
Czym sà stereotypy i jak wp∏ywajà na nasz stosunek do innych narodów? O stosunku Polaków
do innych narodowoÊci oraz mo˝liwoÊciach wykorzystania bogactwa etnicznego opowiada∏ prof.
Cezary Król - dyrektor stacji PAN w Berlinie.

Bogactwo Etniczne Ciechocinka

Dzi´ki dzia∏aniom TPC oraz dyrektora Sanatorium
Gracja Tadeusza Krepsa w kawiarni sanatorium, 22
czerwca wyk∏ad wyg∏osi∏ wnuk przedwojennego
burmistrza Ciechocinka prof. Cezary Król. W spotkaniu
z profesorem udzia∏ wzi´li: burmistrz Ciechocinka,
cz∏onkowie Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka,
kuracjusze oraz grupa uczniów ze Szko∏y Podstawowej
Nr 1. Przebywajàcego na kuracji goÊcia powita∏
wiceprzewodniczàcy TPC Marian Gawinecki. W trakcie
swojego wyk∏adu prof. Cezary Król przybli˝y∏ zebranym
mechanizmy dzia∏ania stereotypów oraz ich wp∏yw na
postrzeganie przez nas innych narodów. Zwróci∏ te˝
uwag´ zebranych na uchwalonà 1 maja  tego roku
ustaw´ dajàcà mniejszoÊciom narodowym prawo do
u˝ywania podwójnych nazw miejscowoÊci oraz
pos∏ugiwania si´ w urz´dach drugim j´zykiem. Aby
mniejszoÊç uzyska∏a wspomniane prawa, musi stanowiç
20 % mieszkaƒców gminy.
      Przyk∏ad ten sta∏ si´ podstawà do dyskusji na temat
stosunku Polaków do mniejszoÊci etnicznych. Jak si´
okaza∏o nie wypadamy pod tym wzgl´dem najgorzej,
choç cz´sto jeszcze u˝ywamy stereotypów do opisywa-
nia naszych sàsiadów.
      Szczególnà uwag´ prof. Cezary Król zwróci∏ na
Ciechocinek, który przed laty by∏ miejscem styku wielu
kultur. Przed wojnà w uzdrowisku ˝yli obok siebie:
Niemcy, Rosjanie, Holendrzy, Ukraiƒcy i ˚ydzi. Âlady
tych narodowoÊci do dziÊ mo˝na odnaleêç w ró˝nych
cz´Êciach uzdrowiska i stanowià one dowód na boga-
ctwo etniczne Ciechocinka. Zdaniem profesora kurort
rozwija∏ si´ dynamicznie, poniewa˝ by∏ miastem mi´-
dzynarodowym, a to wzmaga∏o w mieszkaƒcach ch´ç
konkurencji. Tak˝e dzisiaj, choç mniejszoÊci narodo-
wych w uzdrowisku ci´˝ko si´ doszukaç, miasto mo˝e,

a nawet powinno czerpaç korzyÊci z tego faktu. Spo-
sobem na to mo˝e okazaç si´ zadbanie o to, co pozos-
ta∏o po mniejszoÊciach zamieszkujàcych uzdrowisko.
W Ciechocinku oprócz cmentarza ewangelickiego znaj-
dowa∏ si´ te˝, zniszczony przez hitlerowców, cmentarz
˝ydowski. Wspania∏ym zabytkiem jest cerkiew prawo-
s∏awna. Te wszystkie miejsca wed∏ug profesora Ceza-
rego Króla mogà byç podstawà do utworzenia Muzeum
Miasta Ciechocinka, które piel´gnowa∏oby bogatà
histori´ uzdrowiska.
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 POLECA:
 wywo∏anie filmu i odbitki  zdj´cia

do dowodu, paszportu itp.  zdj´cia oko-
licznoÊciowe w zak∏adzie i terenie  zdj´cia
techniczne, reporta˝owe i diapozytywy

 aparaty fotograficzne, baterie, filmy -
zakupione u nas wywo∏ujemy bezp∏atnie.
NOWOÂå!
Zdj´cia do dokumentów w technice cyfrowej

TPCTPC


