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Wniosek -list otwarty. 

Szanowni Państwo,  

 Związek Polaków w Niemczech T.z: , Oddział Regionalny Berlin -Brandenburg oraz 
Oddział Hamburg stanowczo protestują przeciwko bezczelnemu zakłamywaniu 
historii w mediach niemieckich. Poczytny tygodnik „Focus” (nie po raz pierwszy) jak i 
dziennik „Die Welt” (nie po raz pierwszy) w artykułach omawiających 
Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Berlinale” (subwencjonowany z federalnych 
środków finansowych RFN jak i dotacji stolicy Niemiec – Berlina) używają kłamliwej 
nazwy cyt ”in (…) polnischen Vernichtungslager” zamiast zgodnej z prawdą nazwy „in 
(…) deutschen Vernichtungslager” w okupowanej przez Niemcy Polsce. Nagrodzony 
film Claude Lanzmanna „Shoah” był od 1986 roku wielokrotnie powtarzany w 
niemieckiej telewizji publicznej ARD, ZDF itd.  

Jest to celowo i z premedytacją rozpowszechniane w niemieckich mediach niezgodne 
z prawdą naigrawanie się i szydzenie z Narodu Polskiego, tak bardzo 
prześladowanego w czasie II wojny  światowej przez oprawców - Niemców.  

Ponieważ jesteśmy przekonani, że przewidywane przez nas polubowne i nieszczere 
deklaracje polityków niemieckich (w formie pomyłek1 i przeprosin strony polskiej) - 
nawet gdyby nastąpiły - będą nieskuteczne, zatem wnosimy do rządu RP (MSZ) o 
natychmiastowe skierowanie noty protestacyjnej do rządu niemieckiego i 
poinformowanie o niej opinii publicznej oraz (pisemnie) Związku Polaków w 
Niemczech. Wnosimy także o pozwanie za pośrednictwem MSZ RP przed sąd w USA 
właścicieli wyżej wymienionych gazet w celu zasądzenia odszkodowania na potrzeby   
sierot z masowych rozstrzeliwań II wojny jak i Niewidomych Cywilnych Ofiar II 
Wojny Światowej w wysokości 2 mln euro od każdej redakcji i pokrycia kosztów 
procesu.  
                                                 
1
  W naszej pamięci pozostała „pomyłka” prezydenta Niemiec Romana Herzoga, który przyjechał do Warszawy 

w sierpniu 1994 roku na obchody 50-lecia wybuchu Powstania Warszawskiego. W swoim wystąpieniu mówił o 

tym że jedzie na obchody upamiętnienia  powstania w warszawskim getcie. 



                                                           

 

Niniejszy Wniosek – list otwarty podpisują Polacy członkowie Związku 
Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, duchowi spadkobiercy 
przedwojennych Polaków od pokoleń zamieszkałych w Niemczech w 
Westfalii, w Berlinie, na terenach przygranicznych, członków uznanej mniejszości 
polskiej w Niemczech – obywateli Niemiec, którzy zostali aresztowani i uwięzieni w 
niemieckich obozach koncentracyjnych - gdzie zostali zamordowani. Obszerna 
dokumentacja na ten temat jest w naszym opracowaniu. 
 
Z poważaniem 
                                                                                                                                                                          

 

Wiceprezes ZPwN T.z.Oddział Hamburg                                    Wiceprezes ZPwNT.z.ORB-B                                     

  Anna  Halves                                                                               Józef Galiński 

 



                                                           

 

 

Uzasadnienie wniosku 

Wbrew twierdzeniom niemieckiego dziennika „Die Welt” niemiecki obóz zagłady na 
terenie okupowanej przez Niemców Polski nazywał się SS-Sonderkommando Sobibor. 

W wybudowanych przez SS niemieckich koncentracyjnych obozach pracy i zagłady na 
terenie Generalnej Guberni Sobibor2, Belzec, Majdanek, oraz na terenie ówczesnych 
Niemiec – III Rzeszy: np. Auschwitz-Birkenau, Gross Rosen, Stutthof, Bergen Belsen, 
Ravensbruck, Dachau (w tym obozie zginęło wielu księży, tu zostało zamordowanych 
przez Niemców ponad tysiąc polskich księży), Oranienburg, Sachsenhausen, 
Mauthausen-Gusen itd. byli mordowani obywatele prawie wszystkich państw 
okupowanej przez Niemcy Europy w tym także obywatele niemieccy - nie Żydzi. Wraz 
z Żydami, Polakami i innymi więźniami w niemieckich obozach zagłady Niemcy 
mordowali Sinti i Romów czyli Cyganów z całej Europy.  

 Czy Rudolf Hoess - komendant KL Auschwitz-Birkenau i tysiące SS-manów oraz 
członków innych zbrodniczych formacji niemieckiego terroru, mordujących ludzi i 
bombardujących, podpalających domy mieszkańców setek miast i miasteczek, tysięcy 
wsi nie było Niemcami? 

Czy oprawcy  

• więźniów ubranych w cywilne ubrania i w pasiaki, z całej Europy (od Pirenejów 
po Moskwę i Kaukaz, od Północnej Afryki po fiordy Skandynawii, w obozach 
pracy, zagłady, w niewolniczych zakładach pracy i na roli na terenie całych 
Niemiec, z „winklami” z literą P, gwiazdą Dawida i naszywkami OST,  

• jeńców w stalagach i oflagach  

• obywateli państw Europy w niezliczonych gettach,  

• oprawcy w miejscach kaźni już w 1939 r. np. polskich nauczycieli, księży i 
zakonnic rozstrzelanych i pogrzebanych w masowych grobach w lasach 
Piaśnicy koło Gdańska,  

nie byli Niemcami? 

Czy członkowie formacji niemieckich, które po zerwaniu w 1941r. paktu z 
1939r.Hitlera ze Stalinem (Ribbentrop-Mołotow) przekroczyły tzw. linię 
demarkacyjną, czyli ustaloną w 1939 granicę nie byli Niemcami? 

Niemieccy SS-mani mordowali w Babim Jarze na Ukrainie (Żydów), na 
Wzgórzach Wuleckich we Lwowie polskich profesorów Uniwersytetu 
Lwowskiego, na Krymie itp. Niemieccy SS-manni zagazowali w 
Sonderkommando Chełmno obywateli Niemiec, Luksemburga poprzez getto w 
Litzmannstadt –Łodzi. 

W Treblince3 czyli w Arbeitslager Treblinka, SS-Sonderkommando 
Treblinka, Vernichtungslager Treblinka SS-manni uśmiercili tysiące Żydów z 
Getta -Warschau - getta w Warszawie. 
                                                 
2
 SS-Sonderkommando Sobibor – nazwa niemieckiego obozu zagłady funkcjonującego w ramach "Einsatz 

Reinhard" w latach 1942-1943, w lasach 4 kilometry od wsi Sobibór, niedaleko od linii kolejowej łączącej 

Chełm z Włodawą. (www.wikipedia.pl) 
3
 Arbeitslager Treblinka, SS-Sonderkommando Treblinka, Vernichtungslager Treblinka – wymiennie 

stosowane nazwy kompleksu dwóch niemieckich obozów, pracy i zagłady, istniejących w latach 1941- 

1944/1942-1943 w lasach nad Bugiem, wzdłuż linii kolejowej Siedlce-Małkinia, niedaleko wsi Poniatowo. 

Nazwa pochodzi od nazwy stacji kolejowej znajdującej się 6 km od obozu. 

Organizacja obozu opierała się na następującym schemacie: kierownictwo sprawują Niemcy, ochronę obozu 

pełnią Ukraińcy, funkcje gospodarcze i kancelaryjne spełniają Żydzi, roboty fizyczne wykonują Polacy. 



                                                           

 

Na Zamojszczyźnie Niemcy w 1942 roku spacyfikowali mieszkańców wsi Polaków. 
Po ich wysiedleniu do obozów przejściowych i odtransportowaniu bardzo młodych i 
starszych Polek i Polaków (poprzez obozy przejściowe) także do obozów zagłady KL 
Lublin - Na Majdanku, do KL Auschwitz- Birkenau, gdzie część z nich Niemcy 
zagazowali, zamordowali. Polskie dzieci zostały oddane (poprzez obozy dziecięce w 
Litzmannstadtt - Łodzi) niemieckim rodzinom do zgermanizowania. 

Na Zamojszczyźnie w 1943 roku w Skierbieszowie, urodził się w domu 
wypędzonych przez Niemców Polaków, jako jedno z siedmiorga dzieci w rodzinie 
niemieckich osadników, były prezydent RFN Horst Köhler. Po ustąpieniu z urzędu 
odwiedził tę miejscowość w 2011 roku. Dom Polaków w którym się urodził dzisiaj nie 
istnieje. W 2011 roku rozpoznała go starsza kobieta - wtedy polska niania – pomoc 
domowa w rodzinie poźniejszego prezydenta Niemiec  

Obywatele państw podbitej przez Niemcy Europy ginęli w 
Konzentrationslager Natzweiler-Struthof, KL Natzweiler, 
Einweisungslager Natzweiler – w niemieckim obozie koncentracyjnym, założonym 
we wcielonej do Rzeszy Alzacji, w Wogezach, w miejscu zwanym Struthof, koło wioski 
Natzwiller (zniemczonej na Natzweiler) Byli to członkowie ruchu oporu z państw 
zachodnich, głównie Francji, Belgii, Holandii, Norwegii – których zamknięto z 
zamiarem zgładzenia. Wielu z nich znalazło się w Gross-Rosen, lecz trafiali również 
do Natzweiler, gdzie byli odseparowani od pozostałych więźniów i dostawali niższe 
racje żywieniowe. Byli oni obciążeni najtrudniejszą pracą. Wielu więźniów było 
Niemcami, Romami, Polakami wywiezionymi na prace i z różnych powodów 
zatrzymani, żołnierzami Armii Czerwonej, 

Przypominamy, że niedawno prezydent USA Barack Obama, po podjętej pod 
naciskiem Polaków z Polski i całego świata dyplomatycznej interwencji rządu RP, 
napisał w liście do Bronisława Komorowskiego "I regret the error", czyli żałuję błędu. 
Zapewnił on jednak, że nieumyślnie użył sformułowania "polski obóz śmierci".  

Prezydent USA Barack Obama nieumyślnie użył tego określenia wręczając 
pośmiertnie medal dla Jan Karskiego – Polaka, który jako kurier Polskiego Państwa 
Podziemnego z okupowanej przez Niemcy Polski do Londynu, w swojej misji na 
przełomie 1942 i 1943 r. w Europie i Ameryce przekonywał przywódców państw 
alianckich, że bez ich pomocy Żydom, którzy znaleźli się pod rządami hitlerowskich 
Niemiec grozi zagłada. 

Jan Karski czyli Jan Kozielewski mówił w budynku Bundestagu w Bonn w styczniu 
1997 roku, w Dniu Pamięci Ofiar Nazizmu i tak podsumował efekt swojej misji. 

„W Londynie i w Waszyngtonie spotykałem ważnych ludzi: ministrów, hierarchów Kościoła, 

dziennikarzy. Wszyscy współczuli Żydom - ofiarom Holocaustu. I wszyscy wysuwali 

argumenty, które wykluczały realną pomoc dla ginącego narodu” 

Prezydent USA Obama w maju 2011 r. wręczał medal Adamowi Rotfeldowi
4
 polskiemu 

dyplomacie (w roku 2005 polskiemu ministrowi spraw zagranicznych) uratowanemu przed 

Niemcami jako żydowskie dziecko przez bazylianów w klasztorze Bazyliańskiego Zakonu 

Świętego Jozafata - katolickiego zakonu obrządku greckiego.  

                                                                                                                                                         
Niemców było 11: kierownik obozu w randze majora, ośmiu Niemców w charakterze kierowników 

poszczególnych działów i 2 żandarmów. Załoga ukraińska (wachmani wyszkoleni w Trawnikach) była 

stosunkowo liczna - 60 ludzi. 
4
 Urodził się w Przemyślanach koło Lwowa w rodzinie pochodzenia żydowskiego; syn adwokata Leona 

Rothfelda i jego żony Berty. Rodzice zostali zamordowani przez Niemców w 1943 w Przemyślanach. Od końca 

1941 był ukrywany w klasztorze w Uniowie (www.wikipedia org) 



                                                           

 

Adam Rotfeld, jako pierwszy polski dyplomata po przemianach 1989 roku, w przemówieniu 

w Sejmie RP mobilizował parlament i rząd RP do przeciwstawiania się kłamliwemu 

określeniu „polskie obozy koncentracyjne”, które jest bezkarnie rozpowszechniane w świecie, 

przede wszystkim w Niemczech. 

 


