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Niemiecki podręcznik do historii przeznaczony na makulaturę! 

 

 

Podręcznik „Geschichte und Geschehen Oberstufe Klasse 11” został wycofany z dystrybucji, a 

jego ostatnie egzemplarze zostaną oddane na makulaturę. Wszystko z powodu sformułowania 

„polski obóz”. Reduta Dobrego Imienia otrzymała odpowiedź od niemieckiego wydawnictwa Ernst 

Klet. 

 

Szkoły w Bawarii, które używają podręcznika „Geschichte und Geschehen Oberstufe Klasse 11” otrzy-

mały propozycję wymianę strony zawierającej sformułowanie „polski obóz”. Pozostałe podręczniki 

znajdujące się w dystrybucji zostaną wycofane ze sprzedaży i przeznaczone na makulaturę. W swojej 

korespondencji Tilo Knoche, prezes wydawnictwa Ernst Klet zapewnia także, że jest w stałym kon-

takcie z ministerstwem kultury Bawarii odnośnie procedury zatwierdzenia zmian w podręczniku. 

 

W związku z zaistniałą sytuacją, za którą wydawcy przepraszają, przygotowana została także dodat-

kowa lekcja do pobrania dla szkół. Poddaje ona krytycznej refleksji mylne sformułowanie „polski 

obóz” i wzywa uczniów do aktywnego zmierzenia się z problematycznymi, historycznie i rzeczowo 

fałszywym pojęciami.  

 

- Podjęliśmy interwencję po tym jak Polak, ojciec nastoletniego chłopca przygotowującego się do 

matury zaalarmował społeczeństwo na Twitterze. Wezwaliśmy wydawnictwo do natychmiastowego 

wstrzymania dystrybucji podręcznika, wprowadzenia korekty/erraty do aktualnego wydania podręcz-

nika oraz złożenia wniosku u stosownych władz oświatowych kraju związkowego Bawarii o zatwier-

dzenie wprowadzonej zmiany oraz przeprowadzenie akcji wymiany podręcznika – mówi Urszula Wój-

cik, rzecznik prasowy Reduty Dobrego Imienia. 

 

Wyjaśnień domagała się także ambasada polska, zapowiadając jednocześnie kontrolę wszystkich pod-

ręczników do historii w Niemczech. 

 

 

 
 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. inicjo-

waniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się w 

mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na temat 

historii i kultury Polski. 
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