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Bohdan HALCZAK

~VIOZLIIWOSCI
ROZWOW POLSKO-NIIEMIECKIEGO
SZKOLNICTWA MIESZANEGO
NA PRZYKLADZIE GIMNAZWM W NEUZELLE

Idea szkolnictwa "mieszanego ", nazywanego t a k e "dwujezycznym " wywodzi
sie z pogranicza francusko-niemieckiego, z Zaglqbia Saary.
Juz w latach czterdziestych bieqcego stulecia, pod wplywem doswiadczeri I1
wojny swiatowej, grupa pedagogow francuskich i niemieckich podjqla wspolne
dzidania, majqce na celu przelamanie wielowiekowych uprzedzen miqdzy obu
narodami.
Okres pow-ojenny nie sprzyjd tego rodzaju inicjatywom. Szkolnictwo
"mieszane" nie miescilo siq nesztq w ramach obovciqzujqcego wowczas systemu
prawnego. Pocqtki odwainej inicjatyrvy byly wiqc trudne. Dopiero w 1961 roku
zoskda podpisana specjalna umowa miqdzy rqdami Francji i Niemiec,
regulujqca status szkolnictwa "mieszanego".
Do dzisiaj, "dwujqzyczne" gimnazja francusko-niemieckie sq uwaiane za
placowki modelowe szkolnictwa "mieszanego", chociai szkoly tego typu
powrowniez na innych obszarach pogranicznych w Europie. Do gimnazjow
tych uczqszcza, w jednakowej liczbie, mlodziez niemiecka i francuska. Rowniei
kadra pedagogiczna sklada siq w 50% z Niemcow i w 50% z Francuz6w.
Wszyscy nauczyciele m u s q jednak n a c biegle oba jezyki. Klasy sq mieszane
narodowo. Pdowa zajqc lekcyjnych odbywa siq w jqzyku niemieckm a pdowa
we francuskim. Szkoly "mleszane" odegraly pemnq role w procesie zblizenia
francusko-niemiecluegopo I1 wojnie swiatowej, chociaz sq to placowki nieliczne i
raczej elitarne.
W roku szkolnym 1992193 idea szkolnictwa "mieszanego" pojawila sic t a b
na pograniczu polsko-niemieckirn. Trzy placowki oswiatowe okreslily siq
wowczas jako polsko-niemieckie szkoly "mieszane". Byly to gimnaqa we
Frankficie nad Odrq i w Neuzelle kolo Eisenhiittenstadt oraz Realschule w
Guben. We wszystkich tych szkdach podjqly naukq niewielkie grupy mlodzieiy
polskiej.
Sprobuje bliiej scharakter)rzowac gimnazjum w Neuzelle, ktore jest mi
najlepiej mane. MiejscowoSc Neuzelle leiy w Brandenburgii, w odleglosci 8 km
od Eisenhii-ttenstadt. Liczy ok.2,5 tys. mieszkaricow.

Inicjatorkq przeksztalcenia miejscowego gimnazjum w szkolq "mieszcmq"
byla landratka dr Ilona Weser. Sapzila om, i e wspolna nauka z uczniami
polskimi przyczyni sip do dagodzenia nastrojow ksenofobicznych, ktore ujawnily
siq wsrod tarntejszej mlodzieiy na przelomie 199 1 i 1992 roku.
Na podstawie porozumienia, zawartego mipdzy Kuratorium Oswiaty i
Wychowania w Zielonej Gorze i wladzami szkolnymi okrqgu Eisenhiittenstadt, w
sierpniu 1992 roku przybyla do Neuzelle grupa 24 uczniow polskich i jeden
nauczyciel.
Uczniowie polscy zostali podzieleni na trzy grupy i dolqczeni do trzech klas
niemiecluch. Powstaly w ten sposob trzy klasy mieszane, licace ok.213 Niemcow
i 113 Polakow. Nauka odbywala siq w jqzyku niemieckim. Polscy uczniowie mieli
dodatkomro zajqcia z jqzyka polsluego i historii Polslu, prowadzone przez
polskiego nauczyciela; w jqzyku polskim (3 godz, lekcyjne w tygodtuu).
Mimo oficjalnych deklaracji o wzajemnym dqieniu do przelamywania
uprzedzen i stereotypow polscy ucznioaie natrafili w Neuzelle poc~tkowona
mur nieufnosci i niechqci ze strony wiqkszosci uczniow i nauczycieli niemiecluch.
Psychicme "bariey" miqdzy polskimi uczniami i niemieckimi nauczycielami
zostdy zresztq stosunkowo szybko przelamane.
Decydujqce znaczenie mial fakt, ze uczniowie polscy, mimo trudnoici
jqzykowych, potrafili czqsto osiqgac lepsze wyllllu w nauce nii ucniowie
niemieccy.
Okazalo sic; jednak, ze latwiej niekiedy zintegrowac ucznia i nauczyciela nii
uczniow miqdzy sobp. Chociai umowa miqdzy zielonogorkim kuratorium i
urqdem szkolnym z Eisenhuttenstadt przewidywala, ie glownym celem szkoly
jest integracja mlodziezy obu narodowosci, to fakt taki nie naskqil. Przez blisko
rok mlodzi Polacy i Niemcy j l i i uczyli siq obok siebie, ale osobno.
Wzajemne wspol2ycie uczniow polsluch i niemieckich nieustmme utrudnialy
odmienne nawylu obyczajowe. W internacie okazalo siq szybko, iz Polacy sq
narodem "nocnym". Niemcy starali sie przede wszystkim wykorzystywac na
naukq godziny dzienne, poswiqcajqc godziny nocne na spanie. Pracy nocnej raczej
unikali. Polakom natomiast najlepiej przychodzila nauka wlaSnie nocq. Internat
ozyvrial s i ~ok. godz. 22.00. Na sen poiwiqcali Polacy najchwej godziny
popohdniowe. Inny by1 rowniez stosunek mlodzlej do kwestii punktualnoSci.
Niemieccy uczniowie uwaiali, ie punktualnoic polega na tym, aby kiedy
zadzwoni dzwonek na lekcjq byc jui w klasie.
Uczniowie polscy uwaiali siq za punktualnych jeieli natychmiast po dzwonku
udawali siq do sali lekcyjnej. W rezultacie zjawiali siq arklasie ok. 1 min. po
dzwonku. Nie przyjmowali do wiadomosci faktu, ie sq spoinieni. Zdarzali siq
nes* Polacy, ktorzy notorycnie spoiniali siq na lekcje nauiet do 5 minut.
l e d y niemieccy nauczyciele zwracali irn uwagq, uczniomie byli tym faktem
oburzeni. Wszak 5 minut to nie jest iadne spoinienie.
Polakow bulwersowal niekiedy stosunek mlodziezy niemieckiej do oceny
szkolnej. Uczniowie polscy przeiyli szok, kiedy po sprawdzianie miadomosci ich

niemiecki kolega zac* domagac siq obniienia jednemu z uczniow oceny, gdyz
jego zdaniem, nauczycielka ocenila pracq zbyt wysoko. Bylo to zaprzeczeniem
tego co dla polskiego ucznia jest najwainiejsze - solidarnosci Masowej. Wkrotce
0
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siq jednak, ie Niemcy nie oceniajq takiego postqpowania negatyvcmie.
Prosba o obniienie koledze zawyionej oceny wymkala, zdaniem uczniow
niemieckich, ze szlachetnych pobudek. Wystawianie dwoch roaych ocen za
podobnq odpowiedz jest przeciez sprzeczne z poczuciem sprawiedliwoSci.
Taki tok rozumowania o k d siq niemoiliwy do zaakceptowania przez stronq
polskq.
Wymienilern tylko niektore roinice obyczajowe, utrudniajqce stosunki miqdzy
mlodaei;l obu narodowosci. W rzeczywistosci bylo ich macznie wiqcej. Drobne
problemy przeradzaly sip szybko w ogniska konfliktu. Zadzlwiajqca byla
wzajernna niechqc do ustqpstw i zrozumienia strony przeciwnej.
Nauczyciele niemieccy byli przy tym znacznie bardziej wyrozumiali i
tolerancyjni wobec Polakow niz niemieccy uczniowie.
Dziqki wysilkom kadry pedagogicznej napipcie miqdzy uczniami nie
przerodzilo sie w otwarty konflikt. Wzajemnych animoj i nie udalo siq jednak
przelarnac. Nie pomogly wspolne dyskotelu, wycieczki, zimowiska, dyskusje.
Raz tylko z o w a przelamana psychicma bariera mipdzy uczniami. Fakt ten
mid miejsce podczas wspolnej wycieczki do Oswiqcirnia. Pod wplywem
z w i e k a muzeurn obom zaglady grupa uczniow niemiecluch, biorqcych udzid
w wycieczce, zmienila radykalnie swoj stosunek do polskich kolegow.
Jak wyrazil to poZniej jeden z uczniow niemieckich - '% raz pierwszy
dostrzeg!em w Polakach nie tylko uciqiliwych nieco wspollokatorow z
internatu, lecz fakze przedstawicieli narodu, wobec ktorego my Niemcy mamy
moralny dlug do spbcenia':
Pienvszy rok fiuzkcjonowania gimnazjum w Neuzelle jako polsko-niemieckiej
szkdy "mieszanej" pokazal, ze integracja miqdzy mlodymi Polakami i Niemcami
jest procesem trudnyrn. Jeieli wladze obu krajow d@ do rzeczywistego zbliienia
mi~dzysqsiedmmi narodami konieczny jest szereg dzialari, majqcych na celu
pokonanie barier psychicnych miqdzy mlodzieia, polskq i niemieckg w tym
rowniei szkolnictwo "mieszane".
Trzeba jednak stwierdzic obiektywnie, ie szkolnictwa 'rdwujqzycznego"na
pograniczu polsko-niemieckm, na razie, faktycznic nie ma.
Zarowno gimnazjum w Neuzelle jak i inne szkoly, deklarujqce siq oficjalnie
jako "dwujezyczne", pozostajq nadal, w rzeczywistoSci, szkdami niemieckimi.
Obowiqzuje w nich niemieclu jqzyk wykladowy. U c q niemieccy nauczyciele wg
niemiecluch podrqcznikow i programow nauczania.
Sama obecnosc polskich uczniow nie uystarcza, aby taka, szkolq nazwat
"rnieszanq".
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MOGLICHKEITEN DES ENTKlCKLUNGS DER DEUTSCHPOLNISCHEN SCHUL KESEN AM BEISPIEL
DES GYMNASIUlMS NEUZELLE

Eine Idee des 'kemischfen" oder "bilingualen" Schulwesen kommt vom deufschfranzosischen Grenzgebiet. In dem Schuljahr 1992/93 wurden zwei deutsch-polnischen Gymnasien (in Frankfurt/Oder und in Neuzelle neben Eisenhiitfenstadf) und
eine Realschule in Guben gegriindef.
Im August I992 haben 22 polnrsche Schiiler ihre Studium im Gymnasium in
hTeuzellebegonnen. Die kleine Gemeinschaft von Neuzelle hat junge Polen akzepfierf
frofzdemwaren im Anfang die Schwierigkeiten.
Eine Infegrafion zwischen deutsch und polnischen Jugendvolk ist aber nicht
erfolgt. Die jungen Polen und Deutschen lebten und lernten nebeneinander aber
aparf. An der Annuherung dieser jungen Leufen hinderfen viele Sitfenunterschiede.
i
ist eine sehr schwierige Aufgabe. Das
Eine Infegrafion der Jugend von ~ w e Nafionen
deufsch-polnisch "gemischfe" Schulwesen muJ3 aber untersfiifztwerden. Es kann eine
sehr wichtige Rolle in dem ProzeJ der deutsch-polnischen Infegrafion spielen. Jeder
Anfang ist schwer.

