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  TEMAT  3 :  Procesy transformacji 
   
  Materiały pomocnicze dla nauczycieli i uczniów 
 

 

 
 
 
Transformacja wewnętrzna 
 
 
Przemiany stosunków polsko-niemieckich w podręcznikach do nauczania historii – na przykładzie 
prezentacji przymusowego wysiedlenia Niemców z Polski 
 
 
Ewa Nasalska 
 
 
 
W połowie lat 90. przeszłość w stosunkach polsko-niemieckich nabrała ponownie aktualności. Powrót 
tematu „Wypędzenie Niemców” do dyskursu historycznego Republiki Federalnej Niemiec wzbudził w 
Polsce silne emocje i wywołał intensywną dyskusję. Projekt budowy Centrum przeciwko Wypędzeniom 
postrzegany był często jako część  szerszych działań prowadzonych w Republice Federalnej, mających na 
celu pisanie historii na nowo, pomniejszanie niemieckiej winy i przedstawienie Niemców głównie jako ofiar 
wojny. Powstałe wówczas napięcia wywierają wpływ również na aktualne stosunki polityczne między obu 
krajami. 
 
Poniżej przedstawione zostaną wyniki szerzej zakrojonych badań analizy treści polskich i niemieckich 
podręczników do nauczania historii¹, które ukazały się w latach 1956 – 2004 i używane były na 
podstawowym, obowiązkowym etapie kształcenia w Polsce i w Niemczech². 
 
Głównym przedmiotem analizy jest kwestia prezentacji w podręcznikach szkolnych powojennych stosunków 
między Polakami i Niemcami. W szczególności zbadana zostanie kwestia, w jaki sposób przedstawiana była 
zmiana granicy polsko-niemieckiej po drugiej wojnie światowej, zwłaszcza zaś konsekwencja tej zmiany, 
jaką było wysiedlenie ludności niemieckiej z terenów przyznanych Polsce na Konferencji Poczdamskiej. 
Problematyka ta stanowi w nauczaniu najnowszej historii stosunków polsko-niemieckich temat, jak rzadko 
który w okresie powojennym, mogący stanowić podstawę kształtowania narodowej tożsamości młodych 
Niemców i Polaków. 
 
Każda ze stron akcentowała, zwłaszcza w działaniach propagandowych, inny aspekt tych wydarzeń 
przypisując im pojęcia-klucze, które uaktywniały w świadomości odbiorcy określone konfiguracje treści: po 
stronie polskiej, zwłaszcza w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, pojęciem tym były „Ziemie 
Odzyskane”, po stronie niemieckiej, a zwłaszcza w okresie do 1989 w Republice Federalnej Niemiec, 
pojęciem takim było „Vertreibung” – „wypędzenie”. 
 
 
 
 
_________________________ 
 
1 Ewa Nasalska: Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949-1999 

Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, 376 s. 
 
² Pełna lista analizowanych polskich i niemieckich podręczników szkolnych zamieszczona została w załączonym 
wykazie materiałów (T PL/7 i T DE/8). Wykaz ten zawiera również cytaty z niektórych spośród analizowanych 
podręczników. 
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• Podstawowe aspekty prezentacji przymusowego wysiedlenia w polskich podręcznikach do 

nauczania historii w latach 50. i 60. 
 
Kwestia używania pojęcia „wypędzenie” miała w okresie istnienia PRL charakter polityczny, ponieważ było 
ono łączone z pojęciem „zachodnioniemieckiego rewizjonizmu” i pozostawało w sprzeczności z koncepcją 
„Ziem Odzyskanych”. Pojęcie „Ziemie Odzyskane” bazowało na koncepcji, według której Niemcy żyjący na 
„starych piastowskich ziemiach” musieli je opuścić, zgodnie z zasadą historycznej sprawiedliwości. Oba 
pojęcia: „wypędzenie” i „Ziemie Odzyskane” stanowią rodzaj stereotypowych generalizacji stosowanych w 
dyskursie publicznym jako sygnały apelujące, zawierające komponenty ewaluatywno-emocjonalne 
podtrzymujące narodową tożsamość Polaków i Niemców. 
 
Pojęcia te pełniły przez cały okres powojenny, który jak przyjmujemy, zakończył się w roku 1990 wraz ze 
zjednoczeniem Niemiec i podpisaniem traktatu granicznego między Polską i Niemcami, rolę swego rodzaju 
symboli kolektywnych w kontekście stosunków polsko-niemieckich. 
 
Dotyczy to zwłaszcza pojęcia „Ziemie Odzyskane”, które stało się w dyskursie publicznym symbolem 
„historycznej sprawiedliwości”. Pojęcie „wypędzenie” nie było używane w publicznym dyskursie w Polsce, 
ponieważ ma ono wymowę silnie wartościującą z uwagi na to, że ocena sprawców wypędzenia (w tym 
przypadku Polaków) jest jednoznacznie negatywna. Mówiono o wysiedleniu lub też temat ten był pomijany. 
Zasadnicza zmiana w odniesieniu do używania pojęcia „wypędzenie” w Polsce nastąpiła dopiero na 
początku lat 90. 
 
Zmiana ta spowodowana została faktem, że w preambule zawartego w roku 1990 Traktatu między 
Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec wymieniono oba te zdarzenia używając zarówno 
pojęcia „wypędzenie” jak i „wysiedlenie”: 
 
„...zważywszy, że 45 lat minęło od zakończenia II wojny światowej i świadome, że ogromne cierpienia, jakie 
przyniosła ta wojna, w tym utrata przez licznych Polaków i Niemców ich stron rodzinnych w wyniku 
wypędzenia albo wysiedlenia, są ostrzeżeniem i wyzwaniem do kształtowania pokojowych stosunków między 
obu Narodami i Państwami...”(Traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy polsko-niemieckiej z dnia 
14.11.1990) 
 
Zarówno pojęcie „wypędzenie” jak i koncepcja „Ziem Odzyskanych” odwołują się do norm moralnych i do 
praw ogólnoludzkich w stosunkach międzynarodowych. Odwołanie się do norm moralnych manifestuje się 
eksponowaniem krzywd doznanych od strony przeciwnej, zawsze jako słabsza strona konfliktu. Różnice 
dotyczą w tym przypadku przyjętej perspektywy czasowej. W podręcznikach niemieckich jest to odwołanie 
się do drastycznych wydarzeń mających miejsce w trakcie wysiedleń w okresie powojennym. Strona polska 
odwołuje się natomiast do wydarzeń mających miejsce przed rokiem 1945, jako strona słabsza, która 
doczekała dziejowej sprawiedliwości. 
 
Z tego powodu w Polsce do roku 1989 unikano używania pojęcia „wypędzenie” dla akcji wysiedlania 
Niemców, ponieważ pojęcie to implikuje (brutalną) przemoc ze strony sprawcy. Odwołanie się do norm 
moralnych dokonywało się głównie poprzez wskazanie na okrucieństwo wroga. Przekazywane 
międzygeneracyjnie opisy okrucieństwa ze strony wroga stanowią ten element tradycji jako pamięci 
społecznej, który szczególnie pozostaje w pamięci, także młodego pokolenia. Poprzez odwołanie się do 
opisu aktów okrucieństwa ze strony wrogiej grupy narodowej, antagonizm grupowy nie tylko zostaje 
zracjonalizowany (opis faktów), ale również staje się obowiązkiem moralnym członków grupy. 
 
Po obu stronach widoczna jest tendencja do rozliczania krzywd i win. Zarówno Niemcy jak i Polacy, 
wykazując swoje krzywdy, odwołują się do norm prawa międzynarodowego, w tym przypadku do 
postanowień umowy poczdamskiej. Odwołanie się do międzynarodowych norm prawnych przy prezentacji 
kwestii wysiedlenia w podręcznikach niemieckich dokonuje się często poprzez wymowne zestawienie 
punktu XIII umowy poczdamskiej, określającego zasady wysiedlenia ludności niemieckiej, jednocześnie z 
komunikatem (pośrednim bądź bezpośrednim) o łamaniu tych postanowień przez stronę polską. W 
podręcznikach polskich również przywoływane są kategorie prawne (w sensie prawa międzynarodowego) w 
kontekście krzywd doznanych w tym czasie przez Polaków, także tutaj ma miejsce odwoływanie się do 
postanowień poczdamskich. 
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W omawianej tu sytuacji konfliktu żadna ze stron nie eksponuje swojej przewagi czy siły, obie natomiast 
powołują się na doznane od strony przeciwnej krzywdy. Koncepcja „Ziem Odzyskanych” wraz z 
odwołaniem się do „sprawiedliwości dziejowej” i mitem o piastowskiej przeszłości ziem przyznanych Polsce 
w Poczdamie, służyła zaspokojeniu elementarnego poczucia sprawiedliwości (wielowiekowe krzywdy 
zostały naprawione). Z drugiej strony zaś była ona wykorzystywana do podtrzymania procesu identyfikacji 
narodowej i eksponowania cech wzmacniających poczucie wspólnoty narodowej. Poprzez wskazywanie na 
wewnątrznarodowe podobieństwa oraz na kontynuację politycznych losów wspólnoty w kontekście 
pozytywnym, akcentowana była wyjątkowość grupy narodowej. Akcentowanie pozytywnych cech 
narodowych oraz wyjątkowej pozycji własnego narodu (relacje: „my-jesteśmy-lepsi-niż-oni”) wyrażały się 
wskazaniem na fakt, że ziemie te zostały Polsce przyznane zgodnie z zasadą sprawiedliwości i prawa 
międzynarodowego. 
 
• Polskie podręczniki do nauczania historii w latach 50. 
 
W jedynym używanym w roku 1956 podręczniku dla klasy siódmej (Historia VII, 1956) w zaledwie dwóch 
zdaniach wyrażono całą obowiązującą wówczas w dyskursie publicznym wykładnię dotyczącą zachodniej 
granicy Polski, zgodnie z którą Związek Radziecki, USA i Wielka Brytania wyraziły zgodę na oddanie 
Polsce prastarych piastowskich ziem, które zostały niegdyś Polakom odebrane przez Niemców. (T PL/1) 
 
Wysiedlenia Niemców nie stanowią w podręczniku odrębnej kwestii. Jedynie na marginesie wspomniano, że 
Niemcy uciekli wraz z cofającą się armią hitlerowską lub zostali przesiedleni. (T PL/2) 
 
Problem zmiany granic i wysiedlenia ludności niemieckiej z Polski przedstawiany był w polskich 
podręcznikach do nauczania historii w latach 50. zarówno jako konflikt narodowy jak i ideologiczny. 
Wymiar narodowy tego konfliktu dobitnie wyrażany był poprzez retorykę koncepcji „Ziem Odzyskanych”. 
W tym przypadku treści propagandowe przekazywane w podręcznikach w pełni zgadzały się z nastrojami 
społecznymi. Z drugiej strony usytuowanie Polski w ówczesnym układzie polityki międzynarodowej (m.in. 
narzucony kształt stosunków między Polską Rzeczpospolitą Ludową a NRD)  powodowały, że interpretacja 
wydarzeń dziejących się w kontekście zmiany granic była również dokonywana z perspektywy klasowej i 
ideologicznej. 
 
Niewiele miejsca poświęcano problemom Niemców żyjących w Polsce w momencie zakończenia wojny. 
Lakoniczne stwierdzenie, że „ludność niemiecka przesiedlona została do Niemiec” wydaje się w tym 
kontekście jedynie dopełnieniem koncepcji sprawiedliwości historycznej. Rzeczywiste problemy związane z 
przesiedleniem Niemców nie były poruszane przez autorów podręczników dla szkoły podstawowej do końca 
lat 80.  
 
Explicite wyrażona została natomiast koncepcja „sprawiedliwości historycznej”, która rozwijana była w 
kolejnych podręcznikach. Na temat przesiedleń ludności niemieckiej uczniowie nie dowiadywali się niczego, 
mimo, że zostały one zakończone dopiero w 1951 roku. 
 
• Niemieckie podręczniki do nauczania historii w latach 50. 
 
Obraz drugiej wojny światowej został zdominowany przez kwestię wypędzenia Niemców ze Wschodu. Dużo 
miejsca poświęcono przy tym szczegółowym opisom wypędzeń. (T DE/1) 
 
Przy omawianiu nowej granicy na Odrze i Nysie eksponowano jej tymczasowy charakter,  o czym nie 
wspominały polskie podręczniki do nauczania historii z tego okresu. (T DE/2) 
 
W NRD temat „wypędzenie” był tematem tabu, podobnie jak w Polsce i w Czechosłowacji, choć strefa 
sowiecka (późniejsze NRD) zmuszona była przyjąć największą część uchodźców i wypędzonych. We 
wschodnioniemieckich podręcznikach do nauczania historii odzwierciedlała się sowiecka perspektywa 
omawiania kwestii wysiedlenia Niemców. (T DE/3) 
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• Polskie podręczniki do nauczania historii w latach 70. 
 
Początek lat 70. cechował się odprężeniem w stosunkach między Polską Rzeczpospolitą Ludową a 
Republiką Federalną Niemiec. W roku 1972 Bundestag ratyfikował zawarty w roku 1970 układ między obu 
państwami, w którym RFN uznała granicę na Odrze i Nysie jako zachodnią granicę Polski. Już w czerwcu 
tego samego roku 1972 papież Paweł VI zatwierdził nową organizację kościelną na Ziemiach Zachodnich i 
Północnych. Fakty te wywarły wpływ również na prezentację problematyki stosunków polsko-niemieckich 
w podręcznikach do nauczania historii. 
 
W podręcznikach szkolnych z lat 70. powoływano się przy prezentacji zmiany polskiej granicy zachodniej i 
wysiedlenia Niemców na międzynarodowe regulacje prawne tzn. na postanowienia poczdamskie a 
jednocześnie na ogólnie przyjęte normy moralne i zasady sprawiedliwości, przy czym przyjęta w Polsce 
koncepcja „zwrotu starych, piastowskich ziem” pojmowana była jako sprawiedliwość wyrównawcza. 
(T PL/3) 
 
• Niemieckie podręczniki do nauczania historii w latach 70. 
 
W zachodnioniemieckich podręcznikach do nauczania historii wypowiedzi dotyczące tematu przymusowego 
wysiedlenia Niemców zostały złagodzone w porównaniu z okresem wcześniejszym. W tekstach opisujących 
okrucieństwo wypędzeń sprawcy opisywani są bardzo ogólnie lub też łącznie z innymi narodami. W 
szczególności wymieniani są Polacy łącznie z Czechami. Widoczna jest tendencja do unikania prezentacji 
konfliktu polsko-niemieckiego. (T DE/4) 
 
W podręcznikach do nauczania historii w NRD nie stwierdzono, w odniesieniu do tematyki przymusowego 
wysiedlenia Niemców, żadnych znaczących różnic w porównaniu z podręcznikami z lat 50. (T DE/5) 
 
• Polskie podręczniki do nauczania historii w latach 90. i na początku XXI wieku 
Znamienne, że w polskich podręcznikach do nauczania historii w latach 90. zaznacza się (kontynuowana w 
kolejnych latach) tendencja do eksponowania w większym niż dotychczas stopniu krzywd wyrządzonych 
niemieckiej ludności cywilnej w trakcie wysiedleń. 
 
W obrazie tych wydarzeń wyodrębnić można dwa podstawowe komponenty: akcentowana jest zarówno 
prawomocność działań Polaków, poprzez wykazanie, że stanowią one realizację uzgodnień wielkich 
mocarstw jak i, umotywowana historycznie, konieczność takich działań. Wysiedlenie przedstawiane jest we 
wszystkich analizowanych polskich podręcznikach używanych w szkołach w omawianym okresie, jako 
sprawiedliwe i konieczne. (T PL/4) 
 
W jednym z podręczników wysiedlenie Niemców prezentowane jest z nowej perspektywy. Jest ono 
tematycznie ściśle połączone z przymusowym przesiedleniem ludności polskiej ze wschodnich terenów 
kraju, przyznanych Związkowi Radzieckiemu. (T PL/5) 
 
Od początku XXI wieku widoczne są w polskich podręcznikach do nauczania historii także wzmianki 
zawierające odniesienia do perspektywy i odczuć wysiedlanych Niemców. (T PL/6)  
 
• Niemieckie podręczniki do nauczania historii w latach 90. i na początku XXI wieku 
 
Także tutaj dają się zauważyć niewielkie zmiany. Przyczyny, dla których Niemcy zostali wysiedleni były 
wprawdzie podawane częściej niż w podręcznikach z lat 50., jednakże nadal były one przemilczane przez 
około 50% analizowanych podręczników. W latach 70. natomiast przyczyn wysiedlenia nie podawało tylko 
około 33% analizowanych podręczników. 
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Problem przymusowego wysiedlenia Niemców z Polski był w niemieckich podręcznikach do nauczania 
historii w latach 90. wyraźnie wyeksponowany. Jednakże przyczyny, które do niego doprowadziły wyraźnie 
wskazane zostały jedynie w co drugim podręczniku. (T DE/6) 
 
Także w podręcznikach dopuszczonych do użytku szkolnego na początku XXI wieku nie 
znajdujemy, w porównaniu z podręcznikami używanymi na początku lat 90., znaczących różnic w 
sposobie prezentacji wysiedlenia Niemców. (T DE/7) 
 
Nie ulega wątpliwości, że naród niemiecki ma prawo do przedstawiania cierpień wypędzonych w 
podręcznikach do nauczania historii. Jednakże, w przypadku, gdy przyczyny wypędzenia nie są wyraźnie 
podane, istnieje niebezpieczeństwo, że w świadomości młodej generacji zostaną one usunięte w niepamięć, 
co może utrudniać kształtowanie pożądanych postaw w przyszłości. 
 
 
 
 
 
 
 
Podsumowanie 
 
Jest rzeczą oczywistą, że życie, wolność, bezpieczeństwo, ojczyzna i mieszkanie należą do najwyższych 
wartości, które ludzie posiadają. Wojna zaborcza, mord i wypędzenie występują przeciw tym wartościom. 
Niszczą one również pokój między narodami przez kolejne pokolenia, jeżeli w drodze dialogu nie próbuje 
się wypracować zgody co do określenia ich przyczyn i przebiegu oraz odpowiedzi na pytanie: kto jest w 
jakim zakresie sprawcą a kto ofiarą? 
 
Odpowiedzi na te pytania są ważne zarówno dla postrzegania obrazu własnej grupy jak i obcych grup bądź 
państw zaangażowanych w konflikty. Z tego względu zostały one włączone do programów nauczania i 
wychowania młodych generacji. 
 
Analiza niemieckich i polskich podręczników do nauczania historii z okresu ostatnich 50 lat wykazała, że w 
początkowym okresie istniały znaczące różnice między nimi w zakresie oceny kwestii przymusowych 
wysiedleń. W toku ogólnego rozwoju politycznego w Europie dokonała się przemiana zarówno sposobu 
prezentacji jak i oceny tych wydarzeń, co stworzyło podstawy pokojowego współżycia. 
 
Społeczna pamięć przeszłości, kształtowana w dialogu między sąsiadującymi ze sobą państwami, jest 
koniecznym warunkiem poczucia europejskiej wspólnoty, bez której nie jest możliwy rozwój europejskiej 
identyfikacji i solidarności. 
 
W tym kontekście duże znaczenie mają europejskie projekty w zakresie edukacji, które wzmacniają wśród 
Europejczyków świadomość wspólnych wartości, przyczyniając się tym samym do utrwalania pokojowego 
współżycia. Zarówno nauczyciele jak i osoby pełniące rolę pozaszkolnych multiplikatorów znajdują w nich 
dogodną płaszczyznę niwelowania nieporozumień, uprzedzeń i animozji dla dobra młodych generacji. 
 


