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Frau Präsidentin A.I. Ulrike Kretzschmar 
Deutsches Historisches Museum 
Unter den Linden 2  
10117 Berlin                                                                                  Wiedeń, 27 stycznia 2017 r.  
	
	
	

Szanowna Pani Prezydent, 
 
    
   Na stronie internetowej „Deutsches Historisches Museum“ („Niemieckie Muzeum 
Historyczne“) znajduje się wpis z 27 stycznia br., w którym niemiecki obóz zagłady w 
Sobiborze, istniejący w latach 1942-1943 na terenie okupowanej Polski, został błędnie nazwany 
„polskim obozem zagłady”.  
Jest to określenie merytorycznie niewłaściwe i wyraźnie uderzające w dobre imię Narodu 
Polskiego, gdyż sugeruje ono polską odpowiedzialność za zagładę narodu żydowskiego 
podczas drugiej wojny światowej. Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy fakt, iż użyto tego 
kłamliwego zwrotu w dniu szczególnym, jakim jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o 
Ofiarach Holokaustu. Rzeczpospolita Polska, tj. jej przedstawiciele, instytucje oraz 
administracja, w żaden sposób nie kolaborowała z Rzeszą Niemiecką podczas drugiej wojny 
światowej, lecz, w sposób szczególnie tragiczny, stała się jej ofiarą.  
Pragniemy Pani przypomnieć, iż w czerwcu 2007 r. Komitet Światowego Dziedzictwa 
UNESCO przyjął zmianę oficjalnego nazewnictwa niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-
Birkenau, który od 1979 r. znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. 
Oficjalna i historycznie właściwa nazwa brzmi: „Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski 
obóz koncentracyjny i zagłady”. Polecamy Pani stosowanie tego nazewnictwa również w 
przypadku innych niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady, funkcjonujących podczas 
drugiej wojny światowej na terenie okupowanej Polski. 
Zważywszy na odpowiedzialność historyczną Niemiec za popełnione zbrodnie we wschodniej 
Europie podczas drugiej wojny światowej, rzeczą zatrważającą jest, iż publiczna instytucja 
państwa niemieckiego o tak wysokiej reputacji w Europie, jak i na całym świecie dopuściła się 
tak ciężkiego błędu.  
Zatem wzywamy Panią do bezzwłocznego usunięcia odnośnego terminu, jak i do umieszczenia 
stosownego sprostowania w tej sprawie na stronie internetowej „Deutsches Historisches 
Museum”. Do tego czasu jesteśmy zmuszeni, w ramach protestu, zaapelować do Polonii 
austriackiej o bojkot Pani muzeum w przyszłości.  
 
 
Tomasz Pawłowski  
          Prezes   
  
Do wiadomości: Pan prof. Andrzej Przyłębski, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w 
Republice Federalnej Niemiec 


