„Die Vertriebenen heißen jetzt Verschobene“
„Wypędzonych nazywa się teraz przemieszczonymi”

eigentlich die
War mit der harten Kritik an den Empfehlungen nicht
int?
geme
litik
Ostpo
sozialliberale
Czy krytykując zalecenia nie miano właściwie na myśli
socjalno-liberalnej polityki wschodniej?

Czy wypędzonych można jeszcze
nazywać wypędzonymi?

Wypędzenie było tylko
„przesiedleniem“
Die Welt, 2.3.1975

Die Welt, 6.4.1973.

„Wypędzeni” także z podręczników
ASZ Nr. 46, 12./13.11.1976.

DE

Die Empfehlungen der Kommission lösen in der Bundesrepublik eine heftige Debatte aus. Sie
werden vor allem von Menschen kritisiert, die von der Vertreibung betroffen waren. In der Politik kommt die
Kritik in erster Linie von der CDU/CSU.
Die Diskussion ﬁndet in den Medien, in den Länderparlamenten und in zahlreicher Korrespondenz mit
Vertretern der Schulbuchkommission statt.

PL

Zalecenia Komisji wywołują burzliwą debatę, zwłaszcza w Republice Federalnej Niemiec. Krytykowane są
przede wszystkim przez ludzi dotkniętych wypędzeniem. W polityce głosy krytyczne dochodzą głównie z
kręgów CDU/CSU.
Dyskusja toczy się w mediach, w parlamentach landowych i w formie licznej korespondencji z
przedstawicielami Komisji Podręcznikowej.

Rząd landu Hesja (koalicja SPD
i FDP) prosi dyrektorów szkół o
uwzględnienie zaleceń Komisji
Podręcznikowej.

Hans Maier, minister oświaty landu
Bawaria, dał wyraz swojemu
krytycznemu nastawieniu wobec zaleceń:
zbyt wiele problemów historycznych jest
w nich przemilczanych.

Herbert Hupka (1915-2006): Von 1968 bis 2000 war er Präsident
der Landsmannschaft Schlesien und von 1969-1987 Mitglied
des Deutschen Bundestages. Er war einer der schärfsten
Kritiker nicht nur der Neuen Ostpolitik, sondern auch der
deutsch-polnischen Schulbuchkommission.
Herbert Hupka (1915-2006): w latach 1968-2000 był
przewodniczącym Ziomkostwa Śląskiego, a w latach 19691987 członkiem Bundestagu. Był jednym z najzagorzalszych
krytyków nie tylko nowej polityki wschodniej, ale także PolskoNiemieckiej Komisji Podręcznikowej.

Herbert Hupka an Georg Eckert,
3.1.1974:
„Es scheint überhaupt ein hoffnungsloses Unternehmen zu werden, mit
Ideologen, wie es nun einmal die
polnischen Kommunisten sind, auch
wenn sie sich Historiker nennen, das
deutsch-polnische Schulbuch-Problem
behandeln und lösen zu wollen.“
Quelle: Herbert Hupka an Georg Eckert, 3.1.1974, BArch N 1445/146.

tschen Bundesländer!
Ein Riss geht durch die deu
imi landami!
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Wbrew dyplomacji w
zakresie podręczników
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Albrecht za rewizją
podręczników
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Süddeutsche Zeitung,
1./2.9.1979.

Masowe wypędzenia to
nie przesiedlenie
Schmidt popiera żądanie
rewizji podręczników
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Die Welt, 23.2.1977.

Die Welt, 9.12.1976.

Herbert Hupka do Georga Eckerta,
3.1.1974:
„Zupełnie beznadziejnym przedsięwzięciem wydaje się być dyskusja i chęć
rozwiązania polsko-niemieckiego
problemu podręcznikowego wspólnie
z ideologami, jakimi przecież są polscy
komuniści, nawet jeśli sami nazywają
siebie historykami.”

