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Krótkie wprowadzenie
Dziedzictwo kulturowe to nie tylko spuścizna przeszłości,
ale również bogactwo na przyszłość
Tibor Navracsics

Rok 2018 został ogłoszony Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Aby
otworzyć debatę na ten temat, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct –
Katowice zorganizował w pierwszej połowie 2018 roku Konkurs na pracę pisemną
pt. „Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo”.
Konkurs skierowany był do słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, członków
Klubów Seniora oraz podobnych instytucji z terenu województwa śląskiego.
Ich zadaniem – z którego wywiązali się bez zarzutów – było napisanie eseju,
felietonu, opowiadania lub innej krótkiej formy literackiej koncentrującej się wokół
zagadnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego.
W wyniku Konkursu wyłonionych zostało troje laureatów:
 Pan Adam Grzybowski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nędzy;
 Pani Grażyna Płonka ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło
Racibórz – Centrum;
 Pani Helena Szuba ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu.

Zostały także przyznane wyróżnienia, które otrzymali:
 Pani Teresa Czach ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz
– Centrum;
 Pani Aleksandra Jańska ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło
Racibórz – Centrum;
 Pan Janusz Loch ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz –
Centrum;
 Pani Alicja Wilkus ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Raciborzu.
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Oni sami, a przede wszystkim ich prace, stały się inspiracją do stworzenia publikacji,
którą z dumą oddajemy w Państwa ręce. Zachęcamy do czytania, skłaniamy do
refleksji i zapraszamy do bliższego poznania poglądów śląskich seniorów, które
poznają Państwo dzięki fragmentom ich tekstów zamieszczonych w niniejszym
wydawnictwie.

Z niniejszej publikacji dowiemy się między innymi dlaczego rok 2018 jest
Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego i zastanowimy się czym w ogóle jest
dziedzictwo kulturowe. Przeniesiemy się w czasie by odkryć korzenie Europy
a potem wrócimy, by podkreślić jej różnorodność. Pomyślimy też w jaki sposób
chronić nasze wspólne dziedzictwo.

Życzymy przyjemnej lektury,

Zespół Punktu Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
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Rok: 2018. Temat: Dziedzictwo kulturowe
Chcemy przywrócić dziedzictwo kulturowe do publicznej świadomości.
Nadać mu godność, na którą zasługuje, i wzmocnić naszą tożsamość.
Jednocześnie możemy na nowo odkryć to, co czyni nas Europejczykami
Mario Diaconu, rumuński poseł do Parlamentu Europejskiego

Europejskie lata tematyczne mają zachęcać do dyskusji i dialogu na konkretne
tematy zarówno w poszczególnych krajach, jak i między nimi. Ich celem jest
podnoszenie poziomu świadomości na określone tematy, zachęcenie do debaty
oraz zmiana postaw. Poza tym w czasie trwania danego roku europejskiego
przekazywane są dodatkowe fundusze na projekty lokalne, krajowe
i międzynarodowe związane z konkretnymi tematami.
Temat roku europejskiego proponuje Komisja Europejska, natomiast decyzję
podejmują Parlament Europejski oraz rządy państw członkowskich UE. Pierwszym
rokiem tematycznym był Europejski Rok Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP)
i Rzemiosła (1983). Kolejne lata dotyczyły różnych kwestii, takich jak: kultura,
sztuka, zdrowie, edukacja, rozwój czy sprawy obywatelskie1.
Dziedzictwo kulturowe to w tym roku najważniejszy temat w Europie. Decyzją
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 maja 2017 r. rok 2018 został ogłoszony
Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego2. Powyższe instytucje podkreśliły
między innymi, że przyjmują niniejszą decyzję „uwzględniając Traktat
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego artykuł 167”.
Wspomniany artykuł jest poświęcony kulturze. Mówi m. in., że „Unia przyczynia się
do rozkwitu kultur Państw Członkowskich, w poszanowaniu ich różnorodności

1

Lista wszystkich lat tematycznych dostępna na stronie: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/european-years_pl [dostęp 20.06.2018].
2
Decyzja Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/864 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie
Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego (2018), http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017D0864&from=PL [dostęp 20.06.2018].
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narodowej i regionalnej, równocześnie podkreślając znaczenie wspólnego
dziedzictwa kulturowego”3.
Europejskie dziedzictwo kulturowe rzeczywiście ma duże znaczenie. Otacza nas
w miastach, krajobrazach i obszarach archeologicznych. Można je znaleźć nie tylko
w literaturze, sztuce i przedmiotach, ale także w rzemiośle, opowieściach,
piosenkach i filmach, a nawet w jedzeniu. Dzięki swej różnorodności łączy nas
wszystkich, a rozwój technologii i Internetu sprawia, że obecnie stało się ono
bardziej dostępne niż kiedykolwiek. Czy oznacza to, że dobrze je znamy i wiemy, jak
istotną rolę odgrywa?
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego (ERDK) ma na celu zachęcić jak
największą liczbę ludzi do odkrywania i docenienia europejskiego dziedzictwa oraz
wzmocnienia poczucia przynależności do wspólnej przestrzeni europejskiej.
Tegoroczny slogan brzmi: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się
z przyszłością”. Do hasła nawiązuje Tibor Navracsics (komisarz UE ds. Edukacji,
Młodzieży, Kultury i Sportu), mówiąc, że: „Dziedzictwo kulturowe to nie tylko
spuścizna przeszłości, ale również bogactwo na przyszłość”4.
Oficjalna ceremonia rozpoczęcia obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa
Kulturowego obyła się w dniach 7–8 grudnia 2017 r. podczas Europejskiego Forum
Kultury w Mediolanie. Otwarcie ERDK 2018 w Polsce odbyło się 25 stycznia 2018 r.
w Krakowie. Miejsce nie było przypadkowe. Wiąże się bowiem z instytucją, która
koordynuje działania związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego
w naszym kraju. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powierzono tę
rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury (MCK). MCK podejmuje w ramach ERDK
2018 szereg różnorodnych aktywności o charakterze badawczym, edukacyjnym
oraz informacyjnym5.
MCK ma status narodowej instytucji kultury, która prowadzi działalność badawczą,
edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą, wypełniając misję dyplomacji publicznej

3

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, https://www.arslege.pl/traktat-ofunkcjonowaniu-unii-europejskiej/k40/ [dostęp 20.06.2018].
4
Więcej informacji na oficjalnej stronie ERDK: http://europa.eu/cultural-heritage/about_pl
[dostęp 20.06.2018].
5
Działania ERDK 2018 w Polsce są finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, http://mck.krakow.pl/o-programie-erdk2018 [dostęp 20.06.2018].

Strona | 8

_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
poprzez międzynarodowy dialog w kulturze6. MCK działa od 1991 roku w kamienicy
„Pod Kruki” w Krakowie7.
Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego promuje dziedzictwo kulturowe jako
niezbędny składnik różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.
Podkreśla także znaczenie konserwacji i dbałości o dziedzictwo oraz zwiększenie
dostępu do niego większej liczby odbiorców. Promuje ponadto znaczenie
dziedzictwa kulturowego dla gospodarki i relacji pomiędzy UE a krajami trzecimi8.
Pielęgnując nasze dziedzictwo kulturowe, możemy odkryć naszą różnorodność
i podjąć międzykulturowy dialog na temat tego, co nas łączy. Dialog
międzykulturowy ma duże znaczenie, ponieważ może przyczyniać się do
zapobiegania konfliktom i sprzyjać pojednaniu w państwach i między państwami.
UE zwracała na to uwagę już wcześniej, choćby w roku 2008, który był Europejskim
Rokiem Dialogu Międzykulturowego9. Także w 2016 roku unijni politycy podkreślali,
duże znaczenie kultury dla europejskiej polityki zagranicznej i współpracy z innymi
państwami.
Wspomniany Tibor Navracsics nazwał kulturę „ukrytym skarbem naszej polityki
zagranicznej”, który „przyczynia się do propagowania dialogu i wzajemnego
zrozumienia”. Z kolei Federica Mogherini (odpowiedzialna w Komisji Europejskiej
za sprawy zagraniczne) mówiła o kulturze jako „nieodłącznej części naszej polityki
zagranicznej” i „potężnym narzędziu do budowania mostów pomiędzy ludźmi,
zwłaszcza młodymi”10.
„Dziedzictwo kulturowe to jeden z ważniejszych czynników wpływających na nasze
życie, na to, kim jesteśmy – podkreśla dyrektorka MCK Agata Wąsowska-Pawlik. –
Ten wpływ ma wymiar ekonomiczny – dziedzictwo kulturowe przyczynia się do
budowania tożsamości i wizerunku miejsca, co jest wykorzystywane w turystyce,
w tzw. przemysłach kreatywnych i w tworzeniu miejsc pracy”11.

6

http://mck.krakow.pl/artykul/misja [dostęp 23.07.2018].
http://mck.krakow.pl/artykul/siedziba-kamienica-pod-kruki [dostęp 23.07.2018].
8
http://kreatywna-europa.eu/europejski-rok-dziedzictwa-kulturowego-2018/ [dostęp
5.07.2018].
9
Więcej informacji na stronie: http://www.dialog2008.pl/ [dostęp 23.07.2018].
10
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2074_pl.htm [dostęp 21.06.2018].
11
Mozaika wybrana z historii, w: „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny), 15.06.2018, s. 2;
http://erdk2018.pl/pl/o-erdk-w-mediach/rzeczpospolita [dostęp 23.07.2018].
7
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No właśnie, warto wspomnieć o wymiarze gospodarczym związanym
z dziedzictwem kulturowym. W tym sektorze zatrudnionych jest ponad 300 tysięcy
osób, a blisko 8 milionów europejskich miejsc pracy jest z nim pośrednio
powiązanych (np. turystyka, budownictwo)12.
O znaczeniu dziedzictwa kulturowego możemy również przeczytać na stronie
Polskiego Komitetu ds. UNESCO: Dziedzictwo kulturowe jest uważane za ważny
czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, środek poszukiwania dróg porozumienia
w regionach dotkniętych konfliktami na tle etnicznym lub religijnym oraz za wyraz
różnorodności kulturowej krajów i regionów świata13.
Wciąż jednak nie wszyscy mają świadomość, jakie znaczenie ma dziedzictwo
kulturowe. W ciągu roku w całej Europie organizowany jest szereg inicjatyw
i wydarzeń, mających na celu przybliżenie społeczeństwu dziedzictwa kulturowego.
Wydarzenia mają dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, także tych, którzy na
co dzień rzadko mają okazję obcować z kulturą. Wiele działań jest skierowanych do
ludzi młodych, ponieważ ważne jest, aby chronić dziedzictwo kulturowe
i przekazywać je przyszłym pokoleniom. Dzieci i młodzież są zresztą
najważniejszymi adresatami programu ERDK14.
W 28 krajach odbędzie się łącznie prawie 8 tysięcy wydarzeń, w których weźmie
udział ponad milion osób. Kilka z nich odbędzie się w Polsce, między innymi
międzynarodowa konferencja „Znak Dziedzictwa Europejskiego. Wspólna Europa”
poświęcona nowej inicjatywie Unii Europejskiej – Znakowi Dziedzictwa
Europejskiego (ZDE)15.
ERDK 2018 skończy się 31 grudnia 2018 roku, jednak aby podjęte wysiłki przynosiły
owoce również później Komisja Europejska, we współpracy z Radą Europy, UNESCO
i innymi partnerami, zamierza zrealizować dziesięć długoterminowych projektów.
Te inicjatywy będą wspierać cztery cele, jakimi są: zaangażowanie, trwałość,
ochrona i innowacje. Obejmą one m.in. działania prowadzone we współpracy ze
szkołami, badania dotyczące innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego
wykorzystywania zabytkowych budynków czy zwalczanie nielegalnego handlu
dobrami kultury. Działania mają przyczynić się do rzeczywistej zmiany w sposobie,
12

http://erdk2018.pl/pl/idea [dostęp 23.07.2018].
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/ [dostęp 20.06.2018].
14
Zob: „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny), 15.06.2018, s. 2,5.
15
http://mck.krakow.pl/konferencje/znak-dziedzictwa-europejskiego-zmiany-wyzwania-iperspektywy [dostęp 20.06.2018]. Więcej informacji na temat ZDE znajdzie się w kolejnych
rozdziałach.
13
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w jaki korzystamy z dziedzictwa kulturowego, chronimy je i promujemy. W ten
sposób ERDK 2018 przyniesie nam wszystkim korzyści w dłuższej perspektywie16.
Organizatorzy różnych wydarzeń kulturalnych, kampanii lub projektów naukowych
związanych z tematem dziedzictwa mogli ubiegać się o oficjalny patronat ERDK
201817. Tylko w pierwszej połowie roku w całej Polsce zorganizowanych zostało 230
takich wydarzeń18. Niniejsza publikacja, a także poprzedzający ją konkurs pisemny
również jest objęta tym patronatem.
Wiemy już, że kultura otacza nas ze wszystkich stron. Trafnie zauważył to jeden
z laureatów konkursu, pan Adam Grzybowski z Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nędzy:

Pochodzę z bardzo małej wsi kujawskiej. Mógłby ktoś powiedzieć: wieś bez
własnej historii. A jednak nie.

Na dowód pan Adam przywołał różne przykłady, także związane z ochroną
i przekazywaniem dziedzictwa. Dodał też:

Po ukończeniu technikum wyjechałem za pracą na Śląsk, gdzie zamieszkuję
50 lat. Znajdują się tu nie tylko kopalnie węgla, lecz wielkie kopalnie kultury
śląskiej.

Jak widzimy, przed kulturą nie można uciec…

16

https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_pl.pdf [dostęp 20.06
2018].
17
http://erdk2018.pl/pl/patronat-erdk [dostęp 20.06.2018].
18
http://erdk2018.pl/pl/aktualnosci/erdk2018-na-polmetku [dostęp 2.07.2018].
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Dziedzictwo kulturowe – co to takiego?
Nie ma nic bardziej nieokreślonego niż słowo kultura.
Johann Gottfried Herder

Skoro rozmawiamy, dyskutujemy i piszemy o dziedzictwie kulturowym, spróbujmy
zdefiniować to pojęcie. Zacznijmy od kultury. Z pozoru każdy wie, czym jest kultura.
Wiemy, jak obcować z kulturą czy korzystać z dóbr kultury. Potrafimy podać
przykłady wydarzeń kulturalnych oraz wiemy jak się kulturalnie zachowywać. Ale
czy potrafimy ją zdefiniować?
Według walijskiego badacza kultury Raymonda Williamsa słowo culture należy do
najbardziej wieloznacznych i skomplikowanych wyrażeń w języku angielskim. Jego
znaczenie nieustannie ulega zmianie, modyfikacji i rozproszeniu19.
Polscy badacze Wojciech Józef Burszta i Michał Januszkiewicz zwracają uwagę na
chaos i dowolność odwoływania się do pojęcia kultury, w związku z czym „kultura
jest wszędzie”, i „może być ona wszystkim albo niczym”20.
We „Wstępie do kulturoznawstwa” przeczytamy, że kultura może obejmować:
„Szekspira, ale także komiksowego Supermana, operę, ale także futbol
amerykański, problem, kto zmywa naczynia w domu”21.
Trudno nie zgodzić się z powyższymi przykładami. A skąd w ogóle wzięło się to
niezwykle wieloznaczne słowo?
Wyrażenie „kultura” pochodzi z języka łacińskiego, od czasownika colo, colere,
oznaczającego „uprawiać”. W języku łacińskim pierwotnie cultura była związana
z uprawą ziemi, lecz z biegiem czasu znaczenie to rozszerzono na oznaczenie

19

Zob. R. Williams, Keywords: a Vocabulary of Culture and Society. London: Fontana/Croom
Helm 1976.
20
W. J. Burszta, M. Januszkiewicz. Słowo wstępne: kłopot zwany kulturoznawstwem,
w: W. J. Burszta, M. Januszkiewicz (red.) Kulturoznawstwo. Dyscyplina bez dyscypliny?,
Warszawa: SWPS „Academica” 2010 s. 7.
21
E. Baldwin, B. Longhurst, S. McCracken, M. Ogborn, G. Smith. Wstęp do kulturoznawstwa,
Poznań: Zysk i S-ka 2007 s. 24.
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wszystkiego, co może być „uprawiane” w jakikolwiek sposób. A więc dotyczy ono
także racjonalnego rozwoju człowieka i natury22.
Słynny rzymski filozof Marek Tulliusz Cyceron mówił o cultura animi – „kulturze
ducha”, realizującej się poprzez filozofię. „Czymże bez ciebie bylibyśmy nie tylko
my, ale czym byłoby w ogóle życie ludzkie?” – pytał w „Rozmowach tuskulańskich”.
Podkreślał, że kultura pozakładała miasta, zespoliła ludzi przez wspólne osiedla,
małżeństwa, wspólnotę pisma i mowy, wynalazła prawa i nauczała dobrych
obyczajów i ładu23.
A czym jest dziedzictwo? Też mniej więcej wiadomo. Dziedziczymy coś po naszych
przodkach (a nasi potomkowie po nas). Choć samo określenie „dziedzic” może
kojarzyć się ze szlachcicem, posiadającym duży majątek, dziedzicem jest każdy, kto
otrzyma coś w spadku24.
Czy można określić to jednym słowem? „Najkrócej mówiąc, dziedzictwo to wartość”
– przeczytamy na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa. „Dziedzictwo jest tym
wszystkim, co każdy z nas indywidualnie lub większą grupą chce zachować
i przekazać następnemu pokoleniu”25.
Jak zatem zdefiniować dziedzictwo kulturowe?
Przede wszystkim spójrzmy na znaczenie słów. „Dziedzictwo” jest to własność, coś
co jest dziedziczone, przekazywane w spadku przez poprzednie pokolenia.
W przypadku „dziedzictwa kulturalnego” spadek ten nie składa się z pieniędzy
ani z posiadłości, lecz z kultury, wartości i tradycji. Dziedzictwo kulturalne sugeruje
wspólną więź, naszą przynależność do jakiejś wspólnoty. Jest symbolem naszej
historii i tożsamości; naszej więzi z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością26.
Polski prawnik i specjalista w dziedzinie ochrony zabytków i dziedzictwa kultury Jan
Pruszyński proponuje taką wyczerpujacą definicję: „(...) zasób rzeczy nieruchomych
i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami
historycznymi i obyczajowymi uznawanymi za podstawę ochrony prawnej dla dobra
22

W. Daszkiewicz, Podstawowe rozumienie kultury – ujęcie filozoficzne, w: Roczniki
kulturoznawcze (Tom I), 2010, s. 43-44.
23
Por: M. T. Cyceron, Rozmowy tuskulańskie (Disputationes Tasculanae), Warszawa 2010.
24
https://sjp.pl/dziedzic [dostęp 20.06.2018].
25
http://wolontariat.nid.pl/page/org/korzysci-z-wziecia-udzialu [dostęp 20.06.2018].
26
Czym jest dziedzictwo kulturowe? https://pl.khanacademy.org/humanities/art-historybasics/beginners-art-history/a/what-is-cultural-heritage [dostęp 20.06.2018].
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
konkretnego społeczeństwa i jego rozwoju oraz dla przekazania ich następnym
pokoleniom, z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne,
patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości
i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd
i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty
cywilizacyjnej”27.
Krótszą podpowiedź możemy znaleźć także na oficjalnej stronie ERDK. Zobaczymy
tam krótki film ukazujący różne przykłady odkrywania dziedzictwa kulturowego.
Bohaterowie słuchają muzyki, czytają książki, wykonują różne tańce, podziwiają
rzeźby, tworzą lokalne tkaniny, a nawet przyrządzają tradycyjne potrawy28.
Istotnie, wspomniane potrawy także są częścią dziedzictwa kulturowego i mogą
stanowić symbol państwa, szczególnie, jeśli dobrze smakują. Zwróciła na to uwagę
pani Grażyna Płonka ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz –
Centrum:
Polska kojarzy się obcokrajowcom z kotletem schabowym, bigosem, pierogami,
kiszonym ogórkiem. Dla Polaków to potrawy narodowe, które były, są i będą.

Nie są to oczywiście ani jedyne, ani najważniejsze, ale niewątpliwie jedne
z najsmaczniejszych symboli Polski.
Wiemy już, że pojecie dziedzictwa kulturowego obejmuje szeroki zakres. Wymaga
więc pewnego podziału. Dziedzictwo materialne to np. budynki, zabytki,
zabytkowe miasta i obiekty archeologiczne a także przedmioty, artefakty, ubrania,
dzieła sztuki i maszyny. Dziedzictwo niematerialne to natomiast praktyki, zwyczaje,
ekspresja, wiedza, umiejętności, które ludzie cenią, a także język i tradycje ustne
oraz tradycyjne rzemiosło. Ponadto wyróżniamy dziedzictwo naturalne
(środowisko naturalne, flora i fauna) a także dziedzictwo cyfrowe (zasoby, które
utworzono w formie cyfrowej lub te, które zostały przekształcone w format cyfrowy
w celu ich zachowania – np. teksty pisane, zdjęcia, materiały wideo)29.

27

J. Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski: jego straty i ochrona prawna, Kraków 2001.
https://europa.eu/cultural-heritage/about [dostęp 20.06.2018].
29
https://europa.eu/cultural-heritage/about [dostęp 20.06.2018].
28
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O definiowaniu oraz charakterystyce tego pojęcia nie zapomnieli uczestnicy
konkursu. Tak pisał o tym pan Adam Grzybowski:

Dziedzictwo kulturowe to ważny czynnik życia i działalności człowieka. (…)
Zawiera w sobie wszystkie skutki środowiskowe wynikające z interakcji
pomiędzy ludźmi a otoczeniem na przestrzeni dziejów.

Podobnie wyjaśniła to pani Helena Szuba ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Raciborzu:

Kulturowe dziedzictwo narodowe to dorobek poprzednich pokoleń. Świadczy
o korzeniach danego społeczeństwa oraz potwierdza w sensie materialnym
i duchowym tożsamość narodu. (…) Na materialne dziedzictwo kulturowe
danej miejscowości, w której żyjemy, składa się dorobek materialny wszystkich
pokoleń, jakie zamieszkiwały to miejsce.

Pani Aleksandra Jańska ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Racibórz
– Centrum podkreśliła duże znaczenie pokoleń, zarówno seniorów, jak i dzieci
i młodzieży:

Dziedzictwo kulturowe kształtuje nasze życie, otacza nas w krajobrazach
naturalnych, w literaturze, sztuce i przedmiotach, ale również w rzemiośle,
którego uczymy się od naszych seniorów, w historii o patronach regionalnych
i obrzędach okolicznościowych.
Dziedzictwo kulturowe również skupia się na dzieciach i młodzieży, które staną
się strażnikami naszego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń. Wartość
edukacyjną dziedzictwa kulturowego podkreśla się ze względu na jego wkład
w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny.
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
Próba zdefiniowania tego pojęcia sprawia jednak niemałe problemy. Pamiętamy,
jak trudno ustalić granice „kultury”. Również dziedzictwo kulturalne jest pojęciem,
które obejmuje coraz szerszy zakres30. „Być może należałoby zapytać raczej: „Co
kulturowym dziedzictwem nie jest?” Choć tak postawione pytanie wydaje się nadal
zbyt radykalne, niewykluczone, że niedługo jedynie ono będzie miało sens”31 –
twierdzi Sharon Macdonald, profesor antropologii kultury z Uniwersytetu
w Yorku32.
Macdonald zwraca uwagę, że odkąd rozpoczęto oficjalne oznaczanie obiektów
dziedzictwa kulturowego, jego przykłady wciąż się mnożą. Mamy więc do czynienia
nie tylko ze wzrostem liczby, ale i z rozszerzeniem definicji obiektów, które uważa
się dziś za godne tego miana33.
Badaczka zaznacza ponadto, że wciąż rośnie liczba list kulturowego dziedzictwa
oraz praktyk i technik pozwalających je identyfikować, chronić i rozwijać, takich, jak
na przykład Rok Europejskiego Dziedzictwa. Fascynującym paradoksem kulturowym
nazywa ona fakt, że wspomniane techniki przyczyniają się do dalszego namnożenia
dziedzictwa, które starają się przecież ograniczyć34.
„Dotyczczas to głównie eksperci decydowali, co jest dziedzictwem, ale od jakiegoś
czasu coraz większy udział ma w tym społeczeństwo obywatelskie” – tłumaczy
Agata Wąsowska-Pawlik i jako świetny przykład wskazuje Kopalnię rud ołowiu,
srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi
w Tarnowskich Górach. W staraniach o wpis obiektu na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO dużą rolę odegrało Stowarzyszenie Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej – lokalna organizacja pozarządowa35.
Na problem definiowania dziedzictwa kulturowego zwracał uwagę także John
Tunbridge od ponad pół wieku zaangażowany w badania nad dziedzictwem.
Zastanawiając się nad przyszłoscią badań nakreślił on trzy możliwe scenariusze
30

http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/ [dostęp 20.06.2018].
Sharon Macdonald, Czym jest dziedzictwo kulturowe, http://erdk2018.pl/pl/kontekst/
sharon-macdonald-czym-jest-dziedzictwo-kulturowe [dostęp 20.06.2018].
32
Więcej o badaczce, jej działalności i twórczości zob: https://www.york.ac.uk/
sociology/our-staff/academic/sharon-macdonald/#profile [dostęp 20.06.2018].
33
Sharon Macdonald, Czym jest dziedzictwo kulturowe….; ciekawy podział i różnorodne
przykłady dziedzictwa zob. http://wolontariat.nid.pl/page/org/korzysci-z-wziecia-udzialu
[dostęp 20.06.2018].
34
Sharon Macdonald, Czym jest dziedzictwo kulturowe….
35
Mozaika wybrana z historii…, s. 1.
31
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dotyczące interpretacji pojęcia dziedzictwa kulturowego. Pierwszy: rozmaite
podmioty powiązane z dziedzictwem porozumieją się co do wspólnej jego definicji.
Drugi: wszyscy zgodzimy się co do istnienia alternatywnych punktów widzenia
w obrębie dyscypliny i uznamy, że są one równie uprawnione. Istnieje też trzecia
możliwość, zakładająca, że badania nad dziedzictwem ulegną rozdrobnieniu,
prowadząc do powstania osobnych, nieporozumiewających się ze sobą obozów36.
O tym, jak szeroki jest zakres dziedzictwa kulturowego może świadczyć lista
obiektów wyróżnionych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE). Jest to
wyróżnienie przyznawane obiektom dziedzictwa kulturowego, które mają silną
europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy
i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące
fundamentem procesu integracji europejskiej37.
Na liście znajdziemy m. in. budynki, pomniki przyrody, dokumenty, a nawet ważne
dla Europy wydarzenia38.
Cztery spośród 38 pozycji na liście to obiekty z Polski. Warto dodać, że żadne
państwo nie jest tam reprezentowane częściej, a również cztery obiekty pochodzą
z Francji oraz Niemiec. Jednym z polskich obiektów jest Historyczna Stocznia
Gdańska (obiekty związane z powstaniem „Solidarności”). Trudno pominąć
znaczenie tego miejsca i wydarzeń, które się tam wydarzyły, dla Europy, a nawet
świata39.

36

J. Tunbridge, Zmiana warty. Dziedzictwo i jego perspektywy na przestrzeni lat,
w: „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny)”, s. 5.
37
Więcej na temat ZDE zob. http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wspolpraca-zzagranica/znak-dziedzictwa-europejskiego.php [dostęp 25.06.2018].
38
Na liście znajduje się 38 obiektów: https://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/actions/heritage-label_en [dostęp 25.06.2018].
39
Pozostałe obiekty to: Unia Lubelska z 1569 roku, Konstytucja z 3 maja 1791 roku
oraz Cmentarz wojenny nr 123 - Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej.
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/wspolpraca-z-zagranica/znak-dziedzictwaeuropejskiego.php [dostęp 25.06.2018].
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo

Jaka jest Europa?
Europa jest grecka, jeśli chodzi o myśl filozoficzną i sztukę, rzymska, jeśli
mowa o prawie, i judeochrześcijańska pod względem religii.
Ernest Ronan
Wiemy już dużo więcej o dziedzictwie kulturowym, a zatem czas na Europę.
Sięgając do korzeni Europy, warto zastanowić się od czego to wszystko się zaczęło…
Według mitologii greckiej Europa była kobietą. Zeus jako byk uprowadził tą fenicką
księżniczkę na Kretę, gdzie urodziła mu trzech synów. Słowo „Europa” wywodzi się
z greki i języków semickich i oznacza „łagodne wznoszenie się” albo „zachód
i mrok”40.
A skąd wzięli się Europejczycy? To skomplikowane. „Korzenie naszych narodów,
korzenie Europy zostały skonsolidowane w trakcie jej historii, ucząc się włączania
w nieustannie nowych syntezach najróżniejszych kultur, niemających między sobą
wyraźnego powiązania. Tożsamość europejska jest i zawsze była tożsamością
dynamiczną i wielokulturową” – mówił w 2016 roku papież Franciszek.41
O korzeniach Europy Ojciec Święty wspominał także w roku 2017 podczas spotkania
ze studentami w Rzymie. Podkreślił on, że migracje nie są zagrożeniem, lecz
wyzwaniem, by się rozwijać. Zauważył, że Europa powstała w rezultacie inwazji,
migracji42.
Istotnie, tysiące lat temu Europa doświadczyła przynajmniej trzech dużych fal
migracji. W związku z tym większość mieszkańców Europy to genetyczni
spadkobiercy tych fal migrantów. Wędrowcy lub uchodźcy (z terenów Afryki i Azji)
nie likwidowali tubylców, lecz się z nimi mieszali.

40

A. Krzemiński, Między republiką a cesarstwem, w: Dzieje wspólnej Europy [Pomocnik
Historyczny „Polityki”], s. 18.
41
Franciszek, Fragment przemówienia wygłoszonego podczas odbierania nagrody Karola
Wielkiego (6 maja 2016 roku) http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/speeches/2016/
may/documents/papa-francesco_20160506_premio-carlo-magno.html [dostęp 20.06.2018]
42
https://www.deon.pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5377,papiez-dostudentow-morze-srodziemne-stalo-sie-cmentarzem.html [dostęp 20.06.2018].
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Na najbardziej praeuropejskiego uważa się neandertalczyka, który na ziemiach
Europy pojawił się ok. 400 tys. lat temu43. Możliwe jednak, że pierwszymi
Europejczykami byli, występujący dużo wcześniej, homo erectus lub homo
georgicus. Uznaje się, że bezpośredni przodkowie dzisiejszych Europejczyków
dotarli na kontynent ok. 45 tys. lat temu.
Większość Europejczyków ma geny przybyszów z Afryki, którzy krzyżowali się
z neandertalczykami. Do tego trzeba dodać domieszkę genów rolników z Bliskiego
Wschodu oraz wysokich pasterzy ze stepów eurazjatyckich44.
Przenieśmy się teraz nieco w przyszłosć, pozostając jednak wciąż w dalekiej
przeszłości...
Z najstarszymi formami europejskiej kultury mamy do czynienia na co dzień. Prawo,
które wszystkich nas obowiązuje, wywodzi się głównie z tradycji rzymskiej. Wiedzą
o tym szczególnie dobrze wszyscy studenci prawa. Wszyscy pamiętamy o pewnej
odmienności Wielkiej Brytanii względem państw Europy kontynentalnej. Wynika to
między innymi z odmiennych systemów prawnych, które swoje źródło mają już
w starożytności i oporze Wysp Brytyjskich wobec podbojów Imperium Rzymskiego.
Każdy zna też rzymskie cyfry, używane chętnie do wyliczania miesięcy czy
zajmowanych miejsc. Jeśli cyfry to matematyka, a jeśli matematyka to mnóstwo
nawiązań do dorobku starożytnych greckich uczonych. Wszyscy dobrze pamiętamy
z lekcji oznaczenia kątów poszczególnymi literami czy nazwiska autorów różnych
wzorów.
Starożytna Grecja i Rzym odegrały niezwykle znaczącą rolę w europejskiej kulturze
i nauce. Kolonizacja grecka w ostatnich wiekach przed Chrystusem wykraczała
znacznie poza skrawek półwyspu bałkańskiego i wyspy na Morzu Egejskim,
a za sprawą Aleksandra Macedońskiego (zwanego tez Wielkim) wpływy greckie
obejmowały takie terytoria jak Egipt, Azja Środkowa, a nawet Indie45. Z kolei Rzym
43

Nazwa neandertalczyk pochodzi od nazwy doliny Neandertal w zachodnich Niemczech,
w której po raz pierwszy odkryto (i rozpoznano jako należące do odrębnej odmiany
człowieka) szczątki neandertalczyka. https://www.nrw-tourism.com/neander-valley [dostęp
20.06.2018].
44
A. Krzemińska, Skąd się wzięli Europejczycy, w: Dzieje..., s. 15.
45
Zob. mapa przedstawiająca zasięg wpływów greckich. A. Krzemińska, Wielka grecka
kolonizacja, w: Dzieje..., s. 19. Jednym z przykładów tych szerokich wpływów może być
postać Archimedesa – greckiego uczonego, żyjącego na terenie ówczesnej Grecji, który
urodził się na Sycylii (dziś Włochy) i kształcił się w Aleksandrii (dziś Egipt). Zob.
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
(pod postacią królestwa, cesarstwa lub republiki) sięgał daleko poza granice miasta,
będącego dziś stolicą Włoch. Powierzchnia imperium przekraczała 4 miliony km2,
przewyższając wielkością dzisiejszą Unię Europejską46.
Europa korzystała i wciąż korzysta z dorobku starożytnych myślicieli i polityków.
Duży wpływ na europejską kulturę, filozofię i politykę miał (wspomniany
w poprzednim rozdziale) żyjący w I w. p. n. e. Cyceron. Nie był dobrym politykiem,
lecz zasłynął jako wybitny pisarz. Jego mowy oraz dzieła już od ponad 2000 lat są
uznawane za niedościgniony ideał. Cyceron inspirował osoby żyjące w różnych
epokach i wyznające różne poglądy. Na jego pracach wzorowali się m. in.
św. Augustyn – jeden z ojców Kościoła, humaniści renesansu, a także ojcowie
założyciele USA oraz francuscy jakobini47.
Przykładem niemal idealnego władcy był z kolei panujący w II w. n. e. rzymski cesarz
Marek Aureliusz, chwalony przez filozofów oraz polityków różnych epok, także
w czasach najnowszych48.
Bardzo istotnym, jeśli nie najistotniejszym, elementem europejskiej kultury jest
chrześcijaństwo. Co prawda pojawiło się ono w I w. n. e. w Azji, na Bliskim
Wschodzie, jednak Palestyna, w której żył i nauczał Jezus Chrystus była pod
panowaniem Rzymskim, a zatem największa obecnie religia świata szybko dotarła
do Europy. Nie od razu została doceniona.
Chrześcijan początkowo prześladowano, potem ignorowano. Na początku
IV w. n. e. zakończyły się prześladowania, a wkrótce chrześcijaństwo stało się religią
imperium rzymskiego. Chrześcijańskie cesarstwo (cesarstwo wschodniorzymskie)
trwało do 1453 r. Cesarstwo zachodniorzymskie rozpadło się w 476 r., jednak
rzymskie papiestwo zachowało ciągłość49. Koronację króla Franków Karola
Wielkiego na cesarza w 800 r. uznawano za translatio imperii. Określenie to
tłumaczone jako „przekazanie władzy” było symbolicznym odnowieniem

https://www.imperiumromanum.edu.pl/artykul/archimedes-czlowiek-ktory-postawil-sierzymianom/ [dostęp 23.07.2018].
46
Zob. mapa przedstawiająca zasięg imperium rzymskiego. A. Krzemińska, Cesarstwo po
rzymsku, w: Dzieje..., s. 24.
47
A. Krzemiński, Między republiką a cesarstwem, w: Dzieje..., s. 21,22; B. Nowacki, Cyceron,
w: Dzieje..., s. 22.
48
Przykładem nowoczesnego polityka, odwołującego się często do dorobku Marka
Aureliusza jest urzędujący w latach 1974-82 kanclerz RFN Helmut Schmidt. B. Nowacki,
Marek Aureliusz, w: Dzieje..., s. 27.
49
A. Krzemiński, Między republiką a cesarstwem …, s. 22.
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chrześcijańskiego cesarstwa ustanowionego przez Konstantyna (pierwszego
chrześcijańskiego cesarza rzymskiego)50.
Choć od panowania Karola Wielkiego minęło ponad 1200 lat, wciąż docenia się jego
działania na rzecz Europy. „Przyszłość Europy ma głębokie korzenie historyczne.
Nigdzie indziej nie są one bardziej odczuwalne niż w Akwizgranie, u tronu Karola
Wielkiego” – mówił były prezes Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claude
Trichet51. Średniowieczny władca jest dziś jednym z symboli jedności europejskiej
i patronem nagrody przyznawanej co roku osobom i instytucjom za zasługi
w promowaniu pokoju i jedności w Europie52
Myśl chrześcijańska miała znaczący wpływ na powstanie Unii Europejskiej. Pisała
o tym w swojej pracy pani Alicja Wilkus ze Śląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Raciborzu:
Ojcowie założyciele wspólnej Europy chcieli, aby Europa była oparta na
wartościach chrześcijańskich, a także Europy wolnej od wojen. Inspiracją
symboliki flagi europejskiej było Pismo Święte. 12 gwiazd symbolizuje wieniec
z gwiazd dwunastu, które ukazały się nad głową Maryi (Ap.12.1).

Istotnie, treści zawarte w Apokalipsie Św. Jana są jednym z głównych motywów
wyjaśniających liczbę gwiazd na fladze Unii Europejskiej53.
Wśród wspomnianych Ojców-Założycieli Unii Europejskiej możemy znaleźć osoby
głęboko wierzące i kierujące się wartościami chrześcijańskimi. Są to przede
wszystkim Alcide de Gasperi oraz Robert Schuman.
Pierwszy z nich to włoski polityk, wieloletni premier i współtwórca włoskiej chadecji
(chrześcijańskiej demokracji). Wielokrotnie podkreślał swoje przywiązanie do wiary
i Kościoła. Bardzo dobrze obrazuje to ta wypowiedź: „Oskarżają mnie, że jestem
sługą Kościoła katolickiego”, mawiał i dodawał: „Mówią prawdę, lecz jestem
w dobrym towarzystwie. […] Żadna siła nie potrafiłaby zastąpić zaczynu
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T. Targański, Cesarstwo ziemsko-nieziemskie, w: Dzieje..., s. 41.
Trichet mówił o tym w rozmowie z dziennikarzami „Süddeutsche Zeitung” 8 sierpnia
2011.
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Więcej o nagrodzie: https://www.karlspreis.de [dostęp 5.07.2018].
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http://uniaeuropejska.org/powstala-flaga-unii-europejskiej/ [dostęp 20.06.2018].
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braterstwa i sprawiedliwości chrześcijańskiej” 54. Podczas prześladowań w czasie
dyktatury faszystowskiej we Włoszech znalazł schronienie w Watykanie. W styczniu
2016 roku papież Franciszek obiecał postarać się o przyspieszenie jego
beatyfikacji55.
Robert Schuman to natomiast przede wszystkim współtwórca słynnej deklaracji,
nazwanej później Deklaracją Schumana. Rocznica jej wygłoszenia (9 maja 1950 r.)
jest świętowana jako Dzień Europy, nazywany też „urodzinami Unii Europejskiej”56.
Konrad Adenauer miał go nazwać „świętym w garniturze”57. Schuman wiele czasu
poświęcał także na modlitwy o pokój w Europie, na czym bardzo mu zależało.
On także wkrótce może zostać beatyfikowany58.
„Projekty ojców założycieli, zwiastunów pokoju i proroków przyszłości, nie straciły
na aktualności: dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek inspirują do budowania mostów
i burzenia murów” – podkreślał papież Franciszek. „Umieli oni poszukiwać dróg
alternatywnych, innowacyjnych w sytuacji naznaczonej ranami wojny. Mieli
odwagę nie tylko, by marzyć o idei Europy, ale ośmielili się radykalnie przekształcić
wzorce, które powodowały jedynie przemoc i zniszczenie” – dodał59.
O chrześcijańskich korzeniach Europy wiele mówili także papieże. Wspomniała
o tym pani Alicja Wilkus:
O znaczeniu chrześcijaństwa dla Europy mówił papież Benedykt XVI, który
stwierdził, że „chrześcijańskie korzenie są dla Europy jak pokarm i tlen”.
Św. Jan Paweł II, który tak wiele zrobił dla Europy i świata, przed laty wołał
„Europo, odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki, tchnij życie
w swoje korzenie”.
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P. Stachowiak, Alcide De Gasperi, czyli o świętości w polityce, https://www.przewodnikkatolicki.pl/Archiwum/2016/Przewodnik-Katolicki-6-2016/Wiara-i-Kosciol/Alcide-DeGasperi-czyli-o-swietosci-w-polityce [dostęp 20.06.2018].
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A. Lubowski, Alcide De Gasperi, w: Dzieje..., s. 102.
56
Autorami słynnej deklaracji byli Robert Schuman oraz jego doradca Jean Monnet. Pełna
treść Deklaracji Schumana dostępna na: https://europa.eu/european-union/about-eu/
symbols/europe-day/schuman-declaration_pl [dostęp 20.06.2018].
57
Adenauer (również gorliwy katolik) to także niezwykle ważna postać dla procesu integracji
europejskiej. Zob. A. Lubowski, Robert Schuman, w: Dzieje..., s. 91.
58
A. Bugała, „Święty w garniturze”, http://prasa.wiara.pl/doc/2143898.Swiety-w-garniturze
[dostęp 20.06.2018].
59
Franciszek, Fragment przemówienia...
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Chrześcijaństwo niewątpliwie było i jest niezwykle istotnym elementem
europejskiej kultury i historii. Pisarz i publicysta Adam Szostkiewicz słusznie jednak
zauważa, że „Europę współkształtują różne tradycje, nie tylko chrześcijańska, lecz
także oświeceniowa, nie tylko konserwatywna, lecz także demokratyczna, liberalna
i lewicowa”60.
Istotnie, w kulturze Europy, także w kulturze politycznej i prawnej ważną rolę
odegrali m. in. myśliciele okresu Oświecenia, niezwiązani blisko z chrześcijaństwem,
a nawet niechętni religii. Przykładem jest Charles Louis de Secondat, bardziej znany
jako Monteskiusz. Ten francuski prawnik i filozof zaproponował zasadę trójpodziału
władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dało to podstawy
konstytucjonalizmowi. Współczesny świat jest praktycznie ułożony według tej
idei61. Konstytucje, w których podkreślony jest trójpodział władzy obowiązują
w wielu państwach na całym świecie i są podstawą rządów prawa, promowanych
przez instytucje Unii Europejskiej62.
Szostkiewicz dodaje, że „Europa historycznie i kulturowo nie zaczyna się od
chrześcijaństwa i możliwe, że na nim się nie zakończy”63.
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A. Szostkiewicz, Chrześcijańskie spoiwo, w: Dzieje..., s. 40.
J. Zarembina, Monteskiusz, w: Dzieje..., s. 74.
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O praworządności traktuje artykuł 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Zob. http://www.
europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/artykul-7-w-jakisposob-przebiega-procedura-ochrony-wartosci-unii-europejskiej [dostęp 24.07.2018].
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Zjednoczeni w różnorodności
Znając języki wszędzie czujesz się jak u siebie w domu
Edmund De Waal

Tytułem niniejszego rozdziału jest motto Unii Europejskiej, uznawane za jeden z jej
symboli, obok flagi, hymnu czy wspólnej waluty. Motto oznacza, że aby zapewnić
pokój i dobrobyt oraz chronić bogactwo kultur, tradycji i języków w Europie,
Europejczycy powinni działać wspólnie. Ową różnorodność dobrze obrazuje także
wielość języków, w których można to zdanie zapisać64.
Język to jeden z najważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego. Dla Europy
języki miały duże znaczenie właściwie od zawsze. To jezyk uważa się za pewien
łącznik zamieszkujących Europę pradawnych ludów. Najstarszy zapis języka
indoeuropejskiego, a dokładnie hetyckiego, liczy około 4 tys. lat65. Rodzinę języków
indoeuropejskich tworzy ok. 450 języków europejskich, indyjskich oraz irańskich66.
Należą do niej niemal wszystkie języki europejskie67.
Przynależność do wspólnej rodziny nie wyklucza jednak różnic. Zróżnicowanie
językowe powodowało, że Europejczycy potrzebowali wspólnego języka do
łatwiejszego porozumiewania się w różnych dziedzinach. W średniowieczu był to
lingua franca, powstały na bazie języków romańskich, z naleciałościami greki,
tureckiego i arabskiego. Europę na przestrzeni wieków zdominowało kilka
naturalnych języków: greka, łacina, niemiecki, francuski oraz angielski. Dominacja
tego ostatniego trwa do dziś68.
Owa dominacja nie odnosi się jedynie do Europy. Odkrycia europejskich
podróżników i będąca ich następstwem kolonizacja pozostawiła trwały ślad
64

„Zjednoczeni w różnorodności” we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej:
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto_pl [dostęp 24.07.2018].
65
W tym języku spisano pierwszy znany i zachowany traktat pokojowy – po bitwie pod
Kadesz (dziś zachodnia Syria), stoczonej w XIII w. p. n. e. pomiędzy Hetytami a Egipcjanami.
A. Krzemińska, Skąd się wzięli Europejczycy..., s. 15.
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https://www.ethnologue.com/subgroups/indo-european [dostęp 20.06.2018].
67
Wyjątkiem są języki ugrofińskie, do których zaliczamy m. in. estoński, fiński i węgierski
https://www.ethnologue.com/subgroups/uralic [dostęp 20.06.2018].
68
A. Krzemińska, Skąd się wzięli Europejczycy..., s. 16-17.
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w kulturach oraz językach innych kontynentów. Większość języków o zasięgu
globalnym to właśnie języki europejskie, z indoeuropejskiej rodziny językowej69.
Nie znaczy to, że języki Szekspira, Moliera czy Goethego są w Europie
najważniejsze. Żaden język, przynajmniej oficjalnie, nie ma takiego statusu.
W Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe. Status ten mają wszystkie
języki urzędowe państw członkowskich. Są to również języki robocze UE, zatem
unijne instytucje przywiązują dużą wagę do nauki języków oraz do tłumaczeń70.
Najważniejsze unijne dokumenty, na czele z traktatami, są tłumaczone na wszystkie
24 języki, by każdy obywatel UE mógł się z nimi zapoznać71.
Na różnorodność języków zwraca uwagę pani Helena Szuba:
Kulturową podstawą Unii Europejskiej jest różnorodność języków. Unia
Europejska obejmuje szczególną opieką naukę języków, gdyż ich znajomość jest
podstawą swobodnego przepływu osób i pracowników.

Bardzo dobrym przykładem promocji nauki języków obcych są coroczne obchody
Europejskiego Dnia Języków. Pierwsza edycja tego święta, zorganizowana w 2001
roku przez Unię Europejską i Radę Europy, odniosła ogromny sukces, wzbudzając
zainteresowanie milionów ludzi w 45 uczestniczących w tym wydarzeniu krajach.
W ramach obchodów Dnia Języków podnoszono zalety językowej różnorodności
Europy oraz propagowano uczenie się języków.
Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września
Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Jednym
z podstawowych celów święta jest promowanie różnorodności kulturowej
i językowej Europy jako bogactwa, stanowiącego istotną wartość, którą należy
doceniać, wykorzystywać, rozwijać i pielęgnować72.
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Obok arabskiego i chińskiego są to: angielski, hiszpański, portugalski, francuski
oraz rosyjski. Mniej lub bardziej aktywny kontakt ma z nimi niemal każdy z 7 miliardów
mieszkańców Ziemi. A. Krzemińska, Skąd się wzięli Europejczycy..., s. 17.
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http://ec.europa.eu/education/official-languages-eu_pl [dostęp 24.07.2018].
71
Przykład: Traktat lizboński dostępny w 24 językach UE: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ PL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0033 [dostęp 24.07.2018].
72
https://edl.ecml.at/Home/Whatisit/tabid/1760/Default.aspx [dostęp 3.08.2018].
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Nigdy jeszcze nie było tylu możliwości podjęcia pracy lub studiów za granicą
i jeszcze nigdy nie stworzono tak sprzyjających warunków wszystkim, którzy są tym
zainteresowani. Jednak brak odpowiednich umiejętności językowych sprawia,
że wielu ludzi nie jest w stanie z tych możliwości skorzystać.
Ale języki nie są nam potrzebne jedynie do bardziej efektywnego wykonywania
swojej pracy (także na terenie własnego kraju). Znajomość języków obcych pozwala
także na lepsze wzajemne zrozumienie i pokonywanie różnic kulturowych. Jeśli
w języku kraju, który odwiedzamy w czasie wakacji, poznamy choć kilka słów,
pozwoli to nam zawrzeć nowe znajomości i zyskać nowych przyjaciół.
Uczenie się języków daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym, jak
i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków i korzystać z możliwości,
jakie ta nauka stwarza.
Osiąganie przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch
języków, poza swoim własnym, pomaga w pełni wykorzystać nasz potencjał jako
obywateli demokratycznej Europy73.
Czy wspomniana znajomość co najmniej dwóch języków obcych to dużo, czy mało?
Przyjrzyjmy się pewnym liczbom.
Wiemy już, że w Unii Europejskiej obowiązują 24 języki urzędowe, jednak języków
używanych w UE, jak również w całej Europie jest o wiele więcej. Na świecie jest
dziś między 6000 a 7000 języków. Najwięcej z nich funkcjonuje na terenie Azji
i Afryki. W Europie mamy około 225 rodzimych języków, czyli około 3% liczby
wszystkich języków świata, jednak w związku z napływem imigrantów
oraz uchodźców Europa staje się coraz bardziej wielojęzyczna. W samym tylko
Londynie mówi się w około 300 językach, takich jak arabski, turecki, kurdyjski, czy
hindi74.
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https://edl.ecml.at/Home/WhyaEuropeanDayofLanguages/tabid/1763/Default.aspx
[dostęp 3.08.2018].
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[dostęp 26.06.2018].
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Zauważyć warto, że porozumiewamy się nie tylko za pomocą języków urzędowych.
Wspomniał o tym pan Janusz Loch ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Koło Racibórz – Centrum:
Niemal we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza językiem urzędowym
istnieją grupy etniczne mówiące tzw. swoim językiem czyli gwarą. Tym chcą
podkreślić swoją odrębność kulturową w ramach swojego kraju. Wywodzi się
to z tradycji kultywowania mowy ojców i dziadków. Nie inaczej jest w Polsce…

Także w miejscu, w którym powstała niniejsza publikacja, czyli na Górnym Śląsku,
gwara ma duże znaczenie.
Język jest doskonałym przykładem odrębności danego narodu, społeczeństwa, czy
innych grup. Na te różnice zwróciła uwagę pani Grażyna Płonka:
Spośród innych narodów obecnie nie wyróżniamy się strojem, kolorem oczu
czy włosów. Wyróżnia nas mowa – język polski.

Podobnie mogą powiedzieć przedstawiciele innych narodów, mieszkańcy innych
państw i krajów. Dziś często niełatwo odróżnić Europejczyka wschodniego od
zachodniego. Trudno też dopasować konkretne osoby do danych państw75. Widząc
danego człowieka można się tylko domyślić, skąd pochodzi. Rozmowa z nim „powie
nam” o wiele więcej.
A jeszcze więcej wyjaśnią nam pewne wielobarwne symbole, o których również
wspomina pani Grażyna Płonka:
Coraz częściej, aby zaakcentować swoją polskość, dekorujemy symbolami
samochody, okna mieszkań. Nikt nam tego nie nakazuje, ale robimy to
z potrzeby serca. Rodzice przekazują dzieciom wiedzę, co powinny cenić.
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A. Krzemińska, Skąd się wzięli Europejczycy..., s. 15.
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Podkreślanie swoich barw, nie tylko podczas świąt czy imprez sportowych, to też
forma dbania o dziedzictwo. Ale i dowód na istnienie dużej różnorodności
kulturowej. To zjawisko może być uważane za szansę lub traktowane jako
zagrożenie dla państw czy regionów.
Odniósł się do tego pan Janusz Loch:
Różnorodność kulturowa Europy jest wielką szansą dla rozwoju Europy.
Szansą, jakiej jeszcze do tej pory, na przestrzeni wieków nie było. A gwary,
dialekty są integralną częścią tej różnorodności.

Wspomniała o tym również pani Teresa Czach ze Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Koło Racibórz – Centrum:
Wielorakość kultur jest wspaniała, ciekawa i pouczająca. Tak jak w naturze,
gdzie tak różne gatunki potrafią ze sobą współistnieć, tak człowiek jest w stanie
współżyć w społeczności wielokulturowej nie widząc w tym żadnego
zagrożenia.
(…)
Różnorodność kulturowa może być szansą dla Europy, jeśli ta rzuci pomost
porozumienia do społeczności i pozwoli im zachować swoje dziedzictwo,
oczywiście mając na względzie prawa człowieka.

Przypomnijmy jeszcze o unijnej dewizie, która wzywa Europejczyków do
współdziałania. Nawiązywał do tego również pan Janusz Loch:
Mówimy różnymi językami, mamy różne zdania na wiele spraw, ale nie
walczymy ze sobą, staramy się nie kłócić – czyli potrafimy się pięknie różnić.

To prawda. Różnimy się. Nie tylko w ramach narodów czy grup językowych.
W rodzinie, klasie, „paczce”, zespole też możemy łatwo wskazać wiele spraw, które
nas od siebie odróżniają.
Ale czy potrafimy się „pięknie różnić”?
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Chrońmy stare, twórzmy nowe…
Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien
szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości
Józef Piłsudski

Choć dziedzictwo kulturowe może i powinien chronić każdy z nas, kwestie
te kojarzymy w dużym stopniu z działalnością pewnej organizacji. Chodzi
o Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury
(UNESCO)76.
UNESCO koordynuje działania służące rozwojowi międzynarodowej współpracy
kulturalnej, oświatowej oraz naukowej. Organizacja powstała na mocy Aktu
Konstytucyjnego podpisanego 16 listopada 1945 r. w Londynie. Wśród
sygnatariuszy było 37 państw, w tym Polska. W preambule Aktu czytamy m. in., że
„ponieważ wojny rodzą się w umysłach ludzi, również w ich umysłach powinny być
zwalczane”77. Organizacja wychodzi z założenia, że pokój to nie tylko stan braku
wojny, więc aktywnie zabiega o rozwijanie kultury pokoju w świecie.
Podstawowe cele UNESCO dotyczą aktywizacji rządów państw oraz społeczności
lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy
w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego.
Działania te obejmują niemal cały świat, ponieważ UNESCO zrzesza obecnie 193
państwa członkowskie oraz 7 państw stowarzyszonych78.
Strategiczne cele przyświecające organizacji w dziedzinie kultury obejmują:
wypracowywanie i wdrażanie norm prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem
ochrony dziedzictwa kulturowego; ochronę różnorodności kulturowej i budowanie

76

UNESCO to akronim pełnej nazwy organizacji w języku angielskim (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization) oraz łacińskie „łączę się w jedno”. Zob.
http://medialni.net/en/elearning/lekcja/32/1 [dostęp 21.06.2018].
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Treść Aktu Konstytucyjnego UNESCO dostępna na: http://www.unesco.org/education/
pdf/UNESCO_E.PDF [dostęp 2.07.2018]. „Budowanie pokoju w umysłach mężczyzn i kobiet”
(„Building peace in the minds of men & women”) to motto UNESCO. https://en.unesco.org
[dostęp 2.07.2018].
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http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/ [dostęp 2.07.2018].
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dialogu między kulturami i cywilizacjami w oparciu o poszanowanie praw człowieka
i demokrację oraz sprzyjanie twórczości i różnorodności form wyrazu kulturowego79
W 1954 roku została uchwalona pierwsza konwencja UNESCO w całości
poświęcona ochronie dziedzictwa kulturowego. Konwencja o ochronie dóbr
kultury w warunkach konfliktu zbrojnego ma na celu uświadomienie kierującym
operacjami wojskowymi, że istnieją obiekty podlegające ochronie prawnej, tak aby
nie znalazły się one w ogniu walk80. Warto dodać, że znak rozpoznawczy Konwencji
– biało-błękitna tarcza (nazywana też kulturowym odpowiednikiem Czerwonego
Krzyża) – został zaprojektowany przez profesora Jana Zachwatowicza81.
Inna niezwykle istotna umowa – przyjęta w 1972 r. Konwencja w sprawie ochrony
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego82 to umowa międzynarodowa,
określającą obowiązki Państw-Stron i instrument współpracy międzynarodowej.
Jest ona podstawą wszelkich działań związanych ze Światowym Dziedzictwem.
Sygnatariuszami Konwencji są obecnie 194 państwa.
Po co w ogóle przyjęto Konwencję? Wyjaśnienia możemy znaleźć w jej preambule.
Przedstawiciele UNESCO stwierdzili m. in., że dziedzictwu kulturalnemu
i naturalnemu coraz bardziej zagraża zniszczenie nie tylko wskutek szkód
wywoływanych przyczynami tradycyjnymi, lecz także wskutek przeobrażeń
społecznych i gospodarczych, które pogarszają sytuację przez zjawiska jeszcze
groźniejszych szkód lub zniszczeń. Podkreślili też, że niektóre z dóbr dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego mają wyjątkowe znaczenie i ich uszkodzenie
lub unicestwienie stanowi nieodwracalne zubożenie dziedzictwa wszystkich
narodów świata83.
Przyjęcie Konwencji zaowocowało powstaniem prestiżowej Listy Światowego
Dziedzictwa, która jest jednym z symboli zarówno samej organizacji jak
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http://www.unesco.pl/unesco/zalozenia-programowe/ [dostęp 2.07.2018].
Konwencja jest jedną z tzw. „konwencji haskich” – kilkunastu umów przyjętych w Hadze
w latach 1899-1970. Treść Konwencji dostępna na stronie: http://www.unesco.pl/
instrumentarium-prawne/ [dostęp 2.07.2018].
81
Prof. Zachwatowicz był w tym okresie Generalnym Konserwatorem Zabytków. Miał też
duży udział w powojennej odbudowie Warszawy. Zob: http://www.mkidn.gov.pl/pages/
blekitna-tarcza/pl/program-blekitnej-tarczy/znakblekitnej-tarczy.php [dostęp 2.07.2018].
82
Pełny tekst Konwencji dostępny na stronie: http://www.unesco.pl/instrumentariumprawne/ [dostęp 21.06.2018].
83
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego,
http://www.unesco.pl/instrumentarium-prawne/ [dostęp 21.06.2018].
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
i wspomnianej ochrony84. Miejsca wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
stanowią wspólne dobro ludzkości. Wyróżnia je „najwyższa powszechna wartość”
uznana w rozumieniu Konwencji UNESCO z 1972 r.
Pierwsza sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa miała miejsce w Paryżu w 1977 r.
Komitet rozpoczął wówczas tworzenie Listy Światowego Dziedzictwa. Rok później
wpisano na nią 12 pierwszych obiektów, w tym dwa z Polski - zespół staromiejski
Krakowa i Kopalnię Soli w Wieliczce85.
Obecnie na Liście Światowego Dziedzictwa znajdują się 1073 obiekty w 167
państwach: 832 obiekty kultury, 206 przyrodniczych i 35 o charakterze mieszanym
(kulturowo-przyrodniczym). Poza tym na Listę Światowego Dziedzictwa
w zagrożeniu wpisane są 54 miejsca86. Ponad 40 % tych obiektów znajduje się
właśnie na Starym Kontynencie87.
Szczególna opieka, jaką miejscom zaliczonym w poczet Światowego Dziedzictwa
mają zapewnić Państwa - Strony Konwencji ma je chronić przez zniszczeniem
i pozwolić na zachowanie ich w możliwie niezmienionej postaci dla przyszłych
pokoleń. Warunkiem wpisu zabytku na Listę Światowego Dziedzictwa jest
spełnienie jednego lub kilku kryteriów stanowiących o jego wyjątkowości w skali
światowej. Z Konwencji wynika obowiązek sporządzania raportów o stanie
zachowania obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa (Periodical
reports /Rapports périodiques)88.
Obiekty, miejsca, symbole warte szczególnej uwagi i godne szczególnej ochrony
znajdują się nie tylko na liście UNESCO. Występują one także na innych listach, ale
i poza nimi. Zgodnie z przytoczonymi wcześniej definicjami dziedzictwem jest
wszystko, co stanowi dla nas wartość i coś, co chcemy przekazać kolejnym
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http://www.unesco.pl/unesco/misja-unesco/ [dostęp 2.07.2018].
Małopolskim obiektom towarzyszyły m. in. Wyspy Galapagos, Park Yellowstone
oraz katedra w Aachen: http://whc.unesco.org/en/list/&order=year [dostęp 21.06.2018].
86
Wszystkie obiekty z podziałem na regiony oraz kraje (a także interaktywną mapę
obiektów) można znaleźć na stronie: http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/
swiatowe-dziedzictwo/lista-swiatowego-dziedzictwa/ [dostęp 21.06.2018].
87
W całym regionie obejmującym Europę oraz Amerykę Północną (podział ustalony przez
UNESCO) jest blisko połowa wszystkich obiektów z listy: http://whc.unesco.org/en/eur-na/
[dostęp 21.06.2018].
88
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/konwencja/
[dostęp 21.06.2018].
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pokoleniom. A gdy dodamy do tego szeroką definicję kultury, znajdziemy naprawdę
mnóstwo przykładów.
Pani Alicja Wilkus podkreśla, że na potrzebę ochrony dziedzictwa kulturowego
zwracano uwagę już w starożytności. Mówi o tym także Pismo Święte (które także
jest wspaniałym przykładem dziedzictwa kulturowego)89:
Hasłem przewodnim [ERDK] jest: „Nasze dziedzictwo: tu przeszłość spotyka się
z przyszłością”. Dlatego tak ważną rzeczą jest, aby przyszłe pokolenia stanowiły
pokolenie kontynuacji i pokolenie dziedzictwa.
Mamy to już zarysowane w Piśmie Świętym.
W Psalmie 78 (w. 1-4) czytamy:
„Słuchaj ludu mój, nauki mojej, nakłońcie uszu na słowa ust moich!
Do przypowieści otworzę usta moje, opowiem zagadkowe dzieje starodawne.
Cośmy słyszeli i poznali, i co nam opowiadali ojcowie nasi,
tego nie zataimy przed synami ich, lecz opowiemy przyszłemu pokoleniu:
chwalebne czyny Pana i moc jego oraz cudowne dzieła, których dokonał”.

Nie znaczy to oczywiście, że ochrona dziedzictwa kulturowego obowiązuje tylko
chrześcijan. Osoby wyznając inne religie, a także niewierzący, także mogą, a nawet
powinni, podejmować starania w tym zakresie.
Do pamiętania o dziedzictwie i „słuchaniu głosu naszych przodków” zachęcał także
papież Franciszek. „Pamięć nie tylko pozwoli nam nie powtarzać tych samych
błędów z przeszłości, ale da nam dostęp do tych osiągnięć, które pomogły naszym
narodom na pozytywne przejście przez napotkane historyczne momenty węzłowe.
Transfuzja pamięci uwalnia nas od tej aktualnej skłonności, często znacznie bardziej
pociągającej, aby pospiesznie wytwarzać na ruchomych piaskach doraźne rezultaty,

89

Biblia jest najpoczytniejszą książką w dziejach ludzkości i najprawdopodobniej wywiera
też na nią największy wpływ. Rozpowszechniono więcej egzemplarzy Biblii niż jakiejkolwiek
innej książki. Poza tym tłumaczono ją częściej i na więcej języków niż którąkolwiek inną
książkę. Źródło: The World Book Encyclopedia, https://international.worldbook.com.
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
które mogłyby przynieść „łatwy polityczny zysk– szybki i ulotny – ale nie budujący
pełni człowieczeństwa”90.
Pani Helena Szuba wymieniała różne sposoby ochrony dziedzictwa:
Żeby dziedzictwo przetrwało dla następnych pokoleń – musi być chronione.
Obiekty muszą być konserwowane, remontowane, odbudowywane, by
pozostały w dobrym stanie na długie, długie lata. Dziedzictwo niematerialne
natomiast – musi być kultywowane, przekazywane ustnie lub w formie
pisemnej. Przede wszystkim musi być stosowane, bo to najbardziej utrwala
w pamięci.

Ochrona dziedzictwa kulturowego poza wymiarem czysto moralnym, może
pociągać za sobą również wymierne korzyści materialne. Ponownie oddajmy głos
pani Helenie Szubie:
Ważnym elementem działań wspólnoty w sferze kultury jest rozwój turystyki.
Turystyka wpływa pozytywnie na poznawanie, zrozumienie i popularyzację
dorobku kulturalnego różnych regionów Europy. Dla rozwoju turystyki
odbudowuje się historyczne miejscowości i ich zabytki. Coraz częściej na
potrzeby turystyki adaptuje się tereny wiejskie między innymi poprzez rozwój
agroturystyki, zachowując przy tym ich walory naturalne i regionalne tradycje,
np. wytwarzanie lokalnych przysmaków.
(…)
Ochrona dziedzictwa kulturowego jest również ważna z punktu widzenia
gospodarczego. Rozwój turystyki do pięknych, zabytkowych miejsc powoduje
rozwój różnych dziedzin gospodarki, daje miejsca pracy znacznej liczbie
ludności, przynosząc w efekcie wymierne efekty gospodarcze.

Również Narodowy Instytut Dziedzictwa zwraca uwagę, że „dziedzictwo,
traktowane jako nasz wspólny język w rozmowie o przyszłości, może być podstawą
licznych korzyści”. Wśród tych korzyści wymienia m. in. integrację społeczną (wokół
90

Mówiąc o „transfuzji pamięci” papież nawiązywał do pisarza Elie Wiesela. Cytował także
fragmenty swojej adhortacji apostolskiej Evangelli Gaudium. Zob. Franciszek, Fragment
przemówienia...
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lokalnej tradycji) i budowanie społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie więzi,
czy budowanie sieci kontaktów służących dalszym przedsięwzięciom. Nie można też
zapomnieć o wzroście estetyki miejsca zamieszkania. Dziedzictwo kulturowe, jako
przedmiot odkryć i badań, może też dostarczać wiedzy naukowej i historycznej91.
Pani Alicja Wilkus wskazuje kwestie, o których powinniśmy pamiętać chroniąc
dziedzictwo kulturowe i przekazując je dalej. Poniższa lista obejmuje zarówno
dziedzictwo materialne, jak i – nie mniej ważne – niematerialne oraz naturalne:
W moim odczuciu najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy wynieść
z Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 jest przekazanie
trwałych wartości dziedzictwa kulturowego przyszłym pokoleniom:
 Pokazać nasz sposób budowania relacji z ludźmi.
 Wskazać im źródła, z których czerpiemy wiedzę.
 Przekazać sposób rozwiązywania konfliktów i naszą mądrość
w rozwiązywaniu problemów.
 Wskazać na ważne dla nas pozycje literatury europejskiej.
 Przedstawić sposób ochrony cennych zabytków kultury europejskiej
i skłonić do poszukiwania innowacyjnych sposobów ochrony.
 Opowiedzieć o swoich tradycjach rodzinnych i o tradycjach lokalnych.
Ukazać sposób ich kultywowania.
 Przekazać nasz sposób myślenia abstrakcyjnego a zarazem budować
w przyszłym pokoleniu postawę cierpliwości w dążeniu do prawdy.
 Dążyć do znalezienia sposobu jak inaczej wykorzystać obiekty
dziedzictwa kulturowego, aby lepiej służyły następnym pokoleniom.
 Pokazać sposób integracji międzygranicznej, kładąc akcent na
kulturze.
 Chronić środowiska naturalne.
 Poprzez własny przykład pokazać pozytywny system wartości oparty
na prawdzie i dobru.
 Przekazać zasoby, które utworzono w formie cyfrowej.

Warto pamiętać o tej liście i wracać do niej także po 31 grudnia 2018 roku. Warto
przede wszystkim praktycznie zrealizować niektore, lub wszystkie wymienione
pozycje.
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http://wolontariat.nid.pl/page/org/korzysci-z-wziecia-udzialu [dostęp 20.06.2018].
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo
Na koniec zapoznajmy się z pewnym apelem, wzywającym do ochrony dziedzictwa
kulturowego i sam jest przykładem tego dziedzictwa (materialnego, literatura,
poezja). Jego autorką jest pani Helena Szuba:

Chrońmy dobra narodowe,
Chrońmy stare, twórzmy nowe,
Żeby nasze dzieci, wnuki,
Mogły czerpać z nich nauki.
I nauki i radości
No i wiele przyjemności
Bo co piękne – cieszy oczy
Nawet może zauroczyć
Chrońmy zamki i pałace
I kościoły i kaplice
Chrońmy w naszych pięknych miastach
Zabytkowe ich dzielnice
Chrońmy dobre obyczaje
I regionalne zwyczaje
Tańce, śpiewy oraz gwarę
No i naszą silną wiarę
Chrońmy też literaturę
Niechaj będzie wciąż lekturą
W szkołach i w wyższych uczelniach
W bibliotekach i czytelniach
No bo naród bez korzeni
Nie wie nawet, ze się zmienia
A nie znając swej przeszłości
Nie ma bazy dla przyszłości.
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Czy potrzebujemy lepszej zachęty i motywacji?
Czy mamy jeszcze wątpliwości, jak ważna jest ochrona dziedzictwa kulturowego?
Czy będziemy o tym pamiętać nie tylko w roku 2018?

Zróbmy wszystko, aby pamiętać.
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_________________________Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo

Krótkie pożegnanie
Bezpośredni kontakt i uczestnictwo w kulturze, w wydarzeniach,
koncertach, czytanie książek – pozwalają nam pełniej przeżyć życie.
Agata Wąsowska-Pawlik

Dziedzictwo kulturowe, w różnej formie i postaci, otacza nas ze wszystkich stron.
Nie można przed nim uciec. Zresztą zamiast uciekać, zdecydowanie lepiej jest
poznać je bliżej. Zobaczyć jego piękno, zachwycić się nim, poznać lepiej swoją
historię, korzenie, tożsamość. Szanować je i chronić, jak tylko się da. A potem
przekazać następnym pokoleniom, by odziedziczyły to, co sami odziedziczyliśmy po
naszych przodkach.
Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja pozwoliła Państwu lepiej zapoznać się
z naprawdę ważnym tematem, jakim jest europejskie dziedzictwo kulturowe.
Temat jest niezwykle szeroki, więc staraliśmy się pokazać kilka ważnych, jeśli nie
najważniejszych aspektów, które mogą zachęcić do refleksji na temat przeszłości
i zadbania o przyszłość.
Na koniec pragniemy złożyć serdeczne podziękowania na ręce wszystkich tych
osób, które poświęciły swój czas i talent, aby wziąć udział w Konkursie na pracę
pisemną „Nasza przeszłość, nasza przyszłość, nasze dziedzictwo”. Śląscy seniorzy
byli dla nas prawdziwą inspiracją, tak jak powinni nią być każdego dnia. Ich chęć
życia, zaangażowanie w sprawy społeczne i dążenie do pogłębiania swojej wiedzy
należy stawiać za przykład. Są ważną częścią naszego społeczeństwa, które dzięki
nim staje się lepsze, mądrzejsze i bardziej otwarte.
Dziękujemy!
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Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct – Katowice
Europe Direct to ogólnoeuropejska sieć punktów informacji europejskiej,
działających w ramach sieci zarządzanej przez Komisję Europejską. W całej Unii
Europejskiej działa około 500 ośrodków Europe Direct.
Celem sieci jest dotarcie do jak największej liczby obywateli Unii, aby informować
o integracji europejskiej i pozyskiwać opinie oraz uwagi na temat UE.
Każdy obywatel Unii Europejskiej może skontaktować się z punktem Europe Direct
i zadać pytanie konsultantowi ED lub wyrazić opinię na temat szeroko rozumianego
funkcjonowania Unii Europejskiej. Każdy obywatel EU może także zadzwonić pod
bezpłatny numer 00 800 67 89 10 11 bezpośrednio do Centrali Europe Direct
w Brukseli, gdzie uzyska informację w języku polskim.
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice poza bieżącym
informowaniem społeczności regionalnej o Unii Europejskiej prowadzi wiele
własnych przedsięwzięć. Wśród nich warto wymienić: wykłady dla społeczności
regionalnej, lekcje europejskie dla dzieci i młodzieży, konkursy europejskie,
różnorodne szkolenia, debaty, konferencje oraz stoiska informacyjno-promocyjne
podczas imprez europejskich.
Instytucją prowadzącą Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice jest
Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel. +48 32 702 11 64,
fax +48 32 209 17 01 wew. 25
europedirect-katowice@europedirect-katowice.pl
www.europedirect-katowice.pl
www.facebook.com/EDKatowice
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Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji
i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży
VIRIBUS UNITIS
Fundacja VIRIBUS UNITIS za statutowe cele swojej działalności uznaje wspieranie
edukacji oraz rozwój samorządności wśród młodzieży.
Fundacja prowadzi Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Katowice,
funkcjonujący w ramach ogólnoeuropejskiej sieci zarządzanej przez Komisję
Europejską., którego celem nadrzędnym jest przybliżanie mieszkańcom regionu
tematyki unijnej. Konsultanci Punktu organizują i prowadzą wykłady otwarte, lekcje
i warsztaty, szkolenia, a także stoiska informacyjno-promocyjne podczas imprez
masowych. W siedzibie Punktu można bezpłatnie skorzystać ze stanowiska
komputerowego, broszur i materiałów informacyjnych oraz czytelni.
Fundacja jest organizatorem corocznych Ogólnopolskich Targów Edukacyjnych
EDUKACJA, na których prezentują się uczelnie wyższe z całej Polski. Targi w ciągu
minionych lat zdobyły uznanie tysięcy uczniów i nauczycieli ze Śląska. Są one
miejscem spotkań renomowanych szkół wyższych, policealnych i zawodowych
oraz instytucji wspierających edukację.
Ponadto Fundacja posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich, między innymi z zakresu integracji
europejskiej, edukacji, ekologii oraz przedsiębiorczości.
Zapraszamy do współpracy!

Fundacja na Rzecz Wspierania Edukacji
i Rozwoju Samorządności wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS
ul. Kościuszki 6, 40-049 Katowice
tel./fax +48 32 209 17 01
kom. +48 502 769 474
biuro@fundacja.katowice.pl
www.fundacja.katowice.pl
www.facebook.com/fundacjaviribusunitis
Strona | 43

