
 

 

W stolicy Niemiec, w żydowskiej uczelni, rozmawialiśmy o niemieckich zbrodniach na 
Polakach! 

Takiego wydarzenia w historii Stowarzyszenia Patria Nostra jeszcze nie było! 26 listopada, w 
samym sercu Niemiec, w Berlinie, w siedzibie renomowanej żydowskiej uczelni mówiliśmy o 
niemieckim terrorze i ludobójstwie na Polakach w czasie II wojny światowej. Mówiliśmy też 
moralnym prawie domagania się od Niemiec reparacji wojennych za niewyobrażalne 
zniszczenia, jakie dotknęły Polskę w czasie II wojny światowej. Przekazaliśmy również 
międzynarodowemu audytorium wiedzę o procesach, wytaczanych przez Stowarzyszenie 
Patria Nostra  niemieckim mediom za posługiwanie się zwrotem „polskie obozy zagłady”. 

Konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Patria Nostra wraz z Touro College Berlin 
zatytułowana była „Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej” i 
dofinansowana ze środków MSZ (Dyplomacja Publiczna 2020; komponent III Polacy i Żydzi 
– wspólne dziedzictwo i przyszłość). 

Jej celem było dotarcie do niemieckich i żydowskich środowisk opiniotwórczych z polską 
perspektywą historyczną i prawną na niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny 
światowej na terenie okupowanej Polski. Konferencja była tłumaczona na języki polski, 
niemiecki i angielski. Pierwotnie zakładano, iż odbędzie się ona w tradycyjny sposób w 
Berlinie, jednakże plany te zmieniła pandemia. 

Konferencję otworzyła Sara Nachama, rektor Touro College Berlin, która podziękowała za 
możliwość współorganizowania z naszym stowarzyszeniem tak ważnego wydarzenia. 

Na konferencję składały się panele: I. Wiedza i luki w wiedzy, II. Konsekwencje prawne oraz 
III Muzea i miejsca pamięci. Na koniec każdego panelu odbywała się runda dyskusyjna. 

W konferencji wzięli udział: 

prof. dr Stephan Lehnstaedt badacz niemieckich zbrodni na Żydach i Narodzie Polskim, 
prowadzący na Touro College Berlin kierunek „Studia nad Holokaustem”; dr Igor 
Kąkolewski, CBH PAN Berlin; dr Agnieszka Łada, DPI Darmstadt; dr Daniel Brewing, 
Aachen, Hanna Radziejowska i dr Mateusz Fałkowski, Instytut Pileckiego Berlin; Kamil 
Majchrzak, Berlin; dr Łukasz Jasiński, CBH PAN Berlin; mec. Lech Obara, Stowarzyszenie 



Patria Nostra; prof. dr Stanisław Żerko, IZ Poznań; dr Jan-Robert von Renesse, 
Landessozialgericht Essen; prof. dr Peter Klein, Touro College Berlin; dr Marta Ansilewska-
Lehnstaedt; dr Christine Glauning; dr Paweł Ukielski, Muzeum Powstania Warszawskiego 
oraz dr Hanna Węgrzynek, Muzeum Getta Warszawskiego.  

Już po samych nazwiskach widać, że wielu z nich to wybitni naukowcy zajmujący się 
tematem zbrodni niemieckich popełnionych w Polsce w czasie II wojny światowej.  

Na uwagę zasługuje fakt, że udało się zorganizować konferencję wspólnie z niemieckimi 
naukowcami, którzy rozumieją omawiany problem i są gotowi podjąć dialog niemiecko-
polski. To pierwsza tego typu inicjatywa na taką skalę. Na konferencji padły bardzo ważne 
słowa, takie jak te wypowiedziane przez mec. Lecha Obarę, że popełnione przez Niemców 
zbrodnie trzeba wybaczyć, ale nie można o nich zapomnieć. 

Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra wyjaśnił, dlaczego używanie określenia „polski obóz 
zagłady” tak leży nam na sercu. Przypomniał, że Stowarzyszenie zostało utworzone przez 
byłych więźniów obozów koncentracyjnych, którzy poprosili prawników Patria Nostra o 
pomoc w walce z krzywdą, jaką wywołuje w nich stosowanie takich zwrotów. Przypomniał 
też wyrok Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji z listopada 2017 r., w którym napisano, że 
przymiotnik „polski” użyty w kontekście „polskich obozów zagłady” z punktu widzenia 
przeciętnego odbiorcy stanowi nie tylko cechę geograficzną, ale też narodową, sugerująca, że 
obozy zostały wybudowane i prowadzone przez Polaków i na ich odpowiedzialność”. 

Mec. Lech Obara wytłumaczył też, dlaczego wybraliśmy drogę sądową walki z określeniem 
„polskie obozy zagłady”. Otóż dlatego, że naszym zdaniem nieskuteczna była prowadzona 
dotychczas walka dyplomatyczna. Liczba fałszujących zwrotów historię, zamiast spadać – z 
roku na rok rosła. 

Prezes Stowarzyszenia Patria Nostra opowiedział również o walce Stowarzyszenia o 
prawidłowe wykonanie prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie 
Karola Tendery vs. ZDF. 

Na koniec wspomniał wiceprezes Stowarzyszenia, dr Janinę Luberdę-Zapaśnik. 

- W jej rodzinie stał się cud. Miłość pokonała pamięć o złej przeszłości. Jej córka założyła w 
Niemczech rodzinę. Demony przeszłości zostały więc przepędzone. Co nie zwalnia nas 
wszystkich jednak od obowiązku pamiętania o tejże przeszłości, aby się ona nigdy nie 
powtórzyła - podsumował. 

  
Warto podkreślić, że po sukcesie konferencji, planowane są kolejne tego typu wydarzenia 
przy współpracy ze stroną niemiecką. Jest to na przykład wydanie publikacji autorstwa 
naukowców biorących udział w konferencji na podstawie ich referatów w języku niemieckim 
i polskim. 


