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Wystawa mobilna:

Polska – Ojczyzna Tolerancji
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W dobie kryzysu migracyjnego 

w Europie..
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..Polacy powinni przypomnieć 

sobie o naszych tradycjach 

tolerancji i wielokulturowości
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Jak chcemy przypomnieć Polakom o naszych tradycjach? –

Organizacją wystawy mobilnej w kluczowych dla Polski lokalizacjach

W dobie światowego kryzysu migracyjnego, a także w

obliczu ogromnych napływów ludności ze Wschodu Europy do

Polski, postawa władzy i społeczeństwa polskiego wobec osób

pochodzących z odmiennych stref kulturowych, religijnych i

etnicznych, będzie kluczowym czynnikiem determinującym

sukces Naszego Kraju i społeczeństwa.

Celem wystawy, jest poprawa świadomości społeczeństwa

polskiego, w tym kluczowych jego decydentów politycznych i

biznesowych, na temat historii tolerancji i

wielokulturowości w Polsce oraz pozytywnego wpływu tych

czynników na polskie życie społeczne, kulturalne i

ekonomiczne. Wystawa będzie łączyła przeszłość z

teraźniejszością i przedstawi także wybrane sylwetki

migrantów żyjących obecnie w Polsce.

Część Merytoryczna wystawy opracowywana jest przez

pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, przy

współpracy z ekspertami z zakresu ekspozycji i historii z

Muzeum Polin.
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Akt Konfederacji Warszawskiej z 1573

roku, zapewniający swobodę

wyznania, pokój między różniącymi

się w wierze i równouprawnienie

wyznawców różnych religii, wpisany

na listę UNESCO Pamięć Świata.
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O czym chcemy opowiedzieć?

Pierwsza część wystawy prezentować będzie przekrojowo historię Polski jako kraju tolerancyjnego i

wielokulturowego. Narracja rozpoczęta w średniowieczu przeprowadzi odbiorcę przez najważniejsze wydarzenia

ukazując Polskę jako pierwsze wielowyznaniowe państwo w Europie, gdzie dwór królewski był katolicki, wraz z jej

wielkimi osiągnięciami (Akt Konfederacji Warszawskiej i inne), tłumacząc przyczyny wielonarodowości kraju oraz omówi

przebieg procesów asymilacyjnych - całość gwałtownie przerwaną przez wydarzenia II Wojny Światowej. Ważnym

elementem narracji będzie wpływ imigracji na sferę ekonomii i gospodarki kraju.

Druga część wystawy przedstawiać będzie sylwetki współczesnych polskich imigrantów oraz

sukces, który odnieśli w Polsce. Prezentacja konkretnych osób ma na celu wskazanie nie tylko, że ich życie nie ma

w rzeczywistości, nic wspólnego z wizerunkiem imigrantów funkcjonujących w publicystyce ale zarazem wskazanie

pozytywnego wkładu jaki te osoby wnoszą do polskiego życia kulturowego, artystycznego, społecznego i

ekonomicznego.
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W Bitwie pod Grunwaldem, pod wodzą

Króla Polskiego Władysława II Jagiełły,

ramię w ramię walczyły przeciw

Krzyżakom chorągwie katolickie,

prawosławne, muzułmańskie (Tatarskie),

i pogańskie.
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Gdzie odbędzie się wystawa?

Sejm RP
1.07 – 05.07.2019

Rada Warszawy 29.08 - 06.09.2019

Przestrzenie publiczne w 

głównych miastach Polski W trakcie potwierdzania

Lokalizacje wybierane są w celu zmaksymalizowania zasięgu medialnego, 

a tym samym społecznego wystawy. Projekt jest inicjatywą całkowicie 

niezależną i apolityczną.



9

Polacy

69%

Ukraińcy

14%

Żydzi

9%

Białorusini

3%

Niemcy

2%

Inne 

mniejszości

3%

Grupy etniczne w Drugiej

Rzeczpospolitej, 1931



10

Kim jesteśmy?

Global Shapers Community to powołana do życia przez World Economic Forum

sieć miejskich hubów z całego świata. Tworzą je ludzie między 20 a 30 rokiem życia,

którzy oprócz realizacji różnych zawodowych celów angażują się razem w projekty

pro bono kształtujące lepszą rzeczywistość na szczeblu lokalnym po to, żeby

pozytywnie wpłynąć na kraj, region i świat. Jest to możliwe, jeśli podobne inicjatywy

mają miejsce w wielu miejscach globu jednocześnie.

Obecnie na świecie istnieje ponad 400 hubów, w których działa blisko 6000

Shapersów. Warszawski oddział ma formę prawną stowarzyszenia i jest jedynym

przedstawicielem WEF działającym w Polsce.

http://globalshapers.pl

https://www.weforum.org/agenda/2011/10/who-are-the-global-shapers/

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) to

niezależna organizacja międzynarodowa,

zrzeszająca czołowych liderów świata biznesu,

polityki i sektora pozarządowego. Założona w

1971 roku, z siedzibą w Genewie, jest fundacją

non-profit działającą w celu poprawy stanu

świata poprzez globalne i regionalne programy

branżowe. Głównym wydarzeniem

organizowanym przez WEF jest konferencja w

Davos.
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Wesprzyj naszą misję i przypomnij Polsce o tradycji tolerancji
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Kurator wystawy ds. partnerstw

M: 790 004 439 

@: a_borkowska@yahoo.com

Aleksandra Borkowska

Wicekurator wystawy ds. partnerstw 

Przewodniczący Global Shapers Hub Warsaw

M: 519 537 300

@: alextofani@gmail.com

Alessandro Tofani


