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Die
Darstellung
der
deutsch-polnischen
Beziehungsgeschichte war in den Schulbüchern
der 1950er und 1960er Jahre sowohl in der
Bundesrepublik Deutschland als auch in Polen
problematisch. Auf beiden Seiten enthielten sie
falsche Informationen, Negativ-Stereotypen und
politisch-ideologisch motivierte Darstellungen.

PL

Ujęcie historii stosunków polsko-niemieckich w
podręcznikach szkolnych lat 50-tych i 60-tych
było zagadnieniem budzącym zastrzeżenia tak w
Republice Federalnej Niemiec jak i w Polsce.
W obydwu krajach podręczniki te zawierały
nieprawdziwe informacje, kreowały negatywne
stereoptypy i przedstawiały motywowane
polityczno-ideologicznie treści.

„Uchodźcy. O „uporządkowanym
i humanitarnym przesiedleniu”,
jak głosiły postanowienia uchwał
poczdamskich, nie mogło być
mowy. Na wschód od linii Odry
i Nysy Łużyckiej, na Węgrzech,
ale przede wszystkim w Polsce i
w Czechosłowacji, rozpoczęły się
straszne prześladowania ludności
niemieckiej. Polowano na nią jak na
dziką zwierzynę (...) Tysiące padły
oﬁarą wzburzonego społeczeństwa,
zginęły w obozach koncentracyjnych, zostały zamordowane
podczas ucieczki.”

„Polska leży
na biegunie
północnym“

Grundzüge der Geschichte 4, Diesterweg, FfM, 9. Auﬂ. 1957, S. 151.
Hörzu, 4.11.1972

„A niektóre niem
ieckie dzieci myś
„pingwinach“
lą o

Frankfurter Rundschau, 5.4.1973

„Byliśmy kiedyś na wycieczce klasowej w
Prusach Wschodnich“:
„Rozpoczyna
się
nasza
podróż:
Garb Lubawski i Warmia. Za cel
naszej letniej wycieczki wybraliśmy
kiedyś
Prusy
Wschodnie.
Dwie
godziny jechaliśmy koleją przez „polski
korytarz”, który od czasów I wojny światowej
oddzielał Prusy Wschodnie od pozostałych
Niemiec...”
Seydlitz 1, Das Deutsche Vaterland. Wir und die Welt, Diesterweg, Kiel 1955, S. 116 f.

„Schon im 10. Jahrhundert begannen die
deutschen Könige und Herren damit, die
slawischen Gebiete zu unterdrücken. Sie
ermordeten die Bevölkerung oder zwangen
sie zur Arbeit für die Sieger. Die Slawen
verteidigten verzweifelt ihre Heimat, aber
die Deutschen drangen immer weiter nach
Osten vor. Sie errichteten Befestigungsanlagen und siedelten in Gebieten, die sie den
Slawen geraubt hatten.“
„Die Deutschen kamen an die Oder, also an
die polnische Grenze. Von da an wurden sie
die gefährlichsten Nachbarn Polens.“
Gustav Markowski, Historia dla klasy V, PZWS,
Warszawa 1966, S. 99.

Władysław Chłapowski, Historia: dla klasy VI
(szkoły specjalnej), PZWS, Warszawa 1971, S. 32.

