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ABSTRACT 
This paper refers to issues related to education for peace, and in particular, one of its 

most significant components – shaping the culture of peace in people. I outline several 
historical moments and initiatives forming the tradition of the contemporary perception of 
peace and conditions for its establishment. I present the definition adopted by UNESCO of 
the culture of peace, and based on this definition, I investigate the possibilities of its shaping. 
In this process, not only the knowledge of the world is important, but also the issues of 
developing the individual’s sense of emotional relationship with the world and other people 
are significant. I attribute a special role to the arts, as one of the most important sources of 
self-knowledge of individuals as well as nations and countries, the population of individual 
continents as well as the entire globe. Additionally, following Herbert Read, I emphasize the 
significance of creativity and creative expression. 
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STRESZCZENIE 

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki wychowania dla pokoju, a w szczególności 
jednego z najważniejszych jego komponentów, jakim jest kształtowanie kultury pokoju w 
ludziach. Przypominam w nim kilka momentów historycznych i inicjatyw, które kształtowały 
tradycję współczesnego myślenia o pokoju i o warunkach jego tworzenia. Autorka prezentuje 
przyjętą przez UNESCO definicję kultury pokoju i bazując na niej, zastanawia się nad 
możliwościami jej kształtowania. Za ważne w tym procesie uznaje nie tylko zdobywanie 
wiedzy o świecie, lecz także kwes tię rozwijania w jednostce poczucia emocjonalnej więzi ze 
światem i z innymi ludźmi. Szczególną rolę w tym zakresie przypisuje sztuce, jako jednemu z 
najważniejszych źródeł samowiedzy zarówno jednostek, jak też narodów i państw, 
mieszkańców poszczególnych kontynentów i całego ziemskiego globu. Za Herbertem 
Readem wskazuje też na znaczenie kreatywności i twórczej ekspresji. 
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