
Strażnicy pokoju



Pokojowa Nagroda Nobla

• Pokojowa Nagroda Nobla jest jedną z pięciu 
nagród Nobla ustanowionych z woli szwedzkiego 
przemysłowca, wynalazcy i producenta 
uzbrojenia Alfreda Nobla, obok nagród w 
dziedzinie chemii, fizyki, fizjologii lub medycyny i 
literatury. 

• Uroczyste wręczanie Pokojowej Nagrody Nobla 
odbywa się 10 grudnia każdego roku.

• Jest przyznawana w Oslo od marca 1901 r. 
osobom, które szczególnie przyczyniły się do 
pokoju na świecie. 



Mahatma Gandhi

• Indyjski filozof, pisarz, polityczny przywódca 
Hindusów, propagator pacyfizmu jako drogi 
politycznej. 

• Zachęcał do walki o swoje prawa, ale w sposób 
pokojowy, bez przemocy i rozlewu krwi. Dzięki 
pokojowemu działaniu jako jeden z wielu doprowadził 
do niepodległości Indii.

• Mimo swoich działań na rzecz pokoju, nie został 
nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla, jednak 
Komitet Noblowski pragnąc docenić jego wysiłki w 
rok jego śmierci, nie przyznał Pokojowej Nagrody 
Nobla.



Marsz solny

• Był to akt obywatelskiego nieposłuszeństwa 
zorganizowany przez Mahatmę Gandhiego, 
który miał miejsce między 12 marca a 6 kwietnia 
1930 r.

• Za pretekst kampanii posłużył Gandhiemu 
powszechnie znienawidzony podatek solny.



Mahatma 
Gandhi zbierał w 
pociągu datki na 
rzecz ubogich i 
potrzebujących



Międzynarodowy Komitet 
Czerwonego Krzyża

• Organizacja humanitarna, której głównym 
celem działania jest pomoc poszkodowanym w 
wyniku konfliktów zbrojnych.

• MKCK jest czterokrotnym laureatem Pokojowej 
Nagrody Nobla.

• Nie jest organizacją rządową, mimo iż 
współpracują z nią rządy państw.

• Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 
otrzymał obecną nazwę w 1880 po przyjęciu 
jako znaku rozpoznawczego dla sanitariuszy i 
szpitali polowych odwrotnych barw flagi 
Szwajcarii.



Organizacja Czerwonego Krzyża

• W różnych państwach ze 
względu na wyznawaną 
religię, MKCK działa pod inną 
nazwą działalności.

• Legenda mapy:

• kolor czerwony na mapie –
Towarzystwo Czerwonego Krzyża

• zielony – Towarzystwo 
Czerwonego Półksiężyca

• niebieski – Towarzystwo 
Magicznego Kryształu (Izrael)



Zasady Czerwonego 
Krzyża
• humanitaryzm – człowieczeństwo, ochrona życia, 

zdrowia i poszanowanie ludzkiej godności i praw 
człowieka

• bezstronność – pomoc udzielana bez rozróżnienia 
wszystkim stronom konfliktu, najpierw najbardziej 
potrzebującym

• neutralność – brak stanowiska w sporach

• niezależność – niezależność od państwa w granicach 
prawa

• dobrowolność – przynależność do organizacji jest 
dobrowolna, nieprzymusowa

• jedność – w każdym z krajów istnieje tylko jedna 
organizacja działająca w ramach Czerwonego Krzyża 
lub Czerwonego Półksiężyca

• powszechność – wszystkie stowarzyszenia są równe



Martin Luther King

• Amerykański pastor baptystyczny, lider ruchu praw 
obywatelskich oraz działacz na rzecz równouprawnienia 
Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej.

• Najbardziej znany z promowania praw obywatelskich 
poprzez nieposłuszeństwo cywilne i pacyfizm inspirowany 
Mahatma Gandhim. Do 1963 r. organizował szereg akcji 
protestacyjnych. W roku 1964 został nagrodzony Pokojową 
Nagrodą Nobla za działania na rzecz praw obywatelskich i 
zniesienia segregacji rasowej. 

• Został zamordowany 4 kwietnia 1968 r.



Bojkot autobusów w 1955 w 
Montgomery

• W 1955 Martin Luther King Jr. zorganizował bojkot 
trwający 385 dni spowodowany 
sprawą Claudette Colvin w marcu i aresztowaniem 
Rosy Parks w grudniu tego roku, ponieważ nie 
ustąpiły miejsca w autobusie białym ludziom. 

• King został aresztowany podczas jego kampanii. 
Jednak była sukcesem, gdyż zakończyła segregacje 
rasową w publicznych autobusach w Montgomery. 
Wydarzenie to sprawiło, że King stał się popularnym 
rzecznikiem ruchu na rzecz praw obywatelskich



Lekarze bez granic

• Organizacja pozarządowa 
utworzona w 1971 roku z siedzibą 
w Genewie 

• Założona przez francuskich 
lekarzy. Organizacja powstała w 
wierze, że wszyscy ludzie mają 
prawo do opieki medycznej 

• Organizacja ta dostała Pokojową 
Nagrodę Nobla w 1999 roku



Lekarze bez granic 
dostarczają opieki 
medycznej w miejscach 
gdzie ona nie jest dostępna, 
zarówno w przypadkach 
nagłych, jak i w przypadku 
epidemii chorób 



UNICEF

• UNICEF został założony w 1946 roku, aby nieść pomoc 
dzieciom, które ucierpiały na skutek II Wojny Światowej i 
w swoich działaniach kieruje się postanowieniami 
Konwencji o prawach dziecka. W 1965 r.  został 
uhonorowany Pokojową Nagrodą Nobla.

• Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po 
natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej -
UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. 

• Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo 
uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca 
urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do 
zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.



Każdego dnia pracownicy 
UNICEF działają w 190 
krajach i terytoriach, 
nierzadko w 
najtrudniejszych miejscach 
na ziemi, aby dotrzeć z 
pomocą do najbardziej 
potrzebujących dzieci.



Michaił Gorbaczow

• Był przywódcą ZSRR oraz radzieckim i 
rosyjskim politykiem.

• 15 października 1990 roku otrzymał Pokojowa 
Nagrodę Nobla. Komitet noblowski 
nagrodził go za jego skuteczne działania mające 
na celu zakończenie zimnej wojny. 

• W ramach tego podpisał wiele porozumień 
w sprawie rozbrojenia atomowego oraz 
ograniczenia i zahamowania wyścigu zbrojeń.

• Jednak najważniejszą rzeczą, która zrobił 
było przyczynienie się do zniesienia Żelaznej 
Kurtyny.








