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1 – WPROWADZENIE 
 
POSŁANNICTWO FUNDACJI ROMUALDO DEL BIANCO 
Przyczyniać się do integracji międzynarodowej; nasza Fundacja organizuje we Florencji, 
spotkania, inicjatywy międzynarodowe dzięki którym, młodzi z różnych krajów i o  różnych 
kulturach mogą spotykać się i poznawać, zawierać przyjaźnie, zatem przyczyniać się do 
pokoju na świecie. 
 

 
2 – ZAŁOŻENIA 

 
2.1. -  ŻYCIE JAKO ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE 
Życie jest stałym zaangażowaniem w stosunkach ludzkich. Zaangażowaniem naszej Fundacji 
jest przyczynianie się do rozwoju międzynarodowej sieci zrozumienia prawdziwej przyjaźni, 
szczególnie w tym historycznym momencie, charakteryzującym się ruchami migracyjnymi, 
spowodowanymi otwarciem granic z Krajami poprzednio izolowanymi.  
 
2.2. – WOLNOŚĆ I WARTOŚCI 
Myślimy o tych, którzy po długim okresie czasu przeżytym w reżimie „nie 
demokratycznym”, przeżywają wolność, wolność myślenia, prawo głosu, wyznania; mówiąc 
inaczej, mogą działać swobodnie. Wszystko to przyczynia się do podniesienia poziomu bytu, 
do nabycia wiary we własne siły i możliwości. 
Wszystko to bardzo pozytywne. Co jednak można  stracić posiadając wszystko ? 
 
2.3. – EGOIZM I  KONSUMPCYJNOŚĆ 
Możliwym jest strata zdolności szacowania spontaniczności jak również entuzjazmu z małych 
rzeczy otrzymanych dzięki szczeremu uczuciu. 
Tego rodzaju strata nie jest pozytywną, doprowadza bowiem do „zużyj i wyrzuć”. Kultura ta  
doprowadzić może do pobudzenia egoizmu wraz ze swoimi burzącymi efektami w 
stosunkach społecznych, a niekiedy wewnątrz rodziny, która stanowi fundament 
społeczeństwa. 
 
2.4. – TECHNOLOGIA I PRZEKAZYWANIE INFORMACJI –  
           INDYWIDUALIZM I SAMOTNOŚĆ 
Również wzrost technologii – który przyczynia do wzrostu komunikacji (przekazywania 
informacji) związany jest z ryzykiem wzrostu indywidualizmu, zatem z samotnością. 
 
2.5. – WARTOŚCI LUDZKIE 
Istnieje ryzyko utraty podstawowych wartości ludzkich. Czujemy się nieraz być owładnięci 
błędnym entuzjazmem. Do czego zmierzamy?  Gdzie jest postęp kulturalny i społeczny? 
Rozprzestrzenia się niepotrzebna i ślepa rozrzutność zasobów naturalnych, nie biorąc pod 
uwagę jakie może być ich uzasadnione przeznaczenie. 
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W krajach gdzie istniał reżym totalitarny jednostki często zamykały się w sobie, broniąc w 
ten sposób własnej osobowości i swoich wartości. Zachodzi pytanie, czy brak demokracji 
mógł spowodować w tych krajach chwilowe zamrożenie dawnych wartości ? 
Jeśli tak, to nasuwa się następne pytanie, Kraje które przez długi okres cierpiały z powodu 
braku demokracji, mogą teraz powrócić do dawnych wartości i tym samym pomóc innym 
Krajom w rozkwicie i wspólnym zbliżeniu. 
 
 

3 – DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I INTEGRACJA 
MIĘDZYNARODOWA 

 
Dziedzictwo kulturalne powinno stać się motorem spotkań, zatem wymiany prowadzącej do 
spotkań się między osobami, do zrozumienia i przyjaźni; zatem turystyka powinna być tym 
mocnym strategicznym elementem głoszącym pokój. Tradycjonalna turystyka jest głównie 
związana  z turystką dla potrzeb indywidualnych, zatem rodzajem własnej egoistycznej 
turystyki. 
Turyści w zasadzie nie integrują się ze społecznością Kraju którego są wizytatorami. 
 
Tradycjonalna turystyka, w zrozumieniu szybkiej turystyki, w drugiej połowie 20-go wieku, 
wpływa na rozwój jednostek kraju z którego pochodzi. 
Miasto historii, które przyciąga turystę nie rzadko przybiera szatę która oferuje turyście 
aspekt z punktu widzenia bisnessu zapominając o stosunkach przyjacielskich z ludźmi miasta 
w którym  znajduje się zwiedzający. Wymiana która może mieć miejsce (słowa, spojrzenia 
itd.) stanowi wymianę techniczną i z punktu widzenia bisnessu (aby sprzedać czy kupić) jest 
wynikiem, jak by powiedział Włoch emulsja oliwy z winem, integracja nie może  tu zaistnieć. 
Poza tym, miasto które przyjmuje turystów pracuje w kierunku usług; jest to moment 
największej pracy, skierowanej na interesy, na działalność handlową. Nie tylko. Miasto 
zaniedbuje nieraz tak ważną kwestię jaką jest planowanie turystyki, co powoduje negatywne 
efekty. Planowanie turystyki powinno rozważać momenty napływu i ustalać limit turystów, 
stwarzając tym samym warunki przepływu do zniesienia, ponieważ mieszkańcy  miasta nie są 
w stanie ponosić ciężar  stałego wzrostu napływu zwiedzających i oceniają zjawisko jako 
negatywne. 
W interesie mieszkańców, zwiedzających i dbając o przyszłość naszych historycznych miast, 
musimy określić przeznaczenie i misję każdego ośrodka, jego możliwości rozwoju, po to aby 
miasto pomału nie stało się dużym muzeum dla turysty, zamiast  miastem jego mieszkańców, 
a tym samym miastem. 
W dokumencie podczas Konferencji w Krakowie 26-go października 2000, pod hasłem 
Management , mówi się jasno o ryzyku jakie płynie z nieplanowanej turystyki. Zatem do 
pracy. 
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4 - PROPOZYCJA:  WARSZTATY DLA INTERGRACJI 
dla ZACHOWANIA I PONOWNEGO ODKRYCIA 

DAWNYCH WARTOŚCI SOCJALIZACJI 
 
4.1. W POSZUKIWANIU  WARSZTATÓW DLA INTEGRACJI 
MIĘDZYNARODOWEJ 
Uważamy, że istnieje możliwość spotkań których celem będzie bezpośrednia socjalizacja 
między osobami o różnych kulturach i pochodzących z różnych Krajów, respektując 
odrębność, pod hasłem „Kultura Międzynarodowej Integracji”.       
W związku z tym, mamy nadzieję że spotkania między osobami i wspólne ich zapoznawanie 
się dotyczące ich obopólnych wartości, poznanie różnic kulturowych doprowadzić może do; 
typu organizacji która zapewni powstanie prawdziwego zjawiska chemicznego między 
osobami, jako bogactwo przyczyniającego się do realizacji lepszego świata. 
Podsumowując, można mówić o dwóch typach spotkań: 
1 – Turystyczne: 
      . turystyka dla potrzeby  -interesy, kuracje, itd. 
      . turystyka egoistyczna  -turystka dla potrzeb indywidualnych: kulturalnych, 
sportowych, 
                                                      itd. 
2 – Działalność Ośrodków Naukowych  związanych z Międzynarodową Integracją. 
 
Aby zapobiec wzrastającemu indywidualizmowi i stale wzrastającej powierzchowności, 
wzywamy do powstania innej formy spotkań  w celu ponownego odkrycia siebie, poprzez 
Ośrodki Naukowe prowadzące do Międzynarodowej Integracji. 
Jesteśmy przekonani, że nasze społeczeństwo, oprócz zasobów ekonomicznych i finansowych  
pochodzących z turystyki, potrzebuje Ośrodków Naukowych które z początkiem nowego 
trzeciego stulecia, zamiast pogoni za pieniądzem, władzą, prestiżem, przyjemnością dla 
przyjemności mogą wprowadzić świat na nowe tory. W trzecim wieku człowiek powinien 
przeważyć nad pieniądzem.      
Rezultat badania którego celem jest Międzynarodowa Integracja powinien wdrożyć się w 
codzienne życie w sposób naturalny, przez osmozę. Działalność Ośrodków Badań poprzez 
Międzynarodową Integrację dąży do popierania spotkań, wzajemnego poznawania się, 
zrozumienia, a zatem przyjaźni między osobami co w rezultacie przyczyniać się będzie 
pokoju na świecie;  na pierwszym miejscu pomiędzy młodymi z różnych Krajów i o różnych 
kulturach. 
Instrumentem którym mają posługiwać się młodzi ludzie jest ich wolna inicjatywa opierająca 
się na zdrowym wyzwaniu, fantazji, indywidualnych zdolnościach, dynamice, entuzjazmie i 
zdolności osobistego zaangażowania. 
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5 – WNIOSKI 
 

W PRACOWNIACH, POZA POKOJEM 
Oprócz Pokoju,  dla podkreślenia wartości życia jako zaangażowanie, przyczyniając się do 
odnowy naszego sposobu życia, uzależnionego często od codzienności, skierowanego  coraz 
więcej w zużyj i wyrzuć; styl życia zasadniczo przeciwny koncepcji zachowania i odnowy tak 
nam dzisiaj bliski. 
Życie w zaangażowaniu, nie patrząc negatywnie na przeszłość, zwracając uwagę na nasze 
dziedzictwo historyczne i wartości społeczne. 
Kraje wolne powinny zainwestować w proces międzynarodowej socjalizacji, uważając go za 
punkt strategiczny w rozwoju własnego społeczeństwa dzięki któremu można kontrolować 
indywidualizm i egoizm, przy wkładzie na badania, ochronę, odbudowę i przywrócenie 
dawnych wartości socjalizacji, aby móc lepiej ocenić przyjaźń pomiędzy narodami w 
stosunku do samotnego świata.   


