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znajomi(. siç tylko z malym fragmentem
literatury polskiej - prezentacja historii literatury polskiej nie byla celem tej publi
kacji - przedstawiajqc przede wszystkim

Arkadiu sz Szczepañski

Wiqcej niztyl ko podrqczn¡k

znanych na arenie miçdzynarodowej pol-

skich autorów jak laureatów Nagrody
Nobla, Czeslawa Milosza

Deutsches Polen-lnstitut opublikowal materialy na temat
polskiego spoleczeñstwa

W zotz roku w wydawnictwie Cornelsen
ukazal siç juz Irzeci z kolei podrçcznik
Deutsches Polen-lnstitut (DPI) w Dar-

kich trzech podrçczników pozostali wiemi,
opiera siç na powiqzaniach miçdzy Polsk4
i Niemcami w dziedzinie literatury kultury,

mstadcie. Publikacja zatyhfowana,,Polni

historii i polityki. T1'rn sam¡.rn Éwiadomie
zrezygr;owano z czyslo polskiej perspek-

sche Gesellschaff' (Spoleczeústwo polskie)

skierowana jest w pierwszym rzçdzie do
uczniów niemieckich szkol Érednich pierwszego i drugiego stopnia i skupia siç na
przekazaniu wiedzy na tematy z zakresu
polityki, kultury i historii wspolczesnej, klu-

tywy, co dlanauczaniaw niemieckich szko-

lach stanowi podwójn4 zaletç: z jednej
strony, poznanie kraju s4siada poprzez nawi4zania i odniesienia do analogii w literaturze, historii i polityce niemieckiej staje

czowe dla polskiego spoleczeústwa od czasu transformacji 1989 roku. Na prawie

Podobny koncept jest fundamentem drugiego tomu serii, ,,Historii Polski...", który
na podstawie istotnych polsko-niemieckich

powi4zaí dziejowych ma wprowadzió
uczniów w problematykç. Autorzy podrçczników w wielu miejscach podkreélaj4 szcze-

góIne znaczenie historii dla polskiej

kultury literatury oraz stosunków polskoniemieckich. Ale i zajmowanie siç wspolczesnoéciq, czy Io w odniesie-

dla osób nieposiadaj4cych podstawowej wiedzy na temat historii Polski jest niezrozumiale.

-

wybranymi tekstami iródlowymi, grafikami i CD-ROMem. Propozycje umo2liwia-

l¡

Arbcir und Sozialcs

j4." poglçbienie danej

lìeligion

problematyki drog4 referatów
i prac naukowych oraz wskazówki dorycz4ce dalszej literaitry przedmiotu na koócu
kaZdej jednostki lekryjnej zachçcaj4 zarówno nauczycieli,
jak i uczniów do intensyr,mej
pracy nad poszczegóInymi blokami temaIycznyrrli.
,,Spoleczeústwo polskie" jest na razie
o statnim tome m, zarnykaj 4cym wydawan4
przez DPI seriç materialów uzupelniaj4cych o Polsce, pÍzeznaczonych do nauczania w niemiecl<ich szkolach. Seriç zapocz4tkowal tom ,,Polnische Literatur und
deutsch-polnische Literaturbeziehungen'
(Literatura polska i polsko-niemieckie sto-

sunki literackie), wydany w zoo3 roku.
wówczas

przyst4pienia Polski do Unii Europejskiej
mial on umoZliwió poznanie wschodniego
s4siada popftez zaznajomienie siç z jego
literatur4 w ramach lekcji niemieckiego.
W roku zooT ukazal siç kolejny tom: ,,Polnische Geschichte und deutsch-polnische
Beziehungen" (Historia Polski i stosunki
polsko-niemieckie). Nowatorski pomysl,
któremu wydawcy Matthias ltueip, Manfred Mack oraz pozostali autorzy wszyst90

w zbudzíé zaínteres owanie literatur4 polsk4.

do polityki w dzisiej szej Polsce,

na r3 jednostek lekcyjnych,
a.urorzy skupili siç na tych
wlaénie wa2nych tematach,
uzupelnionych - jak i w po-

W kontekécie zbli2aj4cego siç

niedawno

niu do debat spolecznych, czy

zoo stronach, podzielonych

przednich tomach serii

i

zmarl4 Wislawç Szymborsk4, czy Olgç Tokarczuk i Stanislawa Ró2evmcza, udaje mu
siç wlaÉnie przez wskazanie analogii do
niemieckiej literatury i wplywów polskich

W zwi4zku ztymto:m oferuje
krótki, ale udany zarysnajwaíniejszych etapów polskiej historii, uzupelniony tablic4 chronologicznq. Dominuj4 trudne
tematy polsko-niemieckie,
przez dekady instrumentalizo-

osób nieznaj4cych problemaryki; z drugiej
zaÉ uczniowie mog4 zajmowaé siç now;..rni tematami, wykracza jqcyrni poza progt a(n nauczania na lekcj ach niemieckie go

wane wielk4 politykq, przyczyniaj4c siç w ten sposób do wzajemnego, negatywnego
postrzegania siç mieszkaiców
obu krajów - pocz4wszy od niemieckiego osadnictwa na
Wschodzie, poprzez mit grunwaldzki, aL po rozbiory Polski, politykç
Prus wobec Polski i II wojnç Éwiatow4 oraz kryryczne spojrzenie na historycznie
uwarunkowane stereotypy. Mocn4 stronç
ksi42ki stanowi4 objaÉnienia, jak z Iymi

i historii

poszczegôInych landów, które
perspektywç niemieck4
o nowe wiadomoóci, umoZlløaj4ce zrozumienie stosunków polsko-niemieckich.
Nie dziwi wiçc fakt, 2e zarówno uczniowie, jak i nauczyciele sE zdumieni, kiedy
korzystaj4c z ,,Literatury polskiej..." na lek-

konfliktowymi tematami obchodziþ siç

w zbogacaj4 takZe

spoleczeristwa polskie i niemieckie w prze-

cjach, zauwaùajE, Ze Polska nie tylko w sensie geograficznl'rn, ale i jako motyw odgry-

2ej rnierze udan4 wystaw4 towarzysz4c4
oraz Dniami Polskimi, organizowanymi
przez DPI w niemieckich szkolach, zdecydowano siç na wydanie trzeciego tomu.
Z pierwszyrni dwoma tomami w plecaku

siç bardziej zrozumiaLe

i przystçpne

dla

-

wala wa2n4 rolç

u wielu niemieckich

pisarzy. Przykladem jest chociaZby pobyt
E.T.A. Hoffmanna w'Warszawie czy rak
zwane Polenlieder (pieíni o Polsce) i Polenbegøisterung (zachw¡ Polsk4) w latach 3o.
i 4o. XIX wieku , wyra2ony w dzielach Lud-

wiga Uhlanda, Moritza Veita czy Georga
Herwegha. Choó pierwszy Iom pozwaTa za-
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szloéci, oraz odniesienia do dzisiejszej
nauki i relatywizacja dawnych narodowych
sposobów postrzegania s4siada.

Dziçki szerokiemu zainteresowaniu
podrçcznikami, uwarunkowanemu w du-

przygoda pod tytulem ,,Zrozumieé Pol'
skç" moZe przejí( do rundy trzeciej, bowiem poprzez zbli2eníe do polskiej lite'
ratury i historii zoslaly opracowane dwie
waizne dziedziny, przekazuj4ce solidn4

. BILDUNG.

EDUKACJA.
Bardzo w4þiç ,2e1>y ju? znalazþ siç w pro-

,,Przekazywanie wiedzy nie polega
wylqcznie na walce ze stereotypami"
Rozmowa DIALOGU z Manfredem Mackiem, pracownikiem naukowym Deutsches
Polen-lnstitut w Darmstadci"
- podrqczniku insytytutu

:*ffi'ï;å:::i::î#i,"'-

gramach nauczania, ale zainteresowanie
Polsk4 w tych landach wyraínie wzroslo.
Razem z koleg4 Matthiasem Kneipem organizowaliÉmy na przyklad w szkolach

i

oérodkach doksztalcania nauczycieli

w Brandenl¡urgii, Meklemburgii, na PorrroÍzú Przednim i w Berlinie zajçcia w for-

mie projektów tematycznych. Du2e zainNa poczgtek pytanie o historiç powstania publikacji ,,Polnische Gesellschaft". Czy byla ona
planowana od dlu2szego czasu, czyjej ukazanie
sig jest rezultatem popytu, jakim cieszyly siç
dwie poprzednie ksig2ki?

Nie, pierwotnie w ogóle nie bylo zamiaru

wydania kolejnego podrçcznika. Dopiero
sukces, zwlaszcza tomu ,,Polnische Geschichte und die deutsch-polnischen Beziehungen' nasun4l nam pomysl wydania
materialów dydaktycznydr o aktualnyrn sta-

nie polskiego spoleczeistwa.
Do nauki jakich przedmiotów ten nowy podrçcznik mo2e byé uzyteczny? Jakie tematy znalazly siç w centrum uwagi?

No có2, ten przedmiot w kaZdym kraju
rwi4zkovrym nosi inn4 nazwç, na przylàad
polityka i gospodarka, wiedza o spoleczerístwie lub nauka o spoleczeistwie. Dlatego
w tytule napisaliémy po prostu ,,do nauki
przedmiotów politycznych". Ale podrçcznik obejmuje tak szeroki wachlarz temaryczîy, 2e moàe sLu2yé. takze do zajçé z innychprzedmiotów takich jak religia i jçzyk
niemiecki. Nasze doÉwiadczenie pokazuje,
Ze jest on bardzo czçsto wykorzystn¡/any
interdyscyplinarnie podczas przygotowywania podrózy studlnych i spotkaú mlodzieiry szkolnej onz w pracy metod4 projektów.

Jakie tematy poruszone w trzech wydanych
podrqcznikach spotykajq siç ze szczególnym

teresowanie bylo dla nas zaskakuj4ce.

zainteresowaniem?

W czym widzi Pan najwiçksze przeszkody, gdy
chodzi o przekazywanie wiedzy o polskim sg-

|eÉli chodzi o literaturç, s4 to w

pierws4.rn

ruçdzie tematy, które pozwalaj1 po!7czyé
coÉ dobrze nam znanego,jak Günter Grass,
Gotrfried Keller czy tak zwana ,,literatura
zgliszcz" (niem. Trümmerliteratur) z odniesieniami do Polski; bardzo lubiane s4
takze ballady Adama Mickiewicza i aforyzmy Stanislawa Jerzego Leca. W dziedzi
nie historii s4 to wiek XIX i rozdziaL dolycz4cy niemiecki ej przyjaíni wobec Polaków
oraz rozdzíaly odnosz4ce siç do II wojny
Éwiatowej, Solidamoéci i Polakóww Niemczech oraz rozdzial koúcowy ,,Niemcy i Polacy - same stereotypyl".
Jak ocenia Pan zainteresowanie niemieckich
uczniów Polskq, jej historiq ijej mieszkaricami
po prawie dziewiçciu latach przynale2noSci Polski do UE? Czy pod tym wzglqdem misja edukacyjna w szkolach niemieckich ulegla pozytywnej zmianie?

PaIrzç na Io z osfrozrlym optymizmem.
W programach nauczania, a tfm samym
takze w regularnych podrçcznikach szkolnych Polska pojawia siç jedynie marginal-

nie. Boriski profesor förg-Dieter Gauger

zrozumiale, gdy2 oba tematy sq blisko zwigzane
z historig stosunków polsko-niemieckich. Na ile

strzegania?

W oparciu o wlasne doéwiadczenie z

t4

Tez4 moàe zgodzié siç kazd¡ kto trochç
dhu2ej zajrnuje siç stosunkami polsko-niemieckimi. Poza t).ryn istniej4 badania socjo-

Iogiczne, które w1'raZnie potwierdzaj4 ten
sLanÍzeczy. Przekazy,tvanie wiedzy nie polega wyl4cznie na walce ze stereotypami,
powinno siç raczej skupiaé na kreowaniu
dodatkowych i atrakcyjnych obrazów. Ten,
kto zna tylko stereotyp kradn4cego Polaka,
jest godnl'rn p o2alowania ignorantem, ten,
kto zna dziesiçó stereot¡pów o Polakach,
jest juz niemal fachowcem.
Czy istniejq ju2 projekty przyszlych nowych podrçczników? Jakie zagadnienia moglyby w przyszlo6ci odgrywaé wiqkszq rolç?

Zajrnuierny siç wlainie projektowaniem
portalu intemetowego. Nauczyciele i uczniowie maj4 w nim znale1é
wszystko na temat ,,Polska w szkole": ma-

i tworzeniem

:nym nauczycielom pozostaje poruszanie

tematyki polskiej w formie takich czy innych propozycji poza regularnymi zajç-

kompetentne informacje. Chcemy tak2e

w dziedzinie wiedzy o Wschodzie".
teratury, jak to mialo miejsce w przypadku
dwóch pierwszych podrçczników, wydaje siç

w5ród Niemców, jak i Polaków malejq negatywne stereotypy dotyczqce wzajemnego po-

teriaþ edukacyjne, arkusze do óviczeú, media audiowizualne, a talde informaÇe o imprezach i wiele innych. Poprzez
prezentacjç na Facebooku i newsletter dla
nauczycieli bçdziemy mogli w przyszloÉci

stwierdza w swoich niedawnych badaniadr,
2e uczniowie niemieccy s4 ,,analfabetami

Porównywanie polskiej i niemieckiej historii i li-

siedzie? Czy potwierdzilby Pan tezç,2e zarówno

Tak

wiçc czçsto to pojedynczyrn zaanga2owa-

ciami lekcyjnyrni. Odbywaj4ce siç w Polsce
Mistrzostwa Europyw Pilce No2nej trwale

na bíe24co pr zekazyw aé zainteres o\¡/anym

prezentowaó na portalu tematy, które byþ

,,Polnische Gesellschaft" nawiqzuje do obu poprzednich publikacji? Czy ten ostatni podrqcznik zostal opracowany w taki sam sposób?

zwiçkszyLy zaintereso'¡/anie kraj em s 4siada,
takZe wÉród uczniów. W tej sytuacji dobrze

dotychczas traktowane w podrçcznikach
marginesowo, takie jak muzyka i sztuka.
Pod koniec zor3 roku bçdziemy mogli za-

siç stalo, 2e dziçki ofercie Federalnej i Kra-

prezentowaó online pierwsze rczuItaIy

wszçdzietarn, gdziebyLo

jowych Central Ksztalcenia Politycznego,

pracy.

dziçki nasz¡'rn podrçcznikom i wystawom udalo siç w atrakcyjnej formie wl4czyé tematykç polsk4 do zajçó lekcyjnych.

Z

Tak i nie. Täk, bo

to moZliwe, wskaz¡rwaliémy na odniesienia

polsko-niemieckie. fhk2e i z hego wzglçd'u,
2e wiedzieliémy, i2 dziçl<t temu wl4czenie
do lekcji tematyki polskiej bçdzie dla nauczycieli bardziej atrakcyjne. Nie, l¡o
o wielu poruszanych tematach, takich jak
transformacja, globalizacja, migracje i religia mo2na sensownie dyskutowai tylko
w kontekÉcie europejskim i globalnym.

a takZe

Czy mo2na zaobserwowaé takq tendencjç,2e

niemieckiego przelozyla Elzbieta Michalowska

Z Manfredem Mackiem rozmawial
Arkadiusz Szczeparíski

kraje zwiqzkowe graniczqce z Polskq w wiçkszym

zakresie uwzglçdniajq w swoich programach
nauczania dodatkowe tematy dotyczqce Polski?
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. BILDUNG.
podstawç wiedzy o kraju sqsiada. ,,Spoleczeústwo polskie" ró2ni siç jednak pod
pewnym wzglçdem od poprzednich pub-

EDUKACJA.

PodstawE tomu,,Spoleczeristwo polskie"

s4 dwie ogólne tendencje. W pierwszych

szeÉciu jednostkach lekcyjnych podjçto
próbç wyjaénienia procesów zmian poli-

likacji serii. Perspektywa polsko-niemiecka, dominujqca w pierwszych dwóch
tomach, w trzecim schodzi na plan dalszy,
co w obliczu jego specyfìcznej tematyki

tycznych i gospodarczych, maj4cych miejce

logicznym posuniçciem.

Przedstawiono przy tym polsk4 drogç w poliryce zagranicznej od pokojowej rewolucji

wyda

je siç

w ostatnich dwudziestu latach, i zilustrowania ich za pornoc4 tabel i diagramów.

Uwaga autorów skupia siç na glównych
zmianach politycznych, gospodarczych
i spolecznych, które miaþ miejsce w Polsce od czasu uzyskania suwerennoéci
w 1989 roku. Jednak, mirno 2e publikacja
nie koncentruje siç w pierwszymrzçdzie
na kontekÉcie polsko-niemieckim, niemal
nieprzerwanie dokonylvane s4 porównania miçdzy obydwoma krajami - czy To
w kwestii systemu politycznego i rozwoju
gospodarki, czy IeZ przy Ieryralach dotycz4cych 2ycia codziennego. Dziçki temu
material nauczania jest mniej abstra-

kcyjn¡ gdyï ze wzglçdu na analogie

r989 roku. Druga czç6(. publikacji skupia
siç na poszczególnych tematach, maj4cych

za zadanie scharakteryzowanie polskiego
spoleczerlstw a. Aulorzy podrçczníka zajmuj4 siç kontrowersjami, wokól których
toczyþ siç polskie debaty ostatnichlar. Przykladem jest krytyczne przedstawienie sytuacji mniejszoÉci narodowych w Polsce,
stosunku spoleczeistwa do problemu antysemityzmu (nale2y tu wymienió publikacje fana Tomasza Grossa

i zazart4 dyskusjç

wokol Jedwabnego), wpþ'wów I(oÉciola katoliclciego orazwci1? jeszcze obecnych pro-

-

blematycznych tematów, jak dyskryminaÇa
mniejszoéci seksualnych czy emígracja za
prac4 i jej skutki dla rozwoju gospodarczego kraju. Równolegle publikacja zajmuje siç konkretnyrni tematami zwi4zanymi z Polsk4 i Niemcami - na przylrJad

w przypadku idealnym opracowane przez

samych uczniów - do sytuacji w Niemczech, tematy s4 latwiej przyswajalne. Na
korlcu ka2dej jednostki lekcyjnej znajduj4
siç propozycje autorów odnoÉnie referatów i prac domowych.

Abschied von Ghristian Semlef ¡ Am 13. Februar

2013 verstarb unser Freund
und Kollege Christian Semler. Zeit seines Lebens war er ein scharfsinniger und humor-

voller Akteur der linken Bewegung in
Deutschland. Zunächst Wortführer der Studentenbewegung von 1968 und Generalsekretär der maoistischen KPD-AO, wandelte
er sich zum grünen Demokraten und prominenten Redakteur der Berliner ,,taz". Unsere
Dankbarkeit und Bewunderung gilt seinem
jahrzehntelangen Engagement für die
deutsch-polnische Freundschaft. Zusammen
mit seiner Lebensgefährtin und späteren
Ehefrau Ruth Henning war er seit 1980 tragende Figur der westdeutschen Unterstützung der polnischen Gewerkschaftsbewegung
Solidarnoíó. Mit zahlreichen Publikationen, Demonstrationen, öffentlichen Aktionen und
seinem Engagement im KölnerVerein ,,solidarität mit Solidarnoéé" etablierte er sich a1s
Schlüsselfigur des westdeutschen Protests. Christian blieb diesem Streben nach europäischer und besonders deutsch-polnischerVerbundenheit undVersöhnung sein Leben
Iang verpflichtet.

debat4 wokól wypçdzeú Niemców po
II wojnie éwiatowej, syhracj4 mniejszoéci

naldadu.

Wiedza o wschodnim s4siedzie Niemiec
- jak w obu poprzednich podrçcznikach - trafnie dobranymi
tekstami ár ódlowymi: poszczególne jednozostala uzupelniona

stJ<i

lekclne

daj4:oczniom moZliwoéó bez-

poéredniego poznania wainych tekstów
kluczowych. Ksi42kç uatrakcyjniaj4 ilustracje, na przylùad okladlci najwaZniej szych

polskich tygodników ciesz4cych siç pewn4
renom4 - przede wszystkim magazynlt
,,Wprost" - które zvø4zane s4 z tematami
poszczególnych lekcji. Dziçki temu podrçcznik nabiera zycia, wymykaj4c siç formie zwyklego informatora o polskim spoleczeústwie, zyskuj4c na kombinacji tych
dwóch cech wydawnictw periodycznych.
,,Spoleczeústwo polskie" przygotowane
zostalo zrnyéI4o nauczaniu, jednak publi
kacjç mo2na traktowaó jako elementarz,
oferuj4cy solidne rozeznanie w najwa2niejszych tematach z zakresu polityki, kultury
i gospodarki, charakterystycznych dla Polski w latach r989-zon. Publikacja bez w4tpienia stanowi solidn4 podstawç dla lekcji
uzupeTniaj4cych w niemieckich szkolach,
planowanych wycieczek ldasowych i edu-

kacyjnych do Polski. Kluczem do zrozttmienia wschodniego s4siada Niemiec czy
teiz - mówi¡c slowami wspólautora podrçcznika, Manfreda Macka - do ,,inteiektualnego rozszerzenia na Wschód" jest
kryIyczna praca nad tematami polsko-niemieckimi oraz wypracowanie porównaú
miçdzy obydwoma kra j ami.
V/szystkie Irzy homy serii stanowi4 dla
niemieckich szkol wyj4tkow4 okazjç, aby
intensywniej zaj4é siç s4siadem, wychodz4c poza ramy programów nauczania. Dodatkowq zachçt4 jest wystawa Iowarzysz4ca

- jak w przypadku
poprzedniej publikacji - przygotowano specjalnie na tç okolicznoéó. Na r8 planszach,
podrçcznikowi, któr4

które szkoþ

i wspólpracownik Christian Semler. Byl

mieckiego ruchu lewicowego. Rzecznik protestów studenckich !968r. oraz sekretarz generalny maoistowskiej partii KPD-AO, w pôúníejszych latach stal siç zwolennikiem

mog4 nieodplatnie wlpo2yczaé, przedslawiono zasadnicze hezy podrçcznika. Wystawa z pewnoéci4 pomoZe uatrakcyjnió

zielonej demokracji oraz wybitnym redaktorem berliriskiego dziennika

lekcje.

,,taz".

Z wdzíçcznoáciq i podziwem wspominamy jego kilkudziesiçcioletnie zaanga2owanie
dla przyja2ni polsko-niemieckiej. Od 1980 r., wraz ze swojq towarzyszk4 àycia
ipóíniejszq,2onq Ruth Henning, byljednym z najwa2niejszych organizatorów zachodnioniemieckiego wsparcia dla Solidarnoéci. Liczne publikacje, demonstracje, dzialania
publiczne oÍazpraca dla kolofiskiego stowarzyszenia ,,Solidarität mit Solidarnoéó" sprawiþ,2e stal siç kluczowq postaciq zachodnioniemieckiego protestu. Christian cale 2ycie
pozostal wierny idei europejskiego, a szczególnie polsko-niemieckiego zbiiåenia i pojednania. Christian na zawsze pozostanie w naszej pamiçci.
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niemieckiej w Polsce czy zainscenizowanq
przez koncern wydawniczy Axel Springer
prasow4 wojn4 podczas Mistrzostw Europy
w Pilce No2nej zoo8, kiedy to Springer posh-rzyl siç stereot¡pami w celu podniesienia

Zegnamy Ghristiana Semlera .

13 lutego 2013 zmarl nasz przyjaciel
wnikliwym i pelnym humonr protaganistq nie-

À

i inne

placówki oÉwiatowe

Z niemieckìego przelo2yla Monika Satizabal Niemeyer

Arkadiusz Szczepañski
slawista i kulturoznawca, kierownik biura
Fe de ra I neg

o Zw i qzku

Polsk¡ch, mieszka

Towa

rzystw N i e m i ecko -

w Berlinie.
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