
W NIEMCZECH wciąż stosunkowo 
mało wie się o  Polsce. Sytuację tę 
zmieniać można zwłaszcza poprzez 
system oświaty. To przeświadczenie 
legło u  podstaw pomysłu pracow-
ników instytutu z  Darmstadt, żeby 
opracować i opublikować podręcznik 
na temat społeczeństwa polskiego 
przeznaczony dla uczniów klas wyż-
szych niemieckich gimnazjów.

Autorzy podręcznika, Matthias 
Knapp i  Manfred Mack, przybliża-
ją uczniom zagadnienia polityczne, 
gospodarcze, społeczne i  kulturalne 
współczesnej Polski. Podręcznik ma 
ułatwić nauczanie o  Polsce i  Pola-
kach, ma zainteresować niemieckich 
uczniów krajem ich wschodnich są-
siadów, przyczynić się do zwalczania 
uprzedzeń i stereotypów. Omawiane 
są w nim przemiany w Polsce prowa-
dzące do demokracji parlamentarnej, 
rola „Solidarności”, znaczenie historii 
we współczesnych stosunkach mię-
dzy Polską a  Niemcami, stosunki 
polityczne w Polsce oraz rola Polski 
w Unii Europejskiej i na arenie mię-
dzynarodowej.

Wydawca pisze, że „nadrzędnym 
celem podręcznika jest przedstawie-
nie informacji o Polsce i porównanie 
z Niemcami na podstawie materiałów 
graficznych i  tekstów źródłowych”. 
Książka nie jest przeznaczona dla 
osobnego przedmiotu, lecz dzięki 
niej tematy omawiane na lekcjach 
wiedzy o społeczeństwie w niemiec-
kiej szkole, takie jak: transformacja, 
system polityczny, media, migracja, 
przemiany społeczne, mogą być teraz 
rozszerzone o  ich aspekty polskie. 
Podręcznik powinien być również po-
mocny w  przygotowaniu wycieczek 

szkolnych do Polski i organizacji wy-
miany uczniowskiej. Dopełniony jest 
o materiały audiowizualne dołączone 
na płytach CD-ROM.

W wydawnictwie Cornelsen ukaza-
ły się już wcześniej inne podręczniki 
szkolne opracowane przez instytut 
z Darmstadt: „Historia Polski i  sto-
sunków polsko-niemieckich” oraz „Li-
teratura polska i  polsko-niemieckie 
kontakty literackie”. Nowy podręcznik 
finansowo wsparła Fundacja Boscha.

Podręcznik, którego pełny tytuł 
brzmi „Polnische Gesellschaft. Dar-
stellungen und Materialien für den 
Unterricht“, kosztuje 15,50 euro 
i można go zamówić w każdej księ-
garni w Niemczech oraz na stronach 
internetowych wydawnictwa www.
cornelsen.de. W Polsce dystrybucję 
prowadzi firma BC Edukacja, Ka-
mil Drozdowski (kamil.drozdowski@
bc.edu.pl).

PREZENTOWANY jest w nim 
wielostronny obraz regionów w Pol-
sce. Na książkę składa się kilkana-
ście artykułów, reportaży i tekstów 
literackich poświęconych różnym 
regionom, napisanych w  części 
przez autorów, którzy są z  nimi 
związani. Omawiane są obecne 
dyskusje o regionach prowadzone 
w Polsce, a ich sprawy przybliżane 
są odbiorcy niemieckiemu.

Reformę samorządową, która 
wprowadzona została w  Polsce 
w 1990 roku, omawia Józef Krzyk, 
pisząc, że przywrócono wtedy mia-
stom, gminom i regionom podmio-
towość, co jest „jednym z najwięk-
szych osiągnięć wolnej Polski”. Kry-
tycznie o charakterystycznym dziś 
braku gotowości reprezentantów 
metropolii do pogłębiania reformy 
samorządowej pisze Iwona Sagan. 
Dystansuje się wobec postulatu 
Leszka Balcerowicza, aby ograni-
czone dotacje unijne całkowicie 
przekazać na rozwój centralnych 
obszarów gospodarczych kosztem 
rozwoju pozostałych.

Podział na „Polskę A” i „Polskę 
B”, pierwszą rozwiniętą, drugą 
nękaną strukturalnymi problema-
mi, opisuje Janusz A. Majcherek. 
Twierdzi, że skutki tego dostrzec 
można w społecznych preferencjach 
wyborczych. Wschodnia i central-
na Polska głosuje na partie kon-
serwatywne, a mieszkańcy Polski 
Zachodniej i  Północnej, jak też 
wielkich aglomeracji, na partie 
liberalne i lewicowe.

O Polsce Zachodniej i Północ-
nej oraz  trudnym powojennym 

procesie osadniczym pisze Jacek 
Schmidt. Regionalno-polityczną 
odmienność Górnego Śląska i lo-
kalny ruch autonomiczny przed-
stawia Krzysztof Karwat. Hans-
Christian Trepte pisze o literackich 
i kulturowych przestrzeniach pol-
skiego „pogranicza”, a Szczepan 
Twardocha definiuje swoje śląskie 
„ja” jako tożsamość „samotną”.

W części literackiej zamiesz-
czono wiersze Kazimierza Bra-
konieckiego, reportaże Katarzyny 
i  Jacentego Dędków oraz teksty 
Kazimierza Kutza, Daniela Odii, 
Mariusza Sienkiewicza i Michała 
Olszewskiego.

Więcej informacji: www.deut-
sches-polen-institut.de. Zamówie-
nia można składać pod adresem 
verlag@harrassowitz.de (cena 11,80 
euro, dla prenumeratorów 9 euro).

LAUDACJĘ prezentującą do-
robek Olgi Tokarczuk wygłosiła 
w niedzielę Marta Kijowska, polska 
dziennikarka i tłumaczka mieszka-
jąca w Monachium. Jury, któremu 
przewodniczył prof. Hellmuth Ka-
rasek, napisało w uzasadnieniu, że 
Tokarczuk otrzymuje nagrodę za 
cały swój dotychczasowy dorobek 
literacki i  literacką manifestację 
„obecności Dolnego Śląska w eu-
ropejskim doświadczeniu histo-
rycznym i  języku polskim”. Jury 
podkreśliło także walory języka lite-
rackiego pisarki i jego poetyckość. 

Właśnie te wartości eksponowała też 
Marta Kijowska. Nagrodę wręczył 
Rolf Seelige-Steinhoff, przewodni-
czący Uznamskiego Stowarzyszenia 
Przyjaciół Muzyki, współinicjator 
spotkań literackich

Olga Tokarczuk należy do najbar-
dziej popularnych pisarek i pisarzy 
polskich. Jej książki przetłuma-
czono na dwadzieścia trzy języki. 
Teraz pracuje nad przygotowa-
niem filmowej wersji swojej książki 
„Prowadź swój pług przez kości 
umarłych” (Wydawnictwo Literac-
kie, 2009), która w ubiegłym roku 

została wydana w przekładzie na 
niemiecki. W Niemczech ma tytuł 
„Śpiew nietoperzy” („Der Gesang 
der Fledermäuse”).

Dziękując za nagrodę, Tokarczuk 
mówiła: „Nie ma wątpliwości, że 
wzięłam się z  książek i  że teraz, 
jako autorka, oddaję moim czytel-
nikom to, co zawdzięczam literatu-
rze. W dzisiejszych niespokojnych, 
niecierpliwych czasach, w czasach, 
w których tryumfują obrazy i szybka 
wymiana informacji, nie gubmy tej 
zdolności – niezwykłej, magicznej 
zdolności czytania i  przeżywania 
książek”.

Uznamska Nagroda Literacka 
to statuetka, 5000 euro i czterotygo-
dniowy pobyt w hotelu na wyspie 
Uznam, który jest współfundatorem 
nagrody. Tokarczuk deklarowała 
w niedzielę, że ów czas wykorzysta 
m.in. na rowerowe wędrówki po 
wyspie. „Lubię krajobraz tej wyspy. 
Powietrze ma tu niewiarygodną 
barwę” – mówiła dziennikarce 
„Nordkuriera”.

Uznamskie Dni Literatury or-
ganizowane są przez działające 
w  Poczdamie Niemieckie Forum 
Kultury Europy Wschodniej, gminę 
Heringsdorf i odbywający się jesienią 
Uznamski Festiwal Muzyczny. Są jego 
wiosennym prologiem, a patronuje 
im premier Meklemburgii-Pomorza 
Przedniego Erwin Sellering.

W czasie tegorocznych Dni Lite-
ratury zorganizowano kilkanaście 
spotkań z pisarzami niemieckimi, 
polskimi i rumuńskimi, jedno z nich, 
jak co roku, w Świnoujściu. Uczestni-
czyły w nim Joanna Bator i Eleonora 
Hummel. Na specjalnym pokazie 
prezentowany był dokumentalny film 
Stanisława Muchy „Prawda o Draku-
li”. W programie była też literacka 
wycieczka po wyspie i  spotkanie 
z legendarnym pianistą austriackim 
Alfredem Brendzelem.

Olga Tokarczuk niebawem ma 
zawitać do Szczecina. Będzie gościem 
spotkań organizowanych w związku 
z Nagrodą Literacką „Gryfia”. �(b.t.)

24kurier.pl	 POGRANICZE� �•�3 KWIETNIA 2012 r.�•�19
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Skarby z bursztynu

Z W Ribnitz-Damgarten, w dawnym gotyckim klasztorze premonstra-
tensów, znajduje się Niemieckie Muzeum Bursztynu. Wśród eksponatów, 
których jest tu ponad 1600, są m.in. dzieła mistrzów gdańskich i kró-
lewieckich z XVI-XVIII wieku, fragment repliki zaginionej bursztynowej 
komnaty i  wiele niezwykłej wartości okazów bursztynu naturalnego. 
Muzeum prezentuje też dzieje wydobycia bursztynu od starożytności do 
współczesności.
W różnych państwach nadbałtyckich jest dziś około dwustu artystów, 
którzy specjalizują się w bursztynie. Kilkunastu z nich ma swoje warsztaty 
w Ribnitz-Damgarten i na pobliskim półwyspie Fischland-Darss.
W klasztorze jest też niezwykle interesujące muzeum sztuki sakralnej 
z dużą ekspozycją poświęconą średniowieczu. Szczególnie interesujące 
są rzeźby Madonny z Ribnitz.
Ribnitz-Damgarten znajduje się między Stralsundem a Rostokiem. Przez 
wieki były to dwa miasta leżące na pograniczu pomorsko-meklemburskim 
przedzielone rzeką Recknitz. Damgarten należało do Księstwa Pomor-
skiego, a Ribnitz do Księstwa Meklemburgii. W jedno miasto połączone 
zostały po drugiej wojnie światowej, w 1950 r. � Fot.�Bogdan�TWARDOCHLEB�

AKTUALNOŚCI

 t NIEMIECKA kolej rozpatruje 
ewentualność ograniczenia 
w nowym rozkładzie jazdy liczby 
pociągów Szczecin – Anger-
münde. Wprowadzi pośpieszny 
pociąg Berlin – Gdańsk, ale nie 
przez Szczecin, lecz Poznań. 
Uzasadnia, że cała linia Berlin 
– Gdańsk jest zelektryfikowana, 
podczas gdy wciąż czeka na 
elektryfikację odcinek Anger-
münde – Szczecin. Dodać więc 
trzeba, że za odcinek Angermün-
de – granica odpowiada DB i to 
ona odwleka jego modernizację.

 t POLSKA firma Boryszew SA 
przejęła zagrożoną upadkiem 
firmę dostaw części samochodo-
wych Ymos w Prenzlau, ratując 
600 miejsc pracy – informuje 
prasa Brandenburgii. Boryszew 
to spółka z Sochaczewa noto-
wana na giełdzie warszawskiej. 
Prowadzi interesy w Polsce, 
Niemczech, Brazylii, Chinach, 
Francji, Indiach, we Włoszech. 
W ubiegłym roku przejęła firmę 
w Saksonii-Anhalt. Ymos kupiła 
za 9,9 mln euro. „To kolejny 
krok do rozbudowy naszej firmy” 
– mówiła prezes zarządu Bory-
szew SA Małgorzata Iwanejko.

 t SZPITAL w Schwedt zamknął 
oddział pediatryczny – informuje 
„Märkische Oderzeitug”. Przy-
czyną nie były kłopoty finanso-
we, lecz brak pediatrów, których 
szpital bezskutecznie poszukiwał 
od miesięcy. Podobne problemy 
mają też inne szpitale w Bran-
denburgii. Szpital w Schwedt nie 
zamyka oddziału porodowego 
i dla kobiet w ciąży.

WRĘCZENIEM Uznamskiej Nagrody Literackiej dla polskiej pisarki 
Olgi Tokarczuk zakończyły się w minioną niedzielę w Atelier 
Otto Niemeyera Holsteina w Koserow tegoroczne IV Uznamskie 
Dni Literatury. Poświęcone były krajobrazom literackim między 
Karpatami a Bałtykiem, a uczestniczyli w nich pisarze z Rumunii, 
Polski i Niemiec. Po raz pierwszy nagroda była wręczona 
w ubiegłym roku.

W WYDAWNICTWIE Cornelsen ukazał się nowy podręcznik 
dla szkół niemieckich poświęcony społeczeństwu Polski, 
zatytułowany „Polnische Geselleschaft” („Społeczeństwo 
Polski”), opracowany przez Niemiecki Instytut Spraw Polskich 
(Deutsches Polen-Institut) w Darmstadt.

NAKŁADEM Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich (Deutsches 
Polen-Institut) w Darmstadt ukazał się nowy „Rocznik Polska 
2012. Regiony” („Jahrbuch Polen 2012. Regionen).

Magiczna zdolność czytania

Laureatka:	Olga	Tokarczuk
Nowe wydawnictwo z Darmstadt

Polska 2012. Regiony

Społeczeństwo polskie

Podręcznik dla szkół


