszo-

nych UNESCO, w  których udział wzięło około 
1000 uczniów w różnych regionach Polski, m.in. 
w Rzeszowie, Zakopanem, Chorzelach, Bydgosz-
czy, Bielsku-Białej, Brzegu, Toruniu, Kielcach, 
Tomaszowie Mazowieckim, Lublinie, Łodzi, 
Pabianicach, Starachowicach, Biłgoraju, Gorli-
cach, Jeleniej Górze, Żaganiu, Głogowie, Rop-
czycach, Katowicach i w Warszawie.

Projekt edukacji  
międzykulturowej  
„W kręgu kultury islamu”

Warsztaty dla nauczycieli polskich Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO (2008).
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• Warsztaty dla nauczycieli polskiej sieci Szkół 
Stowarzyszonych UNESCO w  kwietniu 2008 r.  
w  Warszawie, mające na celu przygotowanie 
nauczycieli do podejmowania tematyki różno-
rodności kulturowej w ramach zajęć szkolnych.

• Warsztaty międzynarodowe „In the World of 
Islam” w  kwietniu 2009 r. w Warszawie dla 
nauczycieli z  krajów regionu Morza Bałtyc-
kiego: Danii, Estonii, Finlandii, Federacji Rosyj-
skiej, Litwy, Łotwy, Polski, a  także z  Białorusi 
i Ukrainy.

• Warsztaty regionalne w  listopadzie 2010 r. 
dla 70 nauczycieli województwa podlaskiego 
i  w  kwietniu 2011 r. dla 60 nauczycieli woje-
wództwa lubuskiego, rozpoczynające następny 
etap projektu „W  kręgu kultury islamu”: serię 
zaplanowanych na kolejne lata warsztatów dla 
nauczycieli wszystkich poziomów szkół w  róż-
nych regionach Polski.
Interaktywne zajęcia warsztatowe, prowadzone 
przez pracowników naukowych Wydziału Orien-
talistycznego UW, podzielone są na kilka modu-
łów lekcyjnych, poświęconych m.in.: przedsta-
wieniu religii i kultury muzułmańskiej w ujęciu 
historycznym, geograficznym i  socjologicznym, 
poznaniu mniejszości muzułmańskich w  Pol-
sce, uświadomieniu podobieństw i różnic kultu-
rowych między Europą i światem arabskim oraz 

między chrześcijanami i muzułmanami, przypo-
mnieniu ponad 1300-letniej obecności muzuł-
manów w Europie i ponad 600-letniej w Polsce.
W dodatkowym dniu wykładowym, który towa-
rzyszy warsztatom dla nauczycieli, naszymi 
wykładowcami są wybitni znawcy świata arab-
skiego i  islamu, jak również problematyki edu-
kacji międzykulturowej, profesorowie: Halina 
Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Pachniak, 
Barbara Weigl, Janusz Danecki, Marek Dziekan, 
Jerzy Zdanowski, Bogusław Zagórski.

• Wspólną publikację Polskiego Komitetu ds. 
UNESCO i  Stowarzyszenia ARABIA.pl materia-
łów dydaktycznych „W  kręgu kultury islamu” 
(wyd. 2007 r.) aut. Katarzyny Górak-Sosnowskiej 
i Magdaleny Kubarek, stanowiącą materiał pomoc-
niczy dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, 
a  zawierającą 20 gotowych modułów ćwiczenio-
wych do wykorzystania na lekcjach historii, geo-
grafii, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze, 
a także na zajęciach plastycznych i muzycznych.

• Angielskojęzyczne wydanie ww. publikacji 
(2009 r.) pt. „In the World of Islam” dla uczest-
ników warsztatów międzynarodowych pod tym 
samym tytułem.

Projekt „W  kręgu kultury islamu” został dostrze-
żony na forum międzynarodowym i  jako przykład 
dobrej praktyki znalazł się w  kilku publikacjach, 

Warsztaty regionalne dla nauczycieli województwa podlaskiego (Białystok 2010) i lubuskiego (Zielona Góra 2011).
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poświęconych edukacji międzykulturowej:
• w zestawie dobrych praktyk w dziedzinie eduka-

cji międzykulturowej UNESCO w Paryżu (2009 r.)
• w „Kompendium dobrych praktyk” w dziedzinie 

edukacji o prawach człowieka OBWE (2009 r.)
• w  Raporcie Eurośródziemnomorskiej Funda-

cji Dialogu Kultur im. Anny Lindh (2010 r.) na 
temat trendów międzykulturowych w  regio-
nie Morza Śródziemnego („Euromed Intercultural 
Trends 2010”).

Za zgodą Polskiego Komitetu ds. UNESCO oraz 
autorek, publikacja została przełożona na język 
estoński i wydana w 2010 r. przez Jaan Tõnisson 
Institute z Tallina, który w tym samym roku rozpo-
czął także wzorowany na naszym program warsz-
tatowy dla szkół w Estonii. •

Warsztaty dla nauczycieli z krajów regionu  
Morza Bałtyckiego (Warszawa 2009).

Warsztaty dla uczniów polskich Szkół Stowarzyszonych UNESCO (2005 – 2010).
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W 2009 roku po raz pierwszy 
przedstawicielka Polski  
– profesor Anna Parzymies 
z Wydziału Orientalistycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego 
– została laureatką 
nagrody UNESCO/Sharjah 
za zasługi dla rozwoju 
i upowszechniania kultury 
arabskiej na świecie. 
Nagroda ustanowiona została w 1998 roku przez 
UNESCO i rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
i przyznawana jest co roku przez międzynarodowe 
jury dwom laureatom – osobom lub instytucjom, 
jednej reprezentującej kraj arabski, drugiej pocho-
dzącej z któregoś z pozostałych krajów członkow-
skich UNESCO.
Profesor Annie Parzymies przyznano nagrodę 
w  uznaniu jej zasług jako wydawcy i  dydaktyka, 
w tym przede wszystkim za:
• założenie w 1992 roku w Warszawie „Wydawnic-

twa Akademickiego Dialog”, specjalizującego się 
w wydawaniu książek i podręczników służących 
lepszemu poznaniu kultur pozaeuropejskich, 
w tym szczególnie publikacji poświęconych kra-
jom arabskim i muzułmańskim

• inicjatywę utworzenia w  1998 roku Zakładu 
Islamu Europejskiego w ramach Wydziału Orien-
talistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, który 
jako pierwszy w  Europie zajmował się kulturą 
i  ludnością arabską oraz muzułmańską w  tym 
regionie.

Drugim laureatem za rok 2009 został iracki poeta 
i  kaligraf Ghani Alani, światowej sławy artysta, 
nagrodzony za promocję w krajach Zachodu arab-
skiej i  muzułmańskiej sztuki kaligrafii. Laureaci 
wybrani zostali przez międzynarodowe jury spo-
śród 28 kandydatów reprezentujących 21 krajów 
członkowskich UNESCO.  •

Profesorowie Anna Parzymies i Ghani Alani  
odbierają nagrodę UNESCO/Sharjah  
z rąk Dyrektor Generalnej Iriny Bokovej.
Fot. Andrew Wheeler / UNESCO

Nagroda  
UNESCO/Sharjah
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Edukacja  
poprzez  
kulturę
Podczas Światowej Konferencji na 
temat Edukacji Artystycznej, opatrzonej 
podtytułem „Tworzenie kreatywnych 
możliwości dla XXI wieku”, która 
miała miejsce w Lizbonie w 2006 roku, 
opracowano „Mapę drogową dla edukacji 
artystycznej”. 
Celem dokumentu było określenie roli tej edukacji w kształtowaniu 
kreatywności oraz świadomości kulturalnej w XXI wieku i sformu-
łowanie strategii niezbędnych do wprowadzenia i promowania edu-
kacji artystycznej w  środowisku nauczania. W  dokumencie mowa 
jest o  konieczności zintegrowania edukacji artystycznej z  progra-
mami szkolnymi w  ramach systemów edukacji – zarówno formal-
nej, jak i nieformalnej – w celu podniesienia jej jakości i tworzenia 
warunków sprzyjających budowaniu kreatywnego i kulturowo świa-
domego społeczeństwa. Powołując się na artykuły 22., 26., a przede 
wszystkim 27. „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” oraz arty-
kuły 29. i 31. „Konwencji o prawach dziecka”, podkreśla się prawo 
każdego człowieka do edukacji i uczestnictwa w życiu kulturalnym, 
zaznaczając przy tym, że kultura i sztuka są podstawowymi elemen-
tami wszechstronnej edukacji. Refleksji na ten temat niewątpliwie 
sprzyja przyjęta w październiku 2010 roku rezolucja 65. sesji Zgro-
madzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, która podkreśla ważną 
rolę kultury w działaniach niezbędnych dla osiągnięcia Milenijnych 
Celów Rozwoju. 

Publikacja towarzysząca 
konferencji w Sejmie  
w marcu 2011 pod tym samym 
tytułem, opracowana pod 
redakcją prof. Doroty Ilczuk  
i prof. Sławomira Ratajskiego, 
zawiera artykuły wybitnych 
specjalistów z dziedziny  
kultury, ekonomiki kultury, 
edukacji, mediów, pedagogiki.  
Jest dostępna w witrynie  
PK ds. UNESCO: www.unesco.pl.  
Więcej o konferencji i publikacji 
na stronie 33.
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Ratyfikowane przez Polskę konwencje UNESCO: „Konwencja 
w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natural-
nego”, „Konwencja w sprawie ochrony różnorodności form wyrazu 
kulturowego” i „Konwencja w sprawie ochrony kulturowego dziedzic-
twa niematerialnego” podkreślają ogromną rolę samorządnych spo-
łeczności lokalnych w  kształtowaniu warunków rozwojowych opar-
tych na świadomości kulturowej, poczuciu tożsamości, rozpoznaniu 
własnego dziedzictwa materialnego i  niematerialnego, czy przeko-
naniu o znaczącym wkładzie kultury w rozwój. Realizacja tych zało-
żeń, wynikających z wyzwań współczesnego świata, wymaga podję-
cia przez państwa członkowskie UNESCO działań na rzecz tworze-
nia takich systemów edukacyjnych, które potrafiłyby rozwijać w czło-
wieku świadomość powszechnej obecności kultury wokół niego, 
zaczynając od najbliższego otoczenia, środowiska lokalnego, rozpo-
znawania i doceniania ładu przestrzeni publicznej i dalej idąc, roz-
wijać świadomość kultury narodowej i europejskiej. Tak rozumiana 
edukacja sprzyja kształtowaniu postaw otwartości, zarówno jedno-
stek, jak i całych społeczności, na różnorodne formy wyrazu kultu-
rowego, dając możliwość pełnego uczestnictwa w kulturze poprzez 
obcowanie zarówno z  jej dziedzictwem, jak i  sztuką współczesną, 
wraz z jej nurtem krytycznie komentującym rzeczywistość.
Zaplanowaniu działań służących dalszej promocji i  praktycznej 
realizacji zaleceń „Mapy drogowej” z  Lizbony poświęcona była II 
Światowa Konferencja na temat Edukacji Artystycznej, która odbyła 
się w Seulu w maju 2010 roku z udziałem ponad 650 reprezentan-
tów 95 krajów. Opracowany w  rezultacie spotkania „Plan z  Seulu” 
został zarekomendowany przez delegatów europejskich do włącze-
nia do Strategii Komisji Europejskiej 2020. W dokumencie seulskim 
potwierdzono rolę edukacji artystycznej jako podstawowego narzę-
dzia wspierania rozwoju zdolności poznawczych, emocjonalnych, 
estetycznych i społecznych dzieci i młodzieży. Postulowano wzmoc-
nienie procesu nauczania poprzez sztukę i rozszerzenie współpracy 
zarówno szkół, jak i  środowisk lokalnych z  artystami. Podkreślono 
wagę wykształcenia pedagogicznego artystów i wykształcenia arty-
stycznego nauczycieli, wskazując na znaczący udział edukacji arty-
stycznej w procesie uczenia się przez całe życie.
Problematyka roli kultury w rozwoju, a także wzajemnych związ-
ków edukacji z kulturą od dawna stanowi przedmiot zainteresowa-
nia nie tylko UNESCO, ale także Rady Europy i Komisji Europejskiej, 
na wniosek której Parlament Europejski zdecydował o ustanowieniu 
roku 2009 Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacyjności, sta-
wiając w centrum uwagi edukację i kulturę jako dziedziny wywiera-
jące zasadniczy wpływ na działania w  innych obszarach, takich jak 
rozwój przedsiębiorczości, budowa społeczeństwa informacyjnego, 
zatrudnienie czy polityka regionalna.
W 2009 roku przyjęte zostały dwa dokumenty, odnoszące się w spo-
sób zasadniczy do roli edukacji przez kulturę: „Konkluzje dotyczące 
Promowania Generacji Kreatywnej: rozwój kreatywności i zdolności 
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innowacyjnych u dzieci i młodzieży poprzez kulturę i dostęp do niej” 
Rady Unii Europejskiej oraz Rekomendacja 1884 Rady Europy pt. 
„Edukacja kulturalna: promocja kultury, kreatywność i  porozumie-
nie międzykulturowe poprzez edukację”. W tym ostatnim dokumen-
cie zwraca się uwagę na „analfabetyzm kulturalny”, który staje się 
ogromną przeszkodą prowadzącą do wykluczeń, jeśli chodzi o uczest-
nictwo w  życiu społecznym oraz o  wzajemne zrozumienie między 
różnymi grupami społecznymi. Wskazuje się na zdolność do komuni-
kowania się jako jeden z istotnych celów edukacyjnych. W realizacji 
tego celu edukacja kulturalna i artystyczna powinna odgrywać pierw-
szorzędną rolę, gdyż zdolność do komunikowania się realizuje się 
nie tylko poprzez mówienie, czytanie, pisanie czy liczenie, ale także 
poprzez środki wyrazu artystycznego i kulturalnego.
W  obu dokumentach zawarto rekomendacje dla ministrów kra-
jów członkowskich odpowiedzialnych za sprawy edukacji, kultury 
i  mediów do podjęcia działań na rzecz włączenia do programów 
szkolnych edukacji poprzez kulturę oraz jej wykorzystania w eduka-
cji nieformalnej i edukacji ustawicznej. Rekomendacje wskazują na 
konieczność włączenia edukacji kulturalnej i artystycznej, jako zasad-
niczej jej części, do edukacji w szkołach. Zaleca się tu także pełne 
korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych w edukacji kultu-
ralnej, zarówno w systemie formalnym jak i nieformalnym. W doku-
mentach wskazano potrzebę opracowania projektów wdrażających 
„Mapę drogową UNESCO dla edukacji artystycznej”.
Wprowadzane w Polsce od ubiegłego roku nowe podstawy pro-
gramowe dotyczące edukacji artystycznej w szkołach, opracowane 
wspólnie przez Ministerstwo Kultury i  Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, napawają nadzieją, że przy-
najmniej częściowo uda się nadrobić wieloletnie zaniedbania w tej 
dziedzinie. •

S ł a w o m i r  R a t a j s k i
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Polski Komitet ds. UNESCO 
zorganizował we współpracy 
z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
konferencję na temat „Edukacja 
poprzez kulturę. Kreatywność 
i innowacyjność”. Konferencja 
odbyła się 25 marca 2011 r. w Sali 
Kolumnowej Sejmu RP pod 
honorowym patronatem Marszałka 
Sejmu RP, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 
i Ministra Edukacji Narodowej. 
Opieką medialną objęły ją Telewizja 
Polska i „Rzeczpospolita”.
W związku z konferencją, Polski Komitet ds. UNESCO 
wydał publikację książkową na ten sam temat, która 
dostępna jest w  wersji elektronicznej w  witrynie 
internetowej Komitetu. Zawiera artykuły prezento-
wane na konferencji i dokumenty końcowe z dwóch 
konferencji UNESCO: „Mapę drogową UNESCO 
dla edukacji artystycznej” (UNESCO Road Map for 
Arts Education) przyjętą w Lizbonie w 2006 roku 
i  „Plan z Seulu: Cele edukacji artystycznej” (Seul 
Agenda: Goals for the Development of Arts Education), 
przyjęty w 2010 r. •

„Edukacja  
poprzez kulturę. 
Kreatywność  
i innowacyjność”

Uczestnicy Konferencji w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Fotografie: Alina Staniszewska / PK ds. UNESCO

Marszałek Sejmu RP, Grzegorz Schetyna otwiera 
konferencję.

Przy stole konferencyjnym od lewej: Sławomir Ratajski –
Sekretarz Generalny PK ds. UNESCO;  Mirosław Sielatycki  
– Podsekretarz Stanu w MEN, Monika Smoleń – 
Podsekretarz Stanu w MKiDN, Włodzimierz Paszyński – 
Wiceprezydent Warszawy oraz Juliusz Braun – Prezes TVP.
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Przyjęta w 2008 roku rządowa Strategia 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego 
w Polsce do roku 2013 definiuje 
społeczeństwo informacyjne jako 
„społeczeństwo, w którym przetwarzanie 
informacji z wykorzystaniem technologii 
informacyjnych i komunikacyjnych 
stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, 
społeczną i kulturową”. 
Termin „społeczeństwo informacyjne”, używany od lat 60. zeszłego 
stulecia, zyskał na znaczeniu zwłaszcza wskutek rozwoju nauki w dru-
giej połowie XX w. i gwałtownego rozwoju technologii komunikacyj-
nych i informacyjnych w ostatnich dziesięcioleciach. Rozwój ten otwo-
rzył niespotykane wcześniej możliwości dostępu do informacji i wie-
dzy oraz tworzenia, udostępniania i  wymiany różnorodnych treści. 
Jednocześnie zaś, wprowadzając rewolucyjne zmiany we wszystkich 
dziedzinach życia, stał się poważnym wyzwaniem społecznym.
Zainteresowanie UNESCO społeczeństwem informacyjnym wynika 
z  samej istoty kompetencji Organizacji, dotyczących sfer edukacji, 
nauki i kultury. Określający je Akt konstytucyjny UNESCO z 1945 roku 
mówi też o  determinacji rządów państw członkowskich do zapew-
nienia wszystkim „swobodnej wymiany myśli i wiedzy”. Wraz z Art. 
19 uchwalonej przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
zapisy te w  sposób trwały ukierunkowują zaangażowanie UNESCO 
w  obszarze komunikacji i  informacji. Skupia się ono wokół dwóch 
grup zagadnień: obrony zasady wolności wypowiedzi i  tworzenia 

UNESCO 
dla społeczeństwa  
informacyjnego
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warunków dla jej przestrzegania oraz szeroko pojmowanego dostępu 
do informacji. Obejmuje m.in. kwestie etyczne i  prawne związane 
z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, wspieranie różnorodno-
ści kulturowej i językowej w cyberprzestrzeni, konsekwencje nowych 
technologii komunikacyjnych i  informacyjnych dla edukacji, nauki 
i kultury oraz problematykę dziedzictwa dokumentacyjnego (któremu 
poświęcony jest osobny tekst, pt. Program Pamięć Świata na str. 38).
Duże znaczenie mają działania podejmowane przez UNESCO w obronie  
wolności wypowiedzi i  dla zwiększenia bezpieczeństwa dziennika-
rzy. Oficjalne wystąpienia Dyrektor Generalnej, potępiające przypadki 
zabójstw dziennikarzy, podobnie jak inne formy reakcji na próby naru-
szania niezawisłości mediów, należą do podstawowych narzędzi reali-
zacji tej misji. Służą jej także: przyznawana od 1997 roku Światowa 
Nagroda Wolności Prasy UNESCO/Guillermo Cano i obchody Świato-
wego Dnia Wolności Prasy (3 maja).
Istotne działania na rzecz rozwoju pluralistycznych, wolnych mediów, 
zwłaszcza w  krajach Południa, prowadzone są poprzez Międzyna-
rodowy Program Rozwoju Komunikacji (IPDC), który jest jedynym 
w całym Systemie NZ wielostronnym forum powołanym do wspiera-
nia rozwoju mediów w krajach rozwijających się. W ramach tego pro-
gramu realizowane są liczne projekty, mające na celu wzmocnienie 
pozycji pluralistycznych, niezależnych środków przekazu oraz rozwi-
janie umiejętności dziennikarzy w  różnych częściach świata. Służą 
temu także publikacje i  dokumenty, takie jak Wskaźniki rozwoju 
mediów: Ramy dla oceny rozwoju mediów (Media Development Indi-
cators: A framework for assessing media development, UNESCO 2008 
i 2010), opracowane jako narzędzie diagnozowania poziomu rozwoju 
środków przekazu w poszczególnych krajach.
UNESCO jest jednym z  głównych moderatorów międzynarodowej 
debaty dotyczącej problematyki dostępu do informacji oraz zasad budo-
wania i  funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego. Organizacja 
wywarła istotny wpływ na przebieg obrad i treść dokumentów końcowych 
Światowego Szczytu Społeczeństwa Informacyjnego (WSIS, Genewa 
2003, Tunis 2005). Wprowadzenie wówczas z inicjatywy UNESCO poję-
cia „społeczeństw wiedzy” pozwoliło nadać dyskusji na temat społeczeń-
stwa informacyjnego nowy kontekst, podkreślający cel posługiwania się 
informacją oraz - jako fundamenty budowania społeczeństwa informa-
cyjnego - zasadę wolności wypowiedzi, zasady powszechnego dostępu 
do informacji, wiedzy oraz wysokiej jakości edukacji, zasadę różnorod-
ności kulturowej i językowej. Obecnie UNESCO odgrywa aktywną rolę 
w koordynowaniu realizacji postanowień WSIS oraz w pracach Forum 
Zarządzania Internetem (IGF).
Wypracowywaniu standardów społeczeństwa informacyjnego słu-
żyło także przyjęcie przez Konferencję Generalną UNESCO w 2003 
roku dwóch dokumentów normatywnych: międzynarodowego Zale-
cenia dotyczącego promowania i  stosowania wielojęzyczności oraz 
powszechnego dostępu do cyberprzestrzeni i Karty w sprawie ochrony 
dziedzictwa cyfrowego.
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Wielojęzyczność jest nie tylko wartością kultury, lecz także stanowi 
istotny warunek upowszechnienia dostępu do komunikacji w prze-
strzeni cybernetycznej. Ułatwieniu dostępu do Internetu poprzez 
wspieranie wielojęzyczności w  Sieci służy współpraca UNESCO 
z Internetową Korporacją ds. Nadawania Nazw i Numerów (ICANN). 
W jej rezultacie m.in. zapoczątkowane zostało wprowadzanie różnych 
alfabetów w nazwach krajowych domen internetowych.
Upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na całym 
świecie stawia sobie za cel komisja powołana w  2010 roku przez 
UNESCO i  Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) pod 
nazwą Broadband Commission for Digital Development. Jej główne 
zadania to przekonywanie rządów wszystkich państw o tym, jak fun-
damentalne znaczenie dla rozwoju ma szerokopasmowy dostęp do 
Internetu oraz wspieranie ich przy kreowaniu odpowiedniej polityki 
krajowej. 
Świadomość przełomowego znaczenia rozwoju technologii komu-
nikacyjnych i  informacyjnych dla wszystkich dziedzin działalno-
ści UNESCO wpłynęła na utworzenie w  2000 roku międzyrządo-
wego Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP) jako forum uła-
twiającego międzynarodową debatę i współpracę oraz ciało dorad-
cze Organizacji. 
Istotny wkład Polski w rozwój tego programu datuje się od momentu, 
gdy jej przedstawiciel został wybrany przewodniczącym Międzyrządo-
wej Rady IFAP (2008). Pod polskim przewodnictwem nastąpiło ukie-
runkowanie programu na pomoc w  formułowaniu krajowej polityki 
dotyczącej społeczeństwa informacyjnego, czego wynikiem było m.in. 
opracowanie w  2009 roku Szablonu krajowej polityki społeczeństwa 
informacyjnego (National Information Society Policy: a Template) oraz 
powstanie Obserwatorium Społeczeństwa Informacyjnego IFAP (IFAP 
Information Society Observatory: http://ifap-is-observatory.ittk.hu).  
Komitet wspierał działania przedstawiciela Polski w  Międzyrządo-
wej Radzie IFAP (2005-2010) i  jej przewodniczącego (2008-2010), 
dr. Karola Jakubowicza.
Założenia Programu Informacja dla Wszystkich realizowane 
są na płaszczyźnie krajowej przez komitety narodowe IFAP. Pol-
ski Komitet Programu Informacja dla Wszystkich (PK IFAP) działa 
od 2008 roku jako zespół ekspercki przy PK ds. UNESCO. Tema-
tyka prac PK IFAP obejmuje takie zagadnienia, jak cyfryzacja tele-
wizji, edukacja medialna i  informatyczna, otwarty dostęp do infor-
macji naukowych (Open Access), digitalizacja i cyfrowe dziedzictwo 
kultury. W ramach prac PK IFAP, 23 czerwca 2010 roku w Biblio-
tece Narodowej w Warszawie odbyło się seminarium pt. Digitaliza-
cja zasobów audiowizualnych z epoki przedcyfrowej (filmy i produk-
cja telewizyjna), na którym kontynuowano jeden z  wątków konfe-
rencji Cyfrowe dziedzictwo – kultura dla przyszłości, zorganizowa-
nej 17 czerwca 2009 roku w Sali Kolumnowej Sejmu RP, również 
w ramach prac PK IFAP. Seminarium było adresowane do central-
nych instytucji administracji państwowej, odpowiedzialnych za digi-
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Kadr z filmu Wojciecha Hasa „Rękopis znaleziony w Saragossie” przed i po 
rekonstrukcji cyfrowej (materiały udostepnione dzięki uprzejmości KinoRP)

talizację narodowego dziedzictwa audiowizualnego oraz do podmio-
tów realizujących projekty w  tej dziedzinie w  ramach programów 
rządowych. Konkluzje i rekomendacje z seminarium zostały przeka-
zane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt programu UNESCO na lata 2012-2013 przewiduje, że zagad-
nienia wolności wypowiedzi i dostępu do informacji zachowają domi-
nującą pozycję w pracach UNESCO w dziedzinie komunikacji i infor-
macji. Jednocześnie wzrasta zainteresowanie Organizacji proble-
matyką związaną z  Internetem. Na mocy odrębnych postanowień 
Konferencji Generalnej i Rady Wykonawczej, w 2011 roku Dyrektor 
Generalna ma zaproponować projekt strategii UNESCO w dziedzinie 
otwartego dostępu do informacji naukowych oraz propozycje działań 
Organizacji w związku z wyzwaniami, które we wszystkich obszarach 
jej kompetencji niesie rozwój Internetu w ostatnich kilku latach.  •

T o m a s z  K o m o r o w s k i
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Dziedzictwo dokumentacyjne jest 
bezcennym świadectwem historii, rozwoju 
cywilizacyjnego świata, źródłem wiedzy 
o różnych kulturach i społeczeństwach, 
archiwum pamięci zbiorowej. 
Trudno byłoby przecenić jego znaczenie, zarówno dla różnych dyscy-
plin wiedzy, jak i dla kształtowania się tożsamości społeczeństw i grup 
społecznych oraz dla ich porozumienia i wzajemnego poznania.
Powstanie Programu Pamięć Świata w 1992 roku, w okresie przeło-
mowych, nierzadko także burzliwych zmian politycznych na świecie, 
wynikało z rosnącej świadomości strat i zagrożeń dziedzictwa doku-
mentacyjnego, konieczności zapewnienia jego długotrwałej ochrony, 
a jednocześnie potrzeby upowszechnienia dostępu do niego. Obecnie 
szczególnie pilne wyzwanie stanowią trwałe zachowanie i powszechna 
dostępność dziedzictwa audiowizualnego i cyfrowego, z racji ich dużej 
podatności na zniszczenie i gwałtownego rozwoju Internetu. Zacho-
wanie dziedzictwa dokumentacyjnego, zwiększanie jego dostępności, 
oraz budowanie świadomości znaczenia zbiorów dokumentacyjnych 
to podstawowe cele Programu Pamięć Świata.
Polska odgrywa aktywną rolę w Programie od początku jego istnienia. 
Pierwsze Spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego (IAC) 
Programu Pamięć Świata (najwyższego ciała doradzającego UNESCO 
w sprawach dotyczących realizacji Programu, skupiającego wybitnych 
ekspertów z  całego świata w  dziedzinie archiwów i  bibliotek) odbyło 
się we wrześniu 1993 roku w Pułtusku. Dziesięć lat później, również 
w Polsce, miało miejsce Szóste Spotkanie IAC (Gdańsk, sierpień 2003). 
W rezultacie Pierwszego Spotkania IAC przyjęto plan działania podkre-

Program 
Pamięć  
Świata

Archiwum Komisji 
Edukacji Narodowej z lat 
1773 - 1787 wpisane zostało 
na międzynarodową Listę 
Pamięci Świata ze względu 
na jego znaczenie jako 
dokumentacji pionierskiej 
w skali świata, całościowej 
reformy szkolnictwa, tworzącej 
nowoczesny system nauczania 
oraz pierwsze „ministerstwo 
edukacji”. Na zdjęciu: karta 
tytułowa podręcznika Nauki 
Mechaniczne, aut. Aleksandra 
Tyszkiewicza i Piotra Jundziłła 
(ze zbiorów Biblioteki Naukowej 
Polskiej Akademii Umiejętności 
i Polskiej Akademii Nauk 
w Krakowie).
Fot. Towarzystwo 
Przetwarzania Obrazów
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ślający rolę UNESCO w uwrażliwianiu rządów i organizacji międzyna-
rodowych na problem zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego oraz 
szeroką definicję tego rodzaju dziedzictwa. Obejmuje ono różne typy 
dokumentów, m.in.: dokumenty i  kolekcje archiwalne, rękopisy, druki 
o szczególnej wartości dokumentacyjnej, inskrypcje, dokumenty audio-
wizualne, zarówno na nośniku analogowym, jak i cyfrowym.
Najbardziej znanym instrumentem oddziaływania Programu Pamięć  
Świata jest międzynarodowa Lista, tworzona od 1997 roku. Co dwa lata, 
na wniosek IAC, Dyrektor Generalny UNESCO wpisuje na nią kolejne 
obiekty dziedzictwa dokumentacyjnego o szczególnym znaczeniu ogól-
noświatowym. Obecnie, po X Spotkaniu IAC (Manchester, maj 2011), 
na Liście znajduje się 238 wpisów o zróżnicowanym charakterze, m.in.: 
Jikji simche yojeol (nominacja Rep. Korei), pochodząca z  1377 roku 
najstarsza książka wyprodukowana przy użyciu ruchomych metalo-
wych czcionek, Biblia Gutenberga (Niemcy), Magna Carta z 1215 roku 
(W. Brytania), Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 i 1791 
roku (Francja), dokumenty budowy i upadku Muru Berlińskiego i Trak-
tat 2 Plus 4 z  1990 roku (Niemcy), Bałtycka droga – ludzki łańcuch 
łączący trzy państwa w ich dążeniu do wolności (Estonia, Litwa i Łotwa; 
dokumenty dotyczące akcji prowadzonej 23 sierpnia 1989 roku), Dzien-
nik Anny Frank (Holandia), chilijskie i  argentyńskie archiwa walki 
o  prawa człowieka, pierwszy katechizm napisany w  jęz. papiamento 
(Antyle Hol.), Kolekcja filmów i  zapisów wideo Johna Marshalla z  lat 
1950-2000 nt. Buszmenów Ju/’hoansi (USA), filmy braci Lumière (Francja). 
Na międzynarodowej Liście znajduje się dziesięć obiektów dziedzictwa  
dokumentacyjnego zgłoszonych przez Polskę: Archiwum Insty-
tutu Literackiego w Paryżu (Maisons-Laffitte), tablice 21 Postulatów 
Gdańskich z  Sierpnia 1980 wraz z  kolekcją Narodziny Solidarno-
ści, przechowywaną w Ośrodku KARTA, Archiwum Biura Odbudowy 
Stolicy (BOS), podziemne archiwum getta warszawskiego (Archi-
wum Ringelbluma), rękopisy Fryderyka Chopina w zbiorach Biblioteki 
Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina (obecnie w Naro-
dowym Instytucie Fryderyka Chopina) w  Warszawie, Archiwum 
Radziwiłłów i  Księgozbiór Nieświeski (wspólny wpis z  Białorusią, 
Finlandią, Litwą, Rosją i Ukrainą), Archiwum Komisji Edukacji Naro-
dowej (zbiory przechowywane w  Bibliotece Naukowej PAU i  PAN 
w Krakowie, AGAD w Warszawie, Archiwum UJ oraz Fundacji Książąt 
Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie), akt Konfede-
racji Warszawskiej z 1573 roku, autograf De revolutionibus Mikołaja 
Kopernika, Kodeks supraski (wpis wspólny ze Słowenią i Rosją). Prace 
nad polskimi propozycjami na Listę koordynuje Polski Komitet Pro-
gramu Pamięć Świata, współdziałając z Polskim Komitetem do spraw 
UNESCO, instytucjami dziedzictwa i ekspertami. 
W ramach Programu Pamięć Świata tworzone są także listy regionalne 
i  krajowe oraz realizowane są projekty w  dziedzinach dotyczących 
ratowania, ochrony i udostępniania konkretnych kolekcji i obiektów 
dziedzictwa dokumentacyjnego w różnych krajach świata. •

T o m a s z  K o m o r o w s k i 

Akt Konfederacji Generalnej 
Warszawskiej, uchwalonej na 
sejmie konwokacyjnym  
28 stycznia 1573 roku, został 
wpisany na międzynarodową 
Listę jako dokument 
o szczególnym znaczeniu dla 
dziejów tolerancji, społeczeństwa 
obywatelskiego i demokracji. 
Zapewniając w obliczu 
pierwszej wolnej elekcji króla 
pokój religijny, Konfederacja 
Warszawska gwarantowała 
szlachcie wszystkich religii 
i wyznań równy dostęp do 
urzędów, wolność wyznawania 
i propagowania swoich religii 
i wyznań, organizowania 
synodów i publikacji traktatów 
teologicznych.  
Na zdjęciu: Akt Konfederacji 
wraz z zachowanymi 206 
pieczęciami (Archiwum Główne 
Akt Dawnych w Warszawie).
Fot. Towarzystwo  
Przetwarzania Obrazów
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W dniach 18-21 maja 2011 r. 
w Warszawie obradowała IV 
Międzynarodowa Konferencja 
Programu Pamięć Świata 
UNESCO zatytułowana „Kultura 
– Pamięć – Tożsamość”. 
Po I Spotkaniu Międzynarodowego Komitetu Dorad-
czego w Pułtusku (1993) i VI Spotkaniu w Gdańsku 
(2003), Polska już po raz trzeci gościła międzyna-
rodowe spotkanie o istotnym znaczeniu dla całego 
programu – tym razem konferencję, której celem 
była szersza refleksja nad jego zadaniami i kierun-
kiem rozwoju oraz rolą dziedzictwa dokumentacyj-
nego i  pamięci zbiorowej na szerokim tle proce-
sów społecznych zachodzących w dzisiejszym świe-
cie, z uwzględnieniem różnorodności tradycji i form 
przekazu oraz zróżnicowanych funkcji, jakie pamięć 
zbiorowa spełnia w  różnych kręgach kulturowych. 
Konferencja, która zgromadziła ponad 200 uczest-
ników z 71 krajów, została zorganizowana na zapro-
szenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, 
Narodowe Centrum Kultury oraz Krajowy Komitet 
Programu Pamięć Świata i PK ds. UNESCO – współ-
inicjatorów spotkania, przy współudziale Sektora 
Komunikacji i  Informacji UNESCO. Komitet współ-
organizował również wcześniejsze konferencje Pro-
gramu Pamięć Świata w Polsce: oba spotkania IAC 
oraz towarzyszące im konsultacje subregionalne 
środkowoeuropejskie i bałtyckie. •

„Kultura 
Pamięć  
Tożsamość”

Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO,  
prof. Andrzej Rottermund podczas otwarcia konferencji  
na Zamku Królewskim w Warszawie.  
Fot. Narodowe Centrum Kultury

Prof. Rajmohan Gandhi wygłosił wykład inauguracyjny pt. 
Pamięć zróżnicowana a świat współczesny. 
Fot. Narodowe Centrum Kultury

Przed otwarciem konferencji na Zamku Królewskim 
w Warszawie. W pierwszym rzędzie siedzą, od lewej:  
prof. Daria Nałęcz, prof. Tomasz Nałęcz, Bogdan Zdrojewski  
– Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pani Barbara 
Zdrojewska, Janis Karklins – Z-ca Dyr. Gen. UNESCO  
ds. Komunikacji i Informacji, Marek Ziółkowski  
– Wicemarszałek Senatu. Fot. Narodowe Centrum Kultury

Sala obrad plenarnych (Centrum Nauki Kopernik).  
Na pierwszym planie, od lewej: Elen Tise (RPA), Kay 
Raseroka (Botswana), Helena Assamoah Hassan (Ghana).
Fot. Narodowe Centrum Kultury
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Sieć KATEDR UNESCO  
na świecie i w Polsce

Ważnym kierunkiem działań PK ds. UNESCO 
w dziedzinie szkolnictwa wyższego jest wspieranie 
działalności Katedr UNESCO w ramach międzyna-
rodowego programu UNITWIN / UNESCO Chairs, 
zainicjowanego w 1992 r. podczas 26. sesji Konfe-
rencji Generalnej. Celem programu jest wspoma-
ganie wymiany wiedzy, badań naukowych, szkoleń 
oraz współpracy międzynarodowej między uczel-
niami wyższymi poprzez tworzenie sieci współ-
pracy naukowej w  priorytetowych dla UNESCO 
dziedzinach, a także promowanie solidarności aka-
demickiej w skali całego świata.
W  2010 roku Katedry UNESCO istniały w  128 
krajach. Najwięcej, bo aż 347 w  regionie Europy 
i Ameryki Północnej, najmniej w krajach arabskich 
– 58. W Ameryce Łacińskiej powstało dotychczas 
112 katedr, w Azji 96, w Afryce 79.
W Polsce działa 11 Katedr UNESCO. Pierwsza  
– Katedra Praw Człowieka i  Pokoju – powstała 
w 1993 roku przy Wydziale Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Naj-
młodsza polska katedra – Centrum Międzynaro-
dowej Promocji Technologii i  Edukacji – zainau-
gurowana została w 2010 roku na Akademii Gór-
niczo – Hutniczej w  Krakowie. Jest to pierwsza 

Współpraca  
międzynarodowa

Stypendyści programu UNESCO/Poland 2010/2011  
– Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uczestniczy 
w programach stypendialnych – UNESCO/Poland  
i PK ds. UNESCO od 2008 r. W uczelni gościło w ciągu 
całego 2010 r. dwudziestu sześciu stypendystów.  
Na zdjęciu: grupa stypendystów z kierownikiem Katedry,  
prof. Januszem Szpytko, przed siedzibą UNESCO AGH Chair.

w Polsce jednostka pod auspicjami UNESCO inspi-
rującą i koordynującą w wymiarze międzynarodo-
wym wymianę i transfer wiedzy i praktyki inżynier-
skiej oraz kształcenie na poziomie uniwersyteckim 
w  dziedzinie nauk technicznych. Oferta naukowa 
Katedry adresowana jest przede wszystkim do kra-
jów rozwijających się.
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Programy stypendialne
Stypendia oferowane przez Rząd RP, realizowane 
przy udziale Polskiego Komitetu ds. UNESCO, są 
doskonałą formą promocji kraju i  nauki polskiej, 
ułatwiają młodym naukowcom z krajów rozwija-
jących się nawiązywanie kontaktów naukowych, 
przyczyniają się do tworzenia trwałego, pozy-
tywnego wizerunku polskiej nauki w  świecie. 
Naszym priorytetem jest niesienie pomocy rozwo-
jowej, między innymi poprzez stwarzanie warun-
ków do współpracy na polu nauki. Polskie pla-
cówki naukowe chętnie podejmują się tego zada-
nia, widząc w nim możliwość nawiązywania kon-
taktów z uczelniami zagranicznymi. Należymy do 
wąskiego grona krajów członkowskich UNESCO, 
które oferują stypendia w ramach programu sty-
pendiów sponsorowanych. Przedstawiciele kra-
jów korzystających z  naszej oferty niejednokrot-
nie wyrażali na forum UNESCO podziękowania dla 
Rządu RP za wysoką jakość programu staży nauko-
wych przygotowywanych przez polskie uczelnie.
Polski Komitet ds. UNESCO po raz pierwszy 
wystąpił z inicjatywą przyjęcia w Polsce stypendy-
stów zagranicznych w 1958 roku. We współpracy 
z Sekretariatem UNESCO, który pomagał w nabo-
rze, przyjęto wówczas w polskich uczelniach 13 stu-
dentów z różnych krajów Europy i ze Stanów Zjed-
noczonych. W następnych latach działania podej-
mowane w  tej dziedzinie nie miały jednak cha-
rakteru regularnego aż do 1995 roku, kiedy Polski 
Komitet powrócił do systematycznego, corocznego 
organizowania staży naukowych. Obecnie przyj-
mujemy ponad stu stypendystów rocznie. Dyspo-
nując środkami przyznawanymi przez Ministerstwo 
Nauki i  Szkolnictwa Wyższego, prowadzimy dwa 
programy stypendialne: UNESCO/Poland Co-spon-
sored Fellowships Programme oraz program Sty-
pendialny PK ds. UNESCO.
Program UNESCO/Poland, realizowany we współ-
pracy z Sekretariatem UNESCO, adresowany wcze-
śniej tylko do młodych naukowców z krajów Afryki 
Subsaharyjskiej, od dwóch lat kierowany jest rów-
nież do obywateli wybranych krajów Azji i Ame-
ryki Łacińskiej. Tematyka staży naukowych zgodna 
jest z priorytetami UNESCO. Stypendia UNESCO/
Poland należą do tzw. stypendiów współsponsoro-
wanych, co oznacza, że każda ze stron zobowią-
zuje się do realizacji określonych umową zadań. 

Działające w Polsce Katedry UNESCO:
• Katedra UNESCO Praw Człowieka i Pokoju, ustano-

wiona w 1993 r. przy Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

• Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju, ustanowiona 
w 1994 r. przy Europejskim Instytucie ds. Rozwoju 
Lokalnego i Regionalnego UW.

• Katedra UNESCO Jakości Nauczania i Nauki ustano-
wiona w 1996 r. na Uniwersytecie Warmii i Mazur 
w Olsztynie.

• Katedra UNESCO ds. Kobiet, Społeczeństwa i Rozwoju  

ustanowiona w  1996 r. przy Wydziale Filozofii 
i Socjologii UW.

• Katedra UNESCO Medycyny Molekularnej ustano-
wiona w1998 r. przy Polskiej Akademii Nauk.

• Katedra UNESCO/EOLOSS Zarządzania dla Rozwoju 

ustanowiona w 1998 r. przy Akademii Przedsiębior-
czości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

• Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komu-

nikacją Międzykulturową ustanowiona w  lipcu 
2002 r. przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie.

• Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka Interdyscy-

plinarnych Studiów nad Rozwojem i Dobrostanem 

Dziecka, ustanowiona w  listopadzie 2004 r. przy 
Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedago-
giki Specjalnej w Warszawie.

• Katedra UNESCO Studiów Interdyscyplinarnych 
ustanowiona w 2006 roku przy Katedrze Fizyki Teo-
retycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

• Katedra UNESCO Studiów nad Dziedzictwem Kul-

turowym i Urbanistyką, ustanowiona w 2008 r. przy 
Wydziale Ekonomii i  Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

• Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii 

i Edukacji AGH-UNESCO ustanowione w 2010 roku 
w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie.

Więcej informacji na temat katedr UNESCO działa-
jących w Polsce dostępnych jest na stronie PK ds. 
UNESCO: http://www.unesco.pl/edukacja/szkolnic-
two-wyzsze/katedry-unesco-w-polsce/ •
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Publikacja stypendysty programu UNESCO/Poland, 
dr Adeyinka Bankole z Nigerii oraz dr hab. Elżbiety 
Puchnarewicz

UNESCO powiadamia o  złożonej przez nas ofer-
cie stypendialnej komitety narodowe, a po dokona-
niu przez stronę polską naboru - zapewnia stypen-
dystom bilety lotnicze i ubezpieczenia, natomiast 
strona polska gwarantuje opiekę naukową, mie-
sięczne stypendium oraz pomoc w uzyskaniu wizy. 
W  2010 roku stypendystów gościły: Akademia 
Górniczo-Hutnicza w  Krakowie, kilka wydziałów 
Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Jagiel-
loński, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warsza-
wie, Politechnika Łódzka, SGGW, Wyższa Szkoła 
Pedagogiczna w Łodzi oraz Europejskie Regionalne 
Centrum Ekohydrologii PAN w  Łodzi, działające 
pod auspicjami UNESCO.
Staże naukowe w ramach programu PK ds. UNESCO, 
kierowanego do absolwentów uczelni z  krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów rozwija-
jących się w takich dziedzinach jak: historia, prawo, 
pedagogika, edukacja prawna i obywatelska, edu-
kacja specjalna, nauki polityczne, stosunki między-
narodowe, polonistyka, fizyka, chemia, nauki rolni-
cze, realizowane były w APS, UW, UJ, UŚ, SGGW.
Wielu stypendystów w czasie pobytu na stypendium  
nie tylko zdobywa doświadczenie i materiały nie-
zbędne do dalszej pracy naukowej, lecz także przy-
gotowuje artykuły naukowe, publikowane następ-
nie w czasopismach o międzynarodowej renomie. 
Możemy się również pochwalić publikacją „NGO’s, 
International Aid and Development in the South” 
opracowaną wspólnie przez stypendystę programu 
UNESCO/Poland, dr Adeyinkę Bankole z  Nigerii 
oraz dr hab. Elżbietę Puchnarewicz, Wydawnictwo 
Wydziału Geografii i  Studiów Regionalnych UW, 
Warszawa, 2008. •

Stypendyści UNESCO / Poland podczas zajęć z CAD 
(Computer Aided Design).
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The Baltic Sea Project (BSP)
Międzynarodowy ekologiczny 
program edukacyjny państw 
regionu Morza Bałtyckiego
The Baltic Sea Project został zainicjowany w 1989 
roku, jako jeden z  flagowych programów prze-
znaczonych dla uczniów Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO. Jego celem jest mobilizowanie uczniów 
z krajów regionu Morza Bałtyckiego do podejmowa-
nia działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz 
środowiska naturalnego człowieka. Program ma za 
zadanie nie tylko uświadamiać uczniom zagrożenia 
wynikające z oddziaływania człowieka na środowisko 
naturalne, ale także pomóc im zrozumieć naukowe, 
społeczne i kulturowe aspekty wzajemnej zależno-
ści człowieka i natury. Przyczynia się on ponadto do 
stałej wymiany informacji na temat metod naucza-
nia pomiędzy nauczycielami szkół państw regionu 
Morza Bałtyckiego. W programie uczestniczą nastę-
pujące państwa: Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy, 
Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rosja.
Główne projekty realizowane przez szkoły: Jakość 
Wody, Jakość Powietrza, Rzeki, Ekologia Ptaków, 
Obserwacje Wybrzeża Bałtyku, Historia Środowi-
ska. W ramach BSP powstają również przewodniki 
dydaktyczne dla nauczycieli, dostępne na stronie 
internetowej: http://www.b-s-p.org/home/.
Koordynację programu na poziomie regionalnym 
pełnią kolejno przez 3-4 lata uczestniczące w nim 
państwa. Polska koordynowała program w latach 
2003-2006. W  roku 2010 w  BSP uczestniczyło  
40 szkół, w  tym 28 polskich Szkół Stowarzyszo-
nych UNESCO. •

Konferencja finałowa BSP, 14 września 2006, Złoty Potok. 
Przekazanie koordynacji Litwie.  
Na zdjęciu dr Jolanta Mol – polski koordynator programu 
BSP (z prawej) i Rŭta Jociŭtė-Žolynienė.

„Mondialogo”
Jednym z  programów służących zaangażowaniu 
młodzieży w  dialog międzykulturowy jest orga-
nizowany przez UNESCO we współpracy z Daim-
lerChrysler konkurs dla uczniów szkół średnich 
„Mondialogo”, polegający na wspólnej realiza-
cji projektów przez dobierane w  pary zespoły 
uczniów z różnych regionów świata, kontaktujące 
się za pomocą specjalnie stworzonej dla programu 
strony internetowej.

Do tej pory odbyły się trzy edycje konkursu. 
W  pierwszych dwóch sukces odniosło I  Liceum 
Ogólnokształcące w Inowrocławiu. Jego uczniowie, 
pod kierunkiem p. Ewy Furman dwukrotnie weszli 
do finału konkursu, zdobywając w  drugiej edycji 
3 miejsce. Nagrodą był udział w Forum Młodzieży 
w Rzymie (wrzesień 2004 r.). Do finału trzeciej edy-
cji konkursu awansował zespół reprezentujący LO 
im. ONZ w Biłgoraju. Tym razem spotkanie finałowe 
odbyło się w Pekinie (wrzesień 2008 r.). •

Wręczenie nagrody drużynie I LO z Inowrocławia podczas 
finału konkursu Mondialogo w Rzymie w 2006 roku.
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Letnia Międzynarodowa 
Szkoła Ochrony Dziedzictwa 
Kulturowego w Zamościu  

W dniach 6 - 17 września 2010 roku po raz jede-
nasty Polski Komitet do spraw UNESCO zrealizo-
wał, we współpracy z władzami Zamościa, Letnią 
Międzynarodową Szkołę Ochrony Dziedzictwa Kul-
turowego, jako cykliczne przedsięwzięcie, mające 
na celu umocnienie współpracy między mło-
dymi specjalistami w  regionie Europy Środkowo-
Wschodniej. Tematem wiodącym jedenastej edy-
cji Letniej Szkoły było zarządzanie i ochrona Świa-
towego Dziedzictwa w kontekście lokalnym. Dzięki 
współpracy z Ukraińskim Komitetem ds. UNESCO 
i władzami Lwowa po raz pierwszy część programu 
zrealizowana została poza granicami kraju.
Od czasu, gdy we wrześniu 1998 roku po raz 
pierwszy w  Zamościu spotkali się młodzi specja-
liści z  krajów sąsiednich, formuła przedsięwzię-
cia ewoluowała, ale jej podstawowe cele nie ule-
gły zmianie.
Poprzez organizację Letniej Szkoły Ochrony Dzie-
dzictwa Kulturowego w  Zamościu, Polski Komi-
tet do spraw UNESCO i zamojscy gospodarze chcą 
zapewnić:
• rozwijanie kontaktów międzynarodowych mię-

dzy młodymi ludźmi o podobnych doświadcze-
niach zawodowych

• podnoszenie kwalifikacji uczestników i  zdoby-
wanie przez nich praktycznych doświadczeń 
w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem

• platformę do dyskusji i  wzajemną wymianę 
informacji

• budowę sieci kontaktów zawodowych w  regio-
nie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-
Wschodniej.

Wspólnym dla wszystkich językiem jest angielski, 
ale porozumienie między uczestnikami pochodzą-
cymi z różnych krajów buduje się również w opar-
ciu o wspólne korzenie języków narodowych.
W 2010 roku uczestnikami szkolenia byli młodzi 
specjaliści z Białorusi, Bułgarii, Czarnogóry, Esto-
nii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Serbii i  Ukra-
iny. Jak co roku, kandydaci zostali zgłoszeni przez 
komitety narodowe ds. UNESCO. Osoby zakwali-
fikowane do udziału reprezentowały różne dyscy-

pliny i różne doświadczenia zawodowe. Byli wśród 
nich architekci, urbaniści, pracownicy służb kon-
serwatorskich, osoby odpowiadające za sprawy 
ochrony dziedzictwa kulturowego w  administra-
cji centralnej i samorządowej. Łączyło ich wszyst-
kich zainteresowanie praktyczną stroną realiza-
cji zobowiązań, wynikających z Konwencji w spra-
wie ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturalnego 
i Naturalnego w ich krajach. W trakcie warsztatów 
uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie projek-
tów – w formie graficznej i opisowej - przedstawia-
jących możliwe rozwiązania, wydobywające szcze-
gólne, a  dziś w  dużej mierze już zatarte, cechy 
zamojskich rynków handlowych, jako wyjątkowej 
przestrzeni publicznej. Warsztaty zakończyły się 
przedstawieniem propozycji opracowanych przez 
uczestników władzom miasta.
Certyfikat uczestnictwa w zamojskiej Letniej Szkole 
otrzymało już prawie 200 osób. Wszystkim tym oso-
bom stały się bliższe doświadczenia Polski w ochro-
nie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym.  •

Zajęcia w Ratuszu zamojskim. 
Fot. Bogdan Łasocha

Uczestnicy wraz z Barbarą Skórzyńską-Terlecką  
z Urzędu Miasta Zamościa oraz Sekretarzem Generalnym 
PK ds. UNESCO, Sławomirem Ratajskim.
Fot. Marcin Górski
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Grupa Robocza Komitetów 
Narodowych UNESCO  
do spraw Dialogu  
Euro-Arabskiego
Od 2009 roku Polski Komitet ds. UNESCO jest 
członkiem działającej przy UNESCO Grupy Roboczej 
Komitetów Narodowych ds. Dialogu Euro-Arab-
skiego, w  której uczestniczy 18 krajów: dziewięć 
europejskich (Hiszpania, Holandia, Finlandia, Fran-
cja, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowenia, Turcja) 
i dziewięć arabskich (Egipt, Jemen, Katar, Kuwejt, 
Liban, Maroko, Oman, Tunezja, ZEA). Zadaniem 
Grupy jest rozwój współpracy między krajami euro-
pejskimi i arabskimi, głównie w dziedzinie edukacji 
i kultury, inicjowanie wspólnych projektów i inspi-
rowanie wspólnych działań przez instytucje repre-
zentujące oba regiony.
Spotkanie Grupy w styczniu 2010 roku w siedzibie 
UNESCO w  Paryżu zaowocowało inicjatywą opra-
cowania do 2013 roku zestawu edukacyjnego, 
poświęconego szeroko rozumianemu zagadnieniu 
tożsamości, a  inspirowanego opracowanym kilka 
lat wcześniej przez UNESCO zestawem „Światowe 
Dziedzictwo w  rękach młodzieży”. Zdecydowano 
także o  konieczności finalizowania projektu stu-
diów porównawczych podręczników historii z  kra-
jów arabskich i europejskich i przedstawienia rezul-
tatów dotychczasowych prac podczas posiedzenia 
w  siedzibie Rady Europy w  Strasburgu w  marcu 
2010 r. Wśród postulatów końcowych spotkania 
znalazła się także konieczność ożywienia współ-
pracy pomiędzy działającymi w  krajach europej-
skich i arabskich Szkołami Stowarzyszonymi, Kate-
drami i Klubami UNESCO.
Drugie spotkanie Grupy Roboczej w  stolicy 
Omanu, Maskacie w styczniu 2011 roku towarzy-
szyło zorganizowanej tam Międzynarodowej Kon-
ferencji Edukacji nt. Zrównoważonego Rozwoju 
na rzecz ochrony Różnorodności Kulturowej i Bio-
logicznej. Spotkanie poświęcone było omówie-
niu realizacji postulatów przyjętych rok wcześniej 
na pierwszym spotkaniu w Paryżu oraz ustaleniu 
miejsca i koncepcji ewentualnego spotkania mię-
dzynarodowego krajów arabskich i  europejskich 
jesienią 2011 roku. •

Współpraca 
z Eurośródziemnomorską 
Fundacją Dialogu Kultur  
im. Anny Lindh
Polski Komitet ds. UNESCO aktywnie uczestni-
czy w  działaniach Eurośródziemnomorskiej Fun-
dacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, powołanej 
do życia w 2004 roku z  inicjatywy Komisji Euro-
pejskiej i Komitetu EUROMED (Partnerstwo Śród-
ziemnomorskie) dla promocji dialogu międzykultu-
rowego i wspierania celów Procesu Barcelońskiego 
poprzez wymianę kulturalną, intelektualną i  spo-
łeczną pomiędzy krajami po obu stronach Morza 
Śródziemnego. Nasz Komitet jest członkiem pol-
skiej sieci ALF od 2005 roku.
Komitet uczestniczył zarówno w pracach polskiej 
sieci ALF i  spotkaniach, służących wypracowaniu 
nowej Strategii Fundacji na lata 2012 -2014 oraz 
przygotowaniu wspólnego projektu edukacyjnego, 
jak i w międzynarodowych spotkaniach, poświęco-
nych wypracowaniu programu współpracy kultu-
ralnej i edukacyjnej 43 krajów członkowskich sieci:
• W  międzynarodowym seminarium „Challenges 

and Sollutions for Inter-religious Coexistence 
in the Euro-Mediterranean Region” z udziałem 
przedstawicieli 21 krajów (Tirana, październik 
2009 r.).

• W międzynarodowym Forum Fundacji w Barce-
lonie (marzec 2010 r.) z udziałem 1000 uczest-
ników, reprezentujących ponad 700 organizacji 
z regionu Morza Śródziemnego. Podczas Forum 
odbyła się prezentacja projektu edukacji mię-
dzykulturowej PK ds. UNESCO „W kręgu kultury 
islamu”.

• W  międzynarodowym seminarium w  Kairze 
(grudzień 2010 r.) poświęconym dyskusji nad  
Strategią Fundacji i założeniami programu ALF 
na najbliższe lata oraz przygotowaniu założeń 
wspólnych projektów, które mają być realizo-
wane w ramach Sieci.  •
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Rocznice 
i patronaty 
UNESCO

Uczyć się żyć razem 
w zróżnicowanym 
kulturowo świecie

Rocznice UNESCO
UNESCO co dwa lata ustanawia listę rocznic, upa-
miętniających wybitne osobistości kultury i nauki 
lub wydarzenia historyczne o zasięgu światowym, 
nad którymi roztacza swój patronat. 
Na tej prestiżowej międzynarodowej liście umiesz-
czane są wydarzenia historyczne oraz wyjątkowe 
osobistości, których niepodważalny wymiar i doro-
bek związane są z  misją UNESCO, a  zwłaszcza 
z  upowszechnianymi przez Organizację ideami 
dialogu kultur i zrozumienia międzynarodowego.
Rocznice są okazją do organizowania szeroko zakro-
jonych obchodów na szczeblu krajowym i międzyna-
rodowym. Możliwość patronowania przez UNESCO 
uroczystościom upamiętniającym osobistości, dzieła 
lub wydarzenia nie tylko służy wzajemnemu wzbo-
gacaniu kultur, ale także sprzyja nawiązywaniu kon-
taktów między narodami, upowszechnianiu toleran-
cji, pokoju, różnorodności kulturowej.
Lista rocznic uchwalana jest na Konferencji  
Generalnej UNESCO na podstawie zgłoszeń komi-
tetów narodowych państw członkowskich UNESCO. 
Polski Komitet do spraw UNESCO we współpracy 
z  właściwymi ministerstwami i  innymi instytu-
cjami krajowymi zgłasza do UNESCO propozy-
cje polskich rocznic oraz koordynuje przygotowa-
nia dotyczące wydarzeń rocznicowych, zwłasz-
cza w  wymiarze międzynarodowym. W  ostatnich 

latach pod auspicjami UNESCO obchodzone były 
m.in.: 100. rocznica urodzin Witolda Gombrowi-
cza w 2004 r., 100. rocznica urodzin Jerzego Gie-
droycia w 2006 r., 100. rocznica urodzin Josepha 
Conrada Korzeniowskiego w 2007 r., 50. rocznica 
rozpoczęcia przez Jerzego Grotowskiego działalno-
ści artystycznej i utworzenia Teatru Laboratorium 
– w 2009 r.
W  2009 r. na Konferencji Generalnej UNESCO 
ogłoszono listę rocznic obchodzonych pod auspi-
cjami UNESCO w  latach 2010-2011. Znalazły się 
na niej 63 rocznice zgłoszone przez państwa człon-
kowskie, wśród nich trzy polskie: 200. rocznica 
urodzin Fryderyka Chopina i  150. rocznica uro-

Koncert Piotra Palecznego z Toruńską Orkiestrą 
Symfoniczną z okazji Roku Chopinowskiego. 
Fot. Daniel Pach
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dzin Ignacego Jana Paderewskiego, obchodzone 
w 2010 roku oraz 100. rocznica urodzin Czesława 
Miłosza obchodzona w 2011 roku. 

Rok Chopinowski
Szczególny charakter miały ubiegłoroczne obchody 
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, którym 
towarzyszyła ogromna liczba wydarzeń artystycz-
nych i edukacyjnych organizowanych w kraju i na 
świecie pod auspicjami UNESCO. 
W  związku z  rocznicą chopinowską oraz Euro-
pejskim Rokiem Walki z  Ubóstwem i  Wyklucze-
niem Społecznym, w  Polsce przebywał Miguel 
Angel Estrella (12-15 grudnia), argentyński piani-
sta, Ambasador Dobrej Woli UNESCO. W progra-
mie wizyty, zorganizowanej przy udziale PK ds. 
UNESCO na zaproszenie Stowarzyszenia Przyja-
ciół Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat, 
odbył się m.in. koncert charytatywny na Zamku 
Królewskim w Warszawie na rzecz wsparcia biblio-
tek podwórkowych prowadzonych przez wolonta-
riuszy ATD Czwarty Świat w Polsce i na Haiti.

Rok Paderewskiego
Uroczysta Gala w  Teatrze Polskim w  Warszawie 
zorganizowana 7 listopada 2010 roku przez Fun-
dację „AVE ARTE”, sfinansowana przez Narodowe 
Centrum Kultury – agendę Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i urząd miasta stołecz-
nego Warszawy, w  artystyczny sposób zdyskon-
towała objętą patronatem UNESCO 150. rocznicę 
urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Przypo-
mniała Polsce i światu postać i dokonania wielkiego 
polskiego patrioty, światowej sławy artysty, męża 
stanu, polityka i filantropa, honorowego obywatela 
miasta stołecznego Warszawy.
Uroczystość pn. „Mistrz Fortepianu. Prezydent 
Ministrów” objęta została honorowym patrona-
tem Prezydenta II RP na uchodźstwie, śp. Ryszarda 
Kaczorowskiego, b. Prezydenta Lecha Wałęsy oraz 
Kazimierza kardynała Nycza Metropolity Warszaw-
skiego. Galowy Koncert pt. „Mistrz Fortepianu. 
Prezydent Ministrów” zgromadził na widowni licz-
nie przybyłych przedstawicieli świata kultury, poli-
tyki i gospodarki.
Podczas koncertu zaprezentowano zarówno utwory 
Ignacego Jana Paderewskiego, jak też Fryderyka 
Chopina w  200-lecie jego urodzin, tym samym 
symbolicznie połączono dwóch wielkich artystów, 
których obchody rocznicowe zostały opatrzone 
patronatem UNESCO. •

Miguel Angel Estrella podczas koncertu na Zamku 
Królewskim w Warszawie z okazji Roku Chopinowskiego. 
Fot. Pierre Klein / ATD Czwarty Świat

Uroczysta gala w Teatrze Polskim w Warszawie z okazji 
Roku Paderewskiego. 
Fot. Krzysztof Świeżak
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Patronaty UNESCO
Udzielenie patronatu jest najwyższą formą poparcia 
ze strony UNESCO i wyrazem aprobaty Organizacji 
dla przedsięwzięć o wyjątkowej randze i znaczeniu. 
Program wydarzeń objętych patronatem powinien 
łączyć się z ideami Organizacji w dziedzinie edu-
kacji, nauki, kultury i komunikacji i mieć wpływ na 
promocję wizerunku UNESCO w świecie. Patronat 
jest przyznawany różnego rodzaju przedsięwzię-
ciom i  wydarzeniom o  zasięgu krajowym i  mię-
dzynarodowym, od produkcji filmowych i  audio-
wizualnych, publikacji, konferencji i  kongresów, 
po nagrody. W zależności od zasięgu i charakteru 
przedsięwzięcia, patronat może być przyznany 
przez narodowy komitet do spraw UNESCO lub 
Sekretariat UNESCO. Narodowy komitet udziela 
patronatu przedsięwzięciom o  zasięgu krajowym, 
natomiast znaczącym wydarzeniom o  zasięgu 
międzynarodowym lub regionalnym udzielany 
jest patronat Sekretariatu UNESCO. Może być on 
przyznawany zarówno przedsięwzięciom jedno-
razowym, jak i  cyklicznym. W  przypadku przed-
sięwzięć cyklicznych, ramy czasowe wydarzenia 
powinny być ściśle określone, a patronat regular-
nie odnawiany. Przedsięwzięciom objętym patro-
natem przysługuje prawo posługiwania się nazwą, 
akronimem lub znakiem UNESCO podlegającym 
autoryzacji w  zakresie wizerunku, czasu trwania 
i zasięgu.
W ostatnich latach, przy wsparciu Polskiego Komi-
tetu do spraw UNESCO, różne formy patronatu 
UNESCO uzyskały polskie przedsięwzięcia i publi-
kacje, m.in. Brave Festival „Przeciw wypędzeniom 
z kultury”, obchody Światowego Dnia Społeczeń-
stwa Informacyjnego, międzynarodowe warsz-
taty archeologii podwodnej w Gdańsku, czy publi-
kacje międzynarodowego projektu „Ostbalticum”, 
poświęconego rekonstrukcji muzealnych zbio-
rów archeologicznych z południowo-wschodniego 
wybrzeża Bałtyku, utraconych i  rozproszonych 
w wyniku drugiej wojny światowej.

Patronat Polskiego Komitetu do spraw UNESCO  
jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym war-
tość przedsięwzięcia dla programu UNESCO. Wyróż-
nienie to zarezerwowane jest dla przedsięwzięć 
o charakterze innowacyjnym, inspirowanych aktu-
alnym programem Organizacji i mających wpływ na 

nowe kierunki i modele działania. W ostatnich latach  
PK ds. UNESCO objął honorowym patronatem kilka-
dziesiąt przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, 
kulturalnym i naukowym.

Brave Festiwal „Przeciw wypędzeniom z kultury”  
to cykl wydarzeń artystycznych, którym od trzech 
lat patronuje UNESCO. Organizowany we Wro-
cławiu przez Stowarzyszenie Kultury Teatralnej 
„Pieśń Kozła”, prezentuje ginące zjawiska i trady-
cje twórcze. Każda edycja festiwalu przybliża oby-
czaje i rytuały artystów lub zwykłych ludzi pocho-
dzących z odległych zakątków świata, których dzie-
dzictwo jest zagrożone marginalizacją lub wyginię-
ciem. Festiwal jest jedną z najbardziej niekonwen-
cjonalnych i spektakularnych form realizacji zasad 
„Konwencji w sprawie  ochrony niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego” z  2003 roku. Wśród 
wykonawców i  gości festiwalu znajdują się także 
artyści prezentujący gatunki twórczości wpisane 
na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dzie-
dzictwa Ludzkości. •
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Sesje Konferencji Generalnej 
UNESCO

odbywają się raz na dwa lata jesienią w  Paryżu. 
Uczestniczą w nich delegacje rządowe państw 
członkowskich UNESCO. Główne decyzje: uchwa-
lenie programu i  budżetu na kolejne dwulecie; 
uchwalenie strategii średnioterminowej. 

Sesje Rady Wykonawczej 
UNESCO

odbywają się dwa razy w roku w Paryżu, na wiosnę 
i jesienią. Uczestniczą w nich delegacje 58 państw 
członkowskich (Polska jest członkiem w  latach 
2009-2011). Główne decyzje: ocena realizacji pro-
gramu, opiniowanie projektu programu i budżetu, 
nadzór nad funkcjonowaniem Organizacji.

E D U K A C J  A
Konferencje edukacyjne UNESCO 
http://www.unesco.pl/edukacja/

Kalendarium 
najważniejszych 
konferencji UNESCO

Światowa Konferencja UNESCO 
nt. Opieki nad Małym Dzieckiem 
i Edukacji Wczesnodziecięcej, 
Moskwa, 27-29 września 2010
http://www.unesco.org/new/en/ 
world-conference-on-ecce/

Światowa Konferencja nt. 
Szkolnictwa Wyższego,  
Paryż, 5-8 lipca 2009
http://www.unesco.org/en/wche2009/

Światowa Konferencja Edukacji nt. 
Zrównoważonego Rozwoju, Bonn, 
31 marca – 4 kwietnia 2009
http://www.esd-world-conference-2009.org/

48. sesja Międzynarodowej 
Konferencji Edukacyjnej „Edukacja 
włączająca drogą do przyszłości”,  
Genewa, 25-28 listopada 2008
http://www.ibe.unesco.org/en/ice/ 

48th-ice-2008.html
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CONFINTEA VI, zorganizowana przez UNESCO we 
współpracy z  Instytutem Kształcenia Ustawicz-
nego w  Hamburgu (UNESCO Institute for Life-
long Learning) oraz rządem Brazylii, odbyła się 
w  Belém, w  dniach 1-4 grudnia 2009 r. Spotka-
nie stało się okazją do podsumowania efektów 
działań zainicjowanych na poprzedniej konferen-
cji (CONFINTEA V, Hamburg 1997), przeanali-
zowania postępu w  realizacji programu Eduka-
cja dla Wszystkich (EFA, 2000-2015) i Milenijnych 
Celów Rozwoju, planu działań Dekady Alfabety-
zacji (2003-2012) oraz programu LIFE (Literacy 
Initiative for Empowerment – LIFE).
Z  inicjatywy przewodniczącego polskiej delegacji 
na konferencję CONFINTEA VI, dr. hab. Henryka 
Bednarczyka (Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowa-
cyjnej Gospodarki – Instytut Technologii Eksplo-
atacji w Radomiu), w grudniu 2011 r. ukazała się 
publikacja w języku polskim „Życie i uczenie się dla 
pomyślnej przyszłości: siła uczenia się dorosłych”, 
której współwydawcą, obok Polsko-Niemieckiej 
Fundacji Edukacji Dorosłych, jest Polski Komi-
tet ds. UNESCO. Książka zawiera między innymi 
„Ramowy Plan Działania z  Bèlem”1, „Globalny 
raport o uczeniu się i edukacji dorosłych”2, raporty 
regionalne i raport krajowy. Publikacja ma na celu 
upowszechnienie wśród decydentów, naukowców 
i organizacji pozarządowych wiedzy o problemach 
związanych z  kształceniem dorosłych i  rozwiąza-
niach wprowadzanych do systemów edukacyjnych 
i programów kształcenia w nauczaniu formalnym, 
nieformalnym i  incydentalnym. Wersja elektro-
niczna umieszczona została w witrynie interneto-
wej www.pedagogikapracy.pl w maju 2011 roku.

1 http://www.unesco.org/en/confinteavi/belem-framework
-for-action/

2 http://www.unesco.org/en/confinteavi/grale/

K U L T U R A

Konwencja w sprawie ochrony 
Światowego Dziedzictwa 
Kulturalnego i Naturalnego (1972)
Konwencja jest powszechnie uznanym międzyna-
rodowym aktem normatywnym. Ratyfikowało ją 
187 państw, Polska w 1976 roku.

Sesje Komitetu Światowego Dziedzictwa (WHC)
W skład Komitetu wchodzi 21 państw.
Sesje odbywają się co roku w różnych miejscach na 
zaproszenie państw.
Główne decyzje: wpis nowych miejsc na Listę 
Światowego Dziedzictwa, nadzór nad ochroną 
miejsc wpisanych (obecnie 911), projekt modyfika-
cji wytycznych operacyjnych do Konwencji. 
35 sesja odbędzie się w Paryżu w czerwcu 2011 r.

Sesje Zgromadzenia Ogólnego Państw-Stron Konwencji  
odbywają się raz na dwa lata jesienią w  Paryżu, 
w czasie sesji Konferencji Generalnej UNESCO.
Główne decyzje: wybory do Komitetu Światowego 
Dziedzictwa, zatwierdzanie zmian w  wytycznych 
operacyjnych do Konwencji.

Konwencja w sprawie ochrony podwodnego 
dziedzictwa kulturowego (2001)
Ratyfikowało ją 36 państw, ratyfikacja przez Polskę 
jest w przygotowaniu.

Konferencja Państw Stron - Konwencji
Sesje odbywają się co dwa lata w Paryżu. Ze względu 
na wejście w życie Konwencji w 2009 roku, pierw-
sza sesja miała miejsce w marcu, a druga w grud-
niu 2009 roku.
Główne decyzje: zatwierdzenie projektu wytycz-
nych operacyjnych do Konwencji, rozpatrywanie 
raportów Państw – Stron, wybory członków Rady 
Konsultacyjnej ds. Naukowych i Technicznych.

Rada Konsultacyjna ds. Naukowych i  Technicznych 
Konwencji w sprawie ochrony podwodnego dziedzic-
twa kulturowego
Pierwsze posiedzenie Rady Konsultacyjnej odbyło 
się w Cartagenie w Hiszpanii w czerwcu 2010 roku. 
Drugie – w kwietniu 2011 roku. 

Szósta Międzynarodowa Konfe-
rencja nt. Kształcenia Dorosłych 
CONFINTEA VI – Belém (Brazylia)  
1-4 grudnia 2009
http://www.unesco.org/en/confinteavi/
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raportów składanych przez rządy Państw - Stron, 
wybory do Międzyrządowego Komitetu ds. Różno-
rodności Form Wyrazu Kulturowego.

Sesje Międzyrządowego Komitetu ds. Różnorodności 
Form Wyrazu Kulturowego
W skład Komitetu wchodzą 24 państwa.
Sesje zwyczajne odbywają się co roku w Paryżu.
Główne decyzje: opracowanie projektu wytycznych 
operacyjnych do Konwencji, rozpatrywanie pro-
jektów dofinansowywanych z  Międzynarodowego 
Funduszu Różnorodności Kulturowej na rzecz kra-
jów rozwijających się.

40-lecie Konwencji UNESCO w sprawie 
nielegalnego obrotu dobrami kultury
W marcu 2011 roku odbyła się konferencja z okazji 
czterdziestej rocznicy przyjęcia przez Konferencję 
Generalną UNESCO w dniu 17 listopada 1970 roku 
Konwencji dotyczącej środków zmierzających do 
zakazu i  zapobiegania nielegalnemu przywozowi, 
wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury. 
Konwencję ratyfikowało dotąd 120 państw. Polska 
– w 1974 roku. Jest ona instrumentem wspiera-
jącym działalność normatywną i dyplomatyczną 
UNESCO w zakresie zwalczania nielegalnego 
obrotu dziełami sztuki i wspierania zwrotu, resty-
tucji i dostępu do ruchomych dóbr kultury.

E D U K A C J A  i  K U L T U R A

I Światowa Konferencja na temat 
Edukacji Artystycznej
Lizbona, 3 – 5 marca 2006 r.
Główny dokument: „Mapa drogowa dla edukacji 
artystycznej”.

II Światowa Konferencja na temat 
Edukacji Artystycznej
Seul, 25 – 23 maja 2010 r.
Główny dokument: „Plan z  Seulu: Cele rozwoju 
edukacji artystycznej”.
Kolejna światowa konferencja ma się odbyć 
w Kolumbii.

Konwencja w sprawie ochrony 
niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego (2003)
Konwencję ratyfikowały 134 państwa, Polska – 
w maju 2011 r.

Sesje Zgromadzenia Ogólnego Państw - Stron Konwencji 
odbywają się co dwa lata w Paryżu (najbliższa sesja 
w 2012 roku).
Główne decyzje: wybory do Komitetu Międzyrzą-
dowego, zatwierdzenie wytycznych operacyjnych 
do Konwencji.

Sesje Międzyrządowego Komitetu ds. Ochrony  
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
W skład Komitetu wchodzą 24 państwa.
Sesje odbywają się co roku w różnych miejscach na 
zaproszenie państw.
Główne decyzje: wpis przejawów dziedzictwa nie-
materialnego na Listę reprezentatywną niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz 
na Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego 
wymagającego pilnej ochrony. W  2008 roku na 
Listę reprezentatywną wpisano 90 pozycji z  Listy 
Arcydzieł Dziedzictwa Niematerialnego tworzo-
nej w  latach 2002 – 2005 na podstawie programu 
ochrony dziedzictwa niematerialnego. W 2009 roku 
w Abou Dhabi dokonano pierwszych wpisów na tę 
Listę na mocy Konwencji. W  2010 roku w  wyniku 
decyzji Komitetu na sesji w  Nairobi liczba wpisów 
wzrosła do 213. Powstaje również Lista niematerial-
nego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej 
ochrony. Jest na niej obecnie 16 wpisów.
Do zadań Międzyrządowego Komitetu należy nad-
zorowanie wszelkich spraw związanych z  imple-
mentacją Konwencji.

Konwencja w sprawie ochrony  
i promowania różnorodności form  
wyrazu kulturowego (2005)
Konwencję ratyfikowało 115 państw i  Wspólnota 
Europejska jako regionalna organizacja gospodar-
cza. Polska – w 2007 roku.

Sesje Konferencji Stron 
odbywają się co dwa lata w czerwcu w Paryżu.
Główne decyzje: przyjęcie i  modyfikacja wytycz-
nych operacyjnych do Konwencji, rozpatrywanie 
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Inauguracja Światowej Biblioteki Cyfrowej 
Paryż, siedziba UNESCO, 21 kwietnia 2009 r.
Bibliotekę będącą wspólną inicjatywą UNESCO 
i  Biblioteki Kongresu USA stanowi portal interne-
towy (www.wdl.org), na którym w domenie publicz-
nej udostępniane są różnorodne materiały biblio-
teczne i archiwalne o szczególnym znaczeniu (ręko-
pisy, mapy, rzadkie książki, filmy, nagrania dźwię-
kowe, druki, fotografie), reprezentujące dziedzictwo 
różnych krajów, społeczeństw, kręgów kulturowych.

IV Międzynarodowa Konferencja Programu Pamięć 
Świata, pt. „Kultura – Pamięć – Tożsamość”
Warszawa, 18-21 maja 2011 r.
Znaczenie dziedzictwa dokumentacyjnego dla zacho-
wania pamięci zbiorowej w różnych kręgach kultu-
rowych, także tradycji ustnych, podkreśla Deklaracja 
Warszawska, przyjęta jako dokument końcowy konfe-
rencji. Deklaracja m.in. postuluje rozwijanie działal-
ności Programu Pamięć Świata w celu uzyskania przez 
dziedzictwo dokumentacyjne statusu analogicznego 
do innych rodzajów dziedzictwa ludzkości oraz inten-
syfikacji dwu- i wielostronnej współpracy krajów człon-
kowskich UNESCO w zakresie jego ochrony i promocji.  
Więcej na temat Konferencji na str. 40.

Fora Światowego Szczytu Społeczeństwa Infor-
macyjnego (WSIS)
www.wsis.org/forum
W związku z podjęciem się przez UNESCO, wspólnie 
z ITU, UNDP i UNCTAD, roli koordynatora realiza-
cji postanowień Światowego Szczytu Społeczeństwa 
Informacyjnego (WSIS), od 2006 roku Sektor Komu-
nikacji i  Informacji UNESCO corocznie współorga-
nizuje Forum WSIS – globalne konsultacje służące 
lepszej koordynacji wprowadzania w  życie posta-
nowień WSIS zawartych w  Planie Działania WSIS 
z  2003 roku oraz Agendzie z  Tunisu z  2005 roku. 
Odpowiedzialność UNESCO dotyczy kwestii dostępu 
do informacji i wiedzy, rozwoju edukacji umożliwia-
jącej aktywny udział w społeczeństwie informacyj-
nym, e-nauki, problemów tożsamości i  różnorod-
ności kulturowej, różnorodności językowej i  treści 
lokalnych, środków przekazu oraz etycznych aspek-
tów rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Na 2015 rok planowany jest przegląd realizacji 
postanowień WSIS z  Genewy i  Tunisu, dotyczą-
cych bardziej powszechnego, równego dostępu do 
technologii komunikacyjnych i informacyjnych we 
wszystkich regionach świata. 

N A U K A

„Global Oceans Conference” 
3 – 7 maja 2010 w Paryżu, zorganizowana w pięć-
dziesiątą rocznicę utworzenia Międzyrządowej 
Komisji Oceanograficznej (IOC), dotyczyła proble-
matyki zarządzania morzami i  oceanami w  skali 
globalnej, przeciwdziałania skutkom zmian kli-
matycznych, prowadzenia polityki zmierzającej 
do skutecznej walki z tsunami. Podczas konferen-
cji zwrócono także uwagę na potrzebę zrównowa-
żonego wykorzystywania zasobów naturalnych dla 
potrzeb gospodarczych, społecznych i obronnych.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Rezerwatów 
Biosfery Programu Człowiek i Biosfera (MAB),
4 - 8 lutego 2008 w Madrycie.
Przyjęto na nim Deklarację i „Madrycki plan dzia-
łania na lata 2008-2013”, dotyczący opracowania 
mechanizmów wspierających zrównoważony roz-
wój rezerwatów biosfery w celu zapewnienia har-
monijnego rozwoju środowiska naturalnego i efek-
tywnego zarządzania zmianami klimatycznymi. 

Międzynarodowa Konferencja „Dla życia, dla przy-
szłości: rezerwaty biosfery a zmiany klimatyczne” 
z okazji 40. rocznicy Programu MAB
27-28 czerwca 2011 r. w Dreźnie.
Po Konferencji odbędzie się 23. Sesja Międzynaro-
dowej Rady Konsultacyjnej Programu MAB, która 
zdecyduje m.in. o włączeniu nowych rezerwatów 
do międzynarodowej sieci rezerwatów MAB.
www.mab40-conference.org 

Program Nauk Społecznych MOST
Międzyrządowa Rada Programu MOST na X sesji 
poświęconej przyszłej strategii Programu (Paryż, 
14-16 marca 2011 r.) przyjęła dwa główne kie-
runki programowe: zwalczanie wykluczenia spo-
łecznego i transformacje społeczne, wynikające ze 
zmiany środowiskowej. •
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