
 

 

 

 

 

 

DEKLARACJA NA RZECZ BUDOWANIA BEZPIECZNEJ RÓŻNORODNOŚCI 

NA WARMII I MAZURACH 

 

W obliczu wyzwań, jakie stają przed nami, mieszkańcami Warmii i Mazur, oraz świadomi i 

dumni z dokonań poprzednich pokoleń żyjących w naszym regionie, uznajemy, że: 

 

� wielokulturowa spuścizna Warmii i Mazur jest wartością integralnie związaną z jego 

dziejami. Unikalny krajobraz kulturowy tworzony przez wieki przez ludzi różnych 

narodowości i kultur tu mieszkających jest naszym szczególnym bogactwem, a my jako 

jego współcześni mieszkańcy jesteśmy jego troskliwymi spadkobiercami i 

współsukcesorami  

� nasza kultura i regionalna tożsamość jest dziedzictwem wieków koegzystencji Polaków z 

innymi narodami i grupami żyjącymi w granicach Polski. Naszym obowiązkiem jest o tym 

pamiętać i z tego korzystać 

� demokracja sprzyja rozumieniu wartości życia w różnorodnym społeczeństwie, naszym 

zadaniem jest jej chronienie i kultywowanie 

� różnorodność wynika nie tylko narodowych lub etnicznych źródeł, ale związana jest 

również z ekonomicznymi, społecznymi, indywidualnymi uwarunkowaniami, dlatego 

dbanie o równe szanse dla wszystkich w realizacji ich aspiracji edukacyjnych i życiowych 

jest naszym ważnym zobowiązaniem 

 

Wobec powyższego, my sygnatariusze niniejszej deklaracji, przedstawiciele różnych 

środowisk mieszkańców Warmii i Mazur, którym leży na sercu przyszłość naszego regionu, 

postanawiamy: 

 

� aktywnie współtworzyć jak najlepsze warunki dla rozwijania relacji społecznych, 

narodowych, etnicznych i kulturowych w naszym regionie 



 

 

 

� w swoim najbliższym otoczeniu i we współpracy ze środowiskiem lokalnym dbać o to, 

aby Warmia i Mazury były przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia i poznawania 

świata  

� stwarzać warunki do poznawania i rozwijania własnej kultury, ponieważ rozumiemy, że 

tylko jej silna świadomość pozwoli nam spotykać się bezpiecznie z innymi kulturami i z 

nich czerpać  

� szanować autonomię i indywidualność każdego człowieka, niezależnie od jego 

narodowości, pochodzenia i wyznania 

� budować relacje społeczne: międzygeneracyjne i międzykulturowe na zasadzie 

obopólnego szacunku i poszanowania godności innego 

� przeciwdziałać stereotypom, uprzedzeniom, dyskryminacji i nienawistnym zachowaniom 

bez względu na ich przyczynę 

� w działaniach na rzecz bezpiecznej różnorodności na Warmii i Mazurach przykładać 

szczególną wagę do edukacji i pracy z młodymi ludźmi, pamiętając, że każdy z nich swoje 

mocne strony i obowiązkiem dorosłych jest pomagać im w ich odkrywaniu 

� wprowadzić do programów wychowania szkół zagadnienia edukacji międzykulturowej 

pamiętając, że w edukacji poza profesjonalizmem potrzebne są wartości oparte na 

zasadach solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz na 

pozytywnych relacjach międzyludzkich.  

 

Olsztyn, 12 kwietnia 2016 r. 

 

Uczestnicy konferencji „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” 


