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Byç mo˝e postulaty robotników z Sierpnia`80 trafià
na Êwiatowà list´ UNESCO
„Pami´ç Êwiata”.
rogram UNESCO „Pami´ç
Âwiata” powsta∏ w celu promocji i ochrony dziedzictwa dokumentarnego ludzkoÊci. Podobnie
jak w przypadku programu „Âwiatowego Dziedzictwa” UNESCO
utworzy∏o list´ „Pami´ç Âwiata”,
na którà wpisywane sà zabytki
o szczególnym znaczeniu mi´dzynarodowym.
Na po∏ow´ czerwca w Gdaƒsku
zaplanowano szóste ju˝ spotkanie
Mi´dzynarodowego Komitetu Doradczego Programu UNESCO
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Postulaty na list´
„Pami´ç Âwiata”, podczas którego
m.in. zapadnà decyzje o ewentualnym poszerzeniu Êwiatowej listy.
Polska
ubiegaç
si´
b´dzie
o umieszczenie na niej Aktu Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku, dokumentu o ogromnym znaczeniu dla dziejów tolerancji
religijnej nie tylko w Polsce oraz
Postulatów Gdaƒskich z Sierpnia’80, jako Êwiadectwa wydarzeƒ, które zapoczàtkowa∏y upadek systemu komunistycznego
w skali mi´dzynarodowej.

Do tej pory nasz kraj wprowadzi∏ na list´ Êwiatowà „Pami´ç
Âwiata” r´kopis dzie∏a Miko∏aja
Kopernika De revolutionibus, kolekcje autografów dzie∏ Fryderyka
Chopina znajdujàce si´ w zbiorach Biblioteki Narodowej i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Archiwum
Ringelbluma, konspiracyjne archiwum Getta Warszawy 1939-1943, przechowywane w ˚ydowskim Instytucie Historycznym
w Warszawie. ■

Gdaƒsk i Brema wspó∏pracujà
Gdaƒsk i Brema b´dà wspó∏pracowaç w dziedzinie kultury. Specjalnie w celu podpisania dokumentu o wzajemnej
wspó∏pracy przyjechali do
Gdaƒska 3 lutego 2003 r. senator ds. wewn´trznych kultury i sportu Bremy Kuno
Böse, Donath Fink – dyrektor
Centrum Grassa w Bremie
oraz pan Jaschmid Saberi –
zajmujàcy si´ wspó∏pracà
mi´dzynarodowà w dziedzinie kultury.
ciàgu najbli˝szych miesi´cy
artyÊci z gdaƒskiej galerii
„Ko∏o” wystawià swoje prace
w bremeƒskiej Galerii Miejskiej,
zorganizowana zostanie tak˝e
wystawa prac Güntera Grassa
w Gdaƒsku, Rydze i Bremie (maj-sierpieƒ), natomiast Gdaƒsk Sail
2003 (sierpieƒ) uÊwietni koncert
chóru szantowego „Rekum”.
Plan wspó∏pracy przewiduje ponadto wspólne koncerty bremeƒskiego Chóru Katedralnego i Capelli Gedanensis (czerwiec),
a tak˝e odnowienie kontaktów

mi´dzy zwiàzkami pisarzy obu
miast oraz samorzàdami artystów plastyków Gdaƒska i Bremy.
Wspó∏praca obejmie te˝ sport.
Gdaƒsk wesprze równie˝ Brem´
w jej staraniach o miano Kulturalnej Stolicy Europy w roku
2010. Ubiegajàc si´ o ten tytu∏
Brema zamierza skorzystaç z po-

tencja∏u kulturalnego swoich
miast partnerskich. Bardzo wa˝ne miejsce przypadnie tu Gdaƒskowi.
Wspó∏praca Gdaƒska i Bremy
rozpocz´∏a si´ 12 kwietnia 1976 r.
Wówczas podpisane zosta∏o pierwsze porozumienie o partnerstwie
obu hanzeatyckich miast. ■

W

Kuno Böse, senator ds. wewn´trznych kultury i sportu (z lewej) i prezydent Gdaƒska Pawe∏
Adamowicz podpisujà umow´ o wspó∏pracy.

