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Misja strony

Przeszłość jest elementem współczesności. Jeśli nawet bowiem nie „żyjemy” przeszłością, albo

szczególnie nas ona nie interesuje, echa przeszłych wydarzeń raz po raz odzywają się w naszych

czasach. Wtedy o przeszłości zaczynają rozmawiać politycy, piszą gazety, staje się ona tematem

filmów i debaty publicznej. Tak dokonuje się „uwspółcześnianie” przeszłości, która staje się częścią

naszego życia.

Jednym z  jaskrawych  przykładów zniekształcania  prawdy  o  przeszłości,  czyli  prawdy
historycznej,  jest pojawiające się co jakiś czas pojęcie „polskich” obozów śmierci  lub
zagłady. Pojęcie to sugeruje, iż twórcami i zarządcami tych obozów byli Polacy.

Jednym z jaskrawych przykładów zniekształcania prawdy o przeszłości, czyli prawdy historycznej,

jest pojawiające się co jakiś czas pojęcie „polskich” obozów śmierci lub zagłady. Pojęcie to sugeruje,

iż twórcami i zarządcami tych obozów byli Polacy.

Trudno się dziwić, że wywołuje ono w Polsce, kraju, który tak bardzo ucierpiał w latach II wojny

światowej, gwałtowny odruch sprzeciwu. Przecież obozy te tworzone były w czasach, kiedy Polskę

okupowali Niemcy, to oni byli ich twórcami. Oni nimi zarządzali. Oni odpowiadają za śmierć i

cierpienie milionów ludzi, którzy się w nich znaleźli.

Ta prawda, oczywista w Polsce, winna się stać prawdą uznawaną na całym świecie. W okupowanej

przez Niemców Polsce nie istniały i istnieć nie mogły „polskie” obozy zagłady, śmierci czy

koncentracyjne. Obozy te tworzył niemiecki okupant w celu zrealizowania swej zbrodniczej polityki

unicestwienia bądź zniewolenia ludzi różnych narodowości – również Polaków.

To, że historycznie błędne, a dla Polaków także obraźliwe pojęcie „polskich” obozów śmierci lub

zagłady wciąż pojawia się w różnych wypowiedziach i publikacjach, nie może być obojętne

Instytutowi Pamięci Narodowej, którego powinnością jest szerzenie wiedzy o najnowszej historii

Polski. W ramach tej misji stworzyliśmy portal internetowy „Niemieckie obozy w Polsce”. Jego

przesłanie jest jasne i zgodne z prawdą historyczną: nie było „polskich” obozów zagłady, śmierci czy

obozów koncentracyjnych. Były to obozy niemieckie, gdyż założyli je i zarządzali nimi Niemcy,

sprawujący w okupowanej Polsce krwawe rządy.



...nie było „polskich” obozów zagłady,  śmierci  czy obozów koncentracyjnych.  Były to
obozy niemieckie, gdyż założyli je i zarządzali nimi Niemcy, sprawujący w okupowanej
Polsce krwawe rządy

Portal składa się z tekstów wzbogaconych materiałami ikonograficznymi. Pierwszy z nich ilustruje

oczywistą prawdę, że niemieckie obozy koncentracyjne nie narodziły się na ziemiach polskich, lecz

w nazistowskiej III Rzeszy w latach trzydziestych XX w. Ukształtowane u siebie wzorce obozów

Niemcy przenieśli potem na ziemie polskie – modyfikując je jedynie do nowych celów, którym miały

służyć. Dwa kolejne artykuły pokazują dramatyczną sytuację Polaków pod okupacją niemiecką. Po

ich lekturze Czytelnik szybko sobie uświadomi, że w zniewolonym kraju „polskie” mogły być różne

elementy okupacyjnej rzeczywistości, np. ruch oporu, ale nie obozy. 

W okupowanej przez Niemców Polsce nie istniały i istnieć nie mogły „polskie” obozy
zagłady,  śmierci  czy  koncentracyjne.  Obozy  te  tworzył  niemiecki  okupant  w  celu
zrealizowania swej zbrodniczej polityki unicestwienia bądź zniewolenia ludzi różnych
narodowości – również Polaków.

Tekst o niemieckich obozach w Polsce pokazuje, że Niemcy stworzyli w okupowanym kraju obozowe

uniwersum. Obok najbardziej znanych obozów zagłady funkcjonowały także inne, mniej znane a

godne pamięci kategorie obozów. Ostatnie dwa artykuły opowiadają: o Zagładzie ludności

żydowskiej – w jej realizacji kluczową rolę odegrały bowiem niemieckie obozy zagłady oraz o udziale

Polaków w ratowaniu Żydów.

Mamy nadzieję, że strona, którą udostępniamy w rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę,

spełni nasze oczekiwania i przyczyni się do wyeliminowania fałszującego prawdę historyczną pojęcia

„polskich” obozów śmierci czy zagłady.
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 „Words Matter - German Nazi Camps”. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu przygotowanego

przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.
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