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KOMUNIKAT
PRASOWY
W polowiewrzeSnia2013 roku do KongresuPoloniiKanadyjskiej- Okrgg Toronto(KPK OT) wplynglaskarga od kilkorgarodzic6w
uczniow11-tej klasy szkoly Michael Power/St.JosephHigh Schoolw Toronto Dotyczylaona ksiq2ki-komiksu
Maus autorstwaArta
Spiegelmanaprzerabianejna lekcjachliteratury(nie historii) Rodzicetych uczniowuwa2ali,iZ ksiE2kata nie powinnaslu2ycjako
pomocdydaktycznaw szkolach,poniewa2zawartaw niej tresc,wjednoznacznysposobbije w godnosc NaroduPolskiego Ponadto
wytwarza ona i zakorzeniawSr6d uczni6w nie majqcych dostatecznejlub 2adnej wiedzy o historii Drugiej Wojnie Swiatowej,
calkowiciefalszywyobraz Polak6w.Maus bowiem przedstawiaPolakowpod postaciq"Swin"bedecychprawiejedynymidozorcami
wigziennymikapo w niemieckichobozach koncentracyjnychi Smierci,sadystyczniezngcajqcymisig nad wig2niami2ydowskimi(w
jako myszy)
komiksieprzedstawianymi
Reagulqcna powyzsze,Komitet"Obronyi PropagowaniaDobregolmieniaPolakai Polski"przygotowalmaterialyodklamywujqce
oszczerstwazawartew Maus Przedstawiciele
Komitetu,wraz z grupq rodzic6w,spotkalisig z dyrektoremszkolyoraz
nauczycielamiW trakcietego spotkanianie udalosig przekona6dyrektora,Ze ksiEzkaMauszawieratresci i uogolnieniaszkalujqce
Polakow,treScinie odpowiadajqceprawdziehistoryczneji jako taka jest nieodpowiedniqlekturqdla uczni6w11{ej klasy
W listopadzie2013 roku, grupa rodzicow,ucznioworaz delegatowKPK (razem 12 osob) spotkalasig w tej sprawiez
przedstawicielami
TorontoCatholicDistrictSchoolBoard (TCDSB).W trakciespotkania przedstawionoobszernie
przedstawiajqpostawe
udokumentowane
opracowanie,w celu zobrazowaniai podkreslenia,i2 treScizawartew tej ksiq2ce-komiksie
NaroduPolskiegow sposobniewlaSciwy,
nieprawdziwyi krzywdzqcyW zwiqzkuz tym ksiq2kgtg powinnosig calkowicieWco|ee z
programunauczaniaw liceach Ulepszonawersjaopracowaniaznajdujesig na str http://www.kok{oronto.oro/fundusz
obronv.html,
sekcja"Viewpoints",p.t. The Problemswith Spiegelman'sMaus
OdpowiedzTCDSB,otrzymana30-gostyczniab r. zawieralam in stwierdzenie,2e chociazMaus "obejmujetre6ci,kt6re,je2eli nie
sE nauczanewe wla5ciwymkontekscie, pzekazujqzaklamany i negatywnyobraz 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
leczjedyniew obecnvmsemestrzeprzerabianiejej bgdziezawieszonew szkolachpodlegaj4cychTCDSB WladzeTCDSB obiecaly
"kompleksowqoceng nauczanegomaterialui metodykinauczania"(a comprehensiveevaluationof the teachingmaterialsand
instructionalapproaches\oraz zaprosily Polonig do wspolpracyw tej sprawie (we invite you and members of the Polish community
to work with our Curriculumand Accountability Team to ensure that the book is presented with the appropriate context)
Pomimotego,2e w naukowymopracowaniuNortonAnthologyof AmericanLiteratureuznano,i2 przedstawieniePolakowjako
jako
Swiniejest "zamierzonqobraz{' (a calculatedinsu/t),komiksMaus cieszysig powszechnymuznaniemliteraturoznawcow
"arcydzielo"literatury.W StanachZjednoczonychkomiksMaus od wielu lat wykorzystywany
jest jako pomoc naukowaw licznych
szkolach(takzepodstawowych)Ostatnioz ksiq2ki-komiksu
zaczetokorzystac(tylkow niekt6rychliceach)na terenieprowincji
Ontario Wprowadzonojq nie jako lektureobowiezkowqleczjako lekturgdodatkowq,ktora nie podlegaocenieMinisterstwa
OSwiaty.Uzasadnianoto faktem,2e ksiAzkata znajdujesiQna li5cieaprobowanejlekturyw tzw. InternationalBaccalaureate(lB)
program Niewykluczone,
2e dlategoproSbao wycofanieksiq2ki-komiksu
MAUS nie spotkalasig z pzychylnym nastawieniem
KatolickiegoKuratoriumw Toronto(TCDSB).
Naszymzdaniem,ocenatej ksia2kiprzez polskieoraz polonijneSrodowiskoakademickienie byla dostateczniekrytyczna.Dlatego
te2 KomitetObronyi PropagowaniaDobregolmieniaPolakai Polskipzy OkrgguTorontoKPK, kosztemwielkiegowysilkumalej
grupywoluntariuszy,podj4lsig i pzeprowadzilniezbgdnqprace badawczq Pracata wymagakontynuacji Naszymcelemiest
doprowadzenie
do wycofaniaMaus z programunauczaniaw szkolachkanadyjskichlub do przygotowaniaodpowiedniego,
uzupelniajqcego
materialudydaktycznego,wlaSciwieprzedstawiajEcego
owczesnqsytuacjgi fakty historyczne
W zwiqzkuz tym, zwracamysiq do rodzic6wi uczni6wszk6l kanadyiskich,zwracamysie do nauczycielipochodzeniapolskiego
uczqcychw szkolachkanadyjskichz proSbqo pomocw dalszymprowadzeniurozpoczgtychprac
Zwracamysig do rodzic6wdzieciuczgszczajEcych
do szk6l kanadyjskich(katolickichlub publicznych),kt6re przerabialyMaus o
podajqcswoje
zgfaszanietego faktu do OkrgguTorontoKPK (email:president@kpk{oronto
org lub telefonicznie416-971-9848),
imig i nazwiskooraz numertelefonuw celachkontaktowychZwracamysie do wszystkich,kt6rymzale2yna zachowaniui
prawdyhistorycznejo czynnelub flnansowewsparcienaszejakcji
rozpowszechnianiu
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