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W polowie wrzeSnia 2013 roku do Kongresu Polonii Kanadyjskiej - Okrgg Toronto (KPK OT) wplyngla skarga od kilkorga rodzic6w
uczniow 1 1-tej klasy szkoly Michael Power/St.Joseph High School w Toronto Dotyczyla ona ksiq2ki-komiksu Maus autorstwa Arta
Spiegelmana przerabianej na lekcjach literatury (nie historii) Rodzice tych uczniow uwa2ali, iZ ksiE2ka ta nie powinna slu2yc jako
pomoc dydaktyczna w szkolach, poniewa2 zawarta w niej tresc, wjednoznaczny sposob bije w godnosc Narodu Polskiego Ponadto
wytwarza ona i zakorzenia wSr6d uczni6w nie majqcych dostatecznej lub 2adnej wiedzy o historii Drugiej Wojnie Swiatowej,
calkowicie falszywy obraz Polak6w. Maus bowiem przedstawia Polakow pod postaciq "Swin" bedecych prawie jedynymi dozorcami
wigziennymi kapo w niemieckich obozach koncentracyjnych i Smierci, sadystycznie zngcajqcymi sig nad wig2niami 2ydowskimi (w
komiksie przedstawianymi jako myszy)

Reagulqc na powyzsze, Komitet "Obrony i Propagowania Dobrego lmienia Polaka i Polski" przygotowal materialy odklamywujqce
oszczerstwa zawarte w Maus Przedstawiciele Komitetu, wraz z grupq rodzic6w, spotkali sig z dyrektorem szkoly oraz
nauczycielami W trakcie tego spotkania nie udalo sig przekona6 dyrektora, Ze ksiEzka Mauszawiera tresci i uogolnienia szkalujqce
Polakow, treSci nie odpowiadajqce prawdzie historycznej i jako taka jest nieodpowiedniq lekturq dla uczni6w 1 1{ej klasy

W listopadzie 201 3 roku, grupa rodzicow, uczniow oraz delegatow KPK (razem 12 osob) spotkala sig w tej sprawie z
przedstawicielami Toronto Catholic District School Board (TCDSB). W trakcie spotkania przedstawiono obszernie
udokumentowane opracowanie, w celu zobrazowania i podkreslenia, i2 treSci zawarte w tej ksiq2ce-komiksie przedstawiajq postawe
Narodu Polskiego w sposob niewlaSciwy, nieprawdziwy i krzywdzqcy W zwiqzku z tym ksiq2kg tg powinno sig calkowicie Wco|ee z
programu nauczania w liceach Ulepszona wersja opracowania znajduje sig na str http://www.kok{oronto.oro/fundusz obronv.html,
sekcja "Viewpoints", p.t. The Problems with Spiegelman's Maus

Odpowiedz TCDSB, otrzymana 30-go stycznia b r. zawierala m in stwierdzenie, 2e chociaz Maus "obejmuje tre6ci, kt6re, je2eli nie
sE nauczane we wla5ciwym kontekscie, pzekazujqzaklamany i negatywny obraz Polak6w" (contains material that, if not taught in
the appropiate context, conveys a negative depiction of Polish people), to pozycja ta nie zostanie wycofana z programu nauczania
lecz jedynie w obecnvm semestrze przerabianie jej bgdzie zawieszone w szkolach podlegaj4cych TCDSB Wladze TCDSB obiecaly
"kompleksowq oceng nauczanego materialu i metodyki nauczania" (a comprehensive evaluation of the teaching materials and
instructional approaches\ oraz zaprosily Polonig do wspolpracy w tej sprawie (we invite you and members of the Polish community
to work with our Curriculum and Accountability Team to ensure that the book is presented with the appropriate context)

Pomimo tego, 2e w naukowym opracowaniu Norton Anthology of American Literature uznano, i2 przedstawienie Polakow jako
Swinie jest "zamierzonq obraz{' (a calculated insu/t), komiks Maus cieszy sig powszechnym uznaniem literaturoznawcow jako
"arcydzielo" literatury. W Stanach Zjednoczonych komiks Maus od wielu lat wykorzystywany jest jako pomoc naukowa w licznych
szkolach (takze podstawowych) Ostatnio z ksiq2ki-komiksu zaczeto korzystac (tylko w niekt6rych liceach) na terenie prowincji
Ontario Wprowadzono jq nie jako lekture obowiezkowq lecz jako lekturg dodatkowq, ktora nie podlega ocenie Ministerstwa
OSwiaty. Uzasadniano to faktem, 2e ksiAzka ta znajduje siQ na li5cie aprobowanej lektury w tzw. International Baccalaureate (lB)
program Niewykluczone, 2e dlatego proSba o wycofanie ksiq2ki-komiksu MAUS nie spotkala sig z pzychylnym nastawieniem
Katolickiego Kuratorium w Toronto (TCDSB).

Naszym zdaniem, ocena tej ksia2ki przez polskie oraz polonijne Srodowisko akademickie nie byla dostatecznie krytyczna. Dlatego
te2 Komitet Obrony i Propagowania Dobrego lmienia Polaka i Polski pzy Okrggu Toronto KPK, kosztem wielkiego wysilku malej
grupy woluntariuszy, podj4l sig i pzeprowadzil niezbgdnq prace badawczq Praca ta wymaga kontynuacji Naszym celem iest
doprowadzenie do wycofania Maus z programu nauczania w szkolach kanadyjskich lub do przygotowania odpowiedniego,
uzupelniajqcego materialu dydaktycznego, wlaSciwie przedstawiajEcego owczesnq sytuacjg i fakty historyczne

W zwiqzku z tym, zwracamy siq do rodzic6w i uczni6w szk6l kanadyiskich, zwracamy sie do nauczycieli pochodzenia polskiego
uczqcych w szkolach kanadyjskich z proSbq o pomoc w dalszym prowadzeniu rozpoczgtych prac

Zwracamy sig do rodzic6w dzieci uczgszczajEcych do szk6l kanadyjskich (katolickich lub publicznych), kt6re przerabialy Maus o
zgfaszanie tego faktu do Okrggu Toronto KPK (email: president@kpk{oronto org lub telefonicznie 416-971-9848), podajqc swoje
imig i nazwisko oraz numer telefonu w celach kontaktowych Zwracamy sie do wszystkich, kt6rym zale2y na zachowaniu i
rozpowszechnianiu prawdy historycznej o czynne lub flnansowe wsparcie naszej akcji
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