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Wina bez pokuty? Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny światowej. 
Monografia pokonferencyjna - wybór tekstów. 
 
 

Wstęp 
 

W listopadzie 2021r.  Stowarzyszenie Patria Nostra we współpracy z Touro College Berlin 
wydało monografię, będącą „pokłosiem” konferencji „Zbrodnie niemieckie na terenie okupowanej 
Polski“ współfinansowanej ze środków MSZ w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2020 – nowa 
edycja, która odbyła się w listopadzie 2020r. 
 

Polski tytuł publikacji brzmi „Wina bez pokuty? Niemcy i zbrodnie w Polsce w czasie II wojny 
światowej”. Tytuł oryginału to „Schuld ohne Sühne? Deutschland und die Verbrechen in Polen im 
Zweiten Weltkrieg”.  
 
W tej broszurze chcemy przedstawić czytelnikom wybrane teksty w języku polskim. Publikacja co 
prawda przeznaczona dla niemieckiego odbiorcy, którego świadomość na temat zbrodni niemieckich 
popełnionych na terenie okupowanej Polski jest nikła. Jednak i w Polsce walka Stowarzyszenia Patria 
Nostra z fałszującym historię zwrotem typu „polskie obozy koncentracyjne” czy „polskie obozy 
zagłady” nie jest powszechnie znana. 
 
Autorzy niemieckiej wersji publikacji to: mec. Lech Obara, dr Marta Ansilewska-Lehnstaedt, prof. dr 
hab. Igor Kąkolewski, dr Łukasz Jasiński, dr Paweł Ukielski, prof. dr Stanisław Żerko i dr Daniel 
Brewing. Słowo wstępne, streszczenie i redakcja leżała w gestii prof. Stephana Lehnstaedta z Touro 
College Berlin.  

W niniejszej broszurze znajdą się zaś artykuły: mec. Lecha Obary - prezesa Stowarzyszenia Patria 
Nostra, mec. Szymona Topy (oba wraz z tłumaczeniami na j. niemiecki) oraz dr Pawła Ukielskiego z 
Muzeum Powstania Warszawskiego i dr Łukasza Jasińskiego z Centrum Badań Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk w Berlinie. 
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Rozdział mec. Lecha Obary nosi tytuł „Walka o prawdę”. Zawarta w nim została zarówno historia jak i 
misja Stowarzyszenia Patria Nostra. Opisano procesy, wytoczone niemieckim mediom za używanie 
fałszujących historię zwrotów typu „polskie obozy zagłady” i wyjaśniono, jak kształtowała się doktryna 
w tym zakresie. Przybliżono też „praworządność po polsku” oraz „praworządność po niemiecku” i 
„praworządność po luksembursku” oraz walkę o prawidłowe wykonanie na terenie Niemiec wyroku w 
sprawie Karola Tendery przeciwko telewizji ZDF. 

Mec. Szymon Topa (także reprezentujący Stowarzyszenie Patria Nostra) w rozdziale „Pamięć i 
odpowiedzialność” zaprezentował kwestię prawa polskiego wobec roszczeń o naruszenie dóbr 
osobistych w związku z wypowiedziami przypisującymi Polakom powstanie obozów zagłady takich jak 
Auschwitz. 

Rozdział dr Pawła Ukielskiego zatytułowany „Muzeum Powstania Warszawskiego – nowoczesna 
placówka pamięci” jest poświęcony roli Muzeum Powstania Warszawskiego jako instytucji, która 
zapoczątkowała w Polsce przemiany w sferze upamiętniania i pamięci. Jego otwarcie nie tylko 
rozpoczęło boom na tworzenie nowych muzeów w Polsce, ale także zainicjowało poważną debatę na 
temat polskiej pamięci zbiorowej i polityki historycznej oraz wpisywało się w ogólnoświatowy trend 
zmian, dyskusji i sporów w tym zakresie. W tekście tym omówiony został sposób prezentacji historii w 
muzeum oraz rola we współczesnym polskim dyskursie o przeszłości. Duża część rozdziału poświęcona 
została także miejscu muzeum w kontekście relacji polsko-niemieckich działań placówki na tym polu 
oraz percepcji niemieckich gości. 

Z kolei dr Łukasz Jasiński z Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie napisał 
rozdział zatytułowany „Die Aufarbeitung der Verbrechen des Zweiten Weltkriegs in Polen und in 
Deutschland vom Kriegsende bis zum 21. Jahrhundert” („Rozliczenie zbrodni II wojny światowej w 
Polsce i Niemczech od końca wojny do XXI wieku”). 

Jak widać – książka jest niezwykle cenną publikacją, omawiającą niedostatek wiedzy Niemców o 
zbrodniach dokonanych w Polsce i na Polakach w czasie II wojny światowej. Pokazuje 
„niedociągnięcia” wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Uwypukla skutki skromnych 
reparacji wojennych i ich zasadność. Udziela odpowiedzi na pytanie, dlaczego termin „polskie obozy 
koncentracyjne” jest nie do przyjęcia. Pokazuje też, jak muzea (polskie i niemieckie) radzą sobie ze 
wspólną przeszłością w obu krajach. 

 

Aneta Markowska – sekretarz Stowarzyszenia Patria Nostra 
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Walka o prawdę 

Mec. Lech Obara 

Krótka historia powstania Stowarzyszenia Patria Nostra oraz jego misja 

Stowarzyszenie Patria Nostra łączy byłych więźniów obozów koncentracyjnych i ich potomków, a także 
prawników, naukowców oraz wszystkie osoby, którym bliska jest walka o prawdę historyczną. Prezesem 
Stowarzyszenia jest mec. Lech Obara, a wiceprezesem – lekarka Janina Luberda-Zapaśnik, była więźniarka obozu 
koncentracyjnego w Potulicach (Lebrechtsdorf).  

Logo Stowarzyszenia nawiązuje do oznakowania więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Czerwony 
trójkąt nosili na swoich pasiakach Janina Luberda-Zapaśnik oraz Karol Tendera i Stanisław Zalewski – więźniowie 
Auschwitz, których Stowarzyszenie Patria Nostra wspierało w toczących się postępowaniach sądowych. 

Idea założenia Stowarzyszenia Patria Nostra pojawiła się w roku 2009. Powodem było notoryczne używanie w 
zagranicznych mediach  sformułowań stanowiących „wadliwe kody pamięci”, takich jak „polski obóz 
koncentracyjny” czy „polski obóz zagłady”. 

Upowszechnienie się tego typu określeń prowadzi do niebezpiecznego dla polskiego wizerunku i dla polskiej 
polityki historycznej wdrukowania w świadomość historyczną - zwłaszcza młodej części zagranicznych 
społeczeństw - że to nie Niemcy, ale właśnie Polacy byli twórcami tych zbrodniczych obozów. 

Polskie MSZ od 2004 roku prowadzi działania dyplomatyczne i konsularne interwencje, zwalczające zjawisko 
występowania w zagranicznych mediach określeń typu „polski obóz zagłady”, będącymi „wadliwymi kodami 
pamięci”. 

Owe "wadliwe kody pamięci" to zestaw ponad 20 haseł, pod kątem których dyplomaci obserwują zagraniczne 
media. Wśród nich są m.in. określenia: "polski obóz koncentracyjny", "polski obóz śmierci", "polski obóz 
zagłady", "polskie komory gazowe", "polska fabryka śmierci", "polski Holokaust", "polscy naziści", "polskie 
ludobójstwo", "polskie zbrodnie wojenne", "polskie zbrodnie przeciwko ludzkości", "polscy zbrodniarze 
wojenni", "polski udział w Holokauście", "polskie SS", „polskie Gestapo”, „nazistowska polska” czy "polskie 
Auschwitz". 

W latach 2008-2017  polscy dyplomaci na całym świecie przeprowadzili 1412 różnego rodzaju interwencji. W 
latach 2008-2013 ich liczba była w miarę stała i wynosiła około 100 rocznie. W roku 2014 wzrosła już jednak do 
151. Najwięcej było ich w roku 2015 – aż 277, a rok później – 241. W roku 2017 interwencji w związku z użyciem 
w innych krajach wadliwych kodów pamięci było aż 2581.  

W roku 2017 polscy dyplomaci interweniowali wspomniane 258 razy w 30 krajach. Najczęściej wobec 
mediów brytyjskich – 61 razy. Amerykańskie (46), niemieckie (32) i francuskie (17) media pojawiły się 

 
1 https://archive.is/20120804162507/www.msz.gov.pl/Interwencje,6509.html 
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na kolejnych miejscach w tym niechlubnym zestawieniu, a kolejne przekłamania dotyczyły mediów w 
Danii (16 przypadków) i Hiszpanii (13). 10 razy interweniowano w sprawie publikacji mediów 
słowackich, dziewięciokrotnie wobec wspomnianych mediów włoskich. W pozostałych krajach w 2017 
roku interweniowano łącznie 54 razy. 

Monitoring zagranicznych mediów i wytoczone na jego podstawie procesy 

Jak widać – liczba zakłamujących historię zwrotów nie zmniejsza się, a wręcz wzrasta. To zainspirowało 
Stowarzyszenie Patria Nostra do walki z określeniem typu „polskie obozy zagłady” na drodze sądowej i 
wytaczania procesów mediom zakłamującym historię. 

W tym celu Stowarzyszenie Patria Nostra monitoruje wszystkie formy doniesień medialnych – prasę, radio, 
telewizję, portale internetowe oraz film – pod kątem pojawiania się w nich „wadliwych kodów pamięci”.  W razie 
bezskuteczności wezwań do opublikowania tekstu przeprosin, Stowarzyszenie podjęło się wyegzekwowania 
tego na drodze sądowej. 

Praworządność po polsku - kształtowanie się doktryny 

PORTAL INTERNETOWY 

Sprawa z powództwa Janiny Luberdy-Zapaśnik – byłego więźnia dziecięcego obozu w Lebrechsdorff, 
reprezentowanej przez prawników stowarzyszenia Patria Nostra przeciwko wydawcy FOCUS Online – 
Tommorow Focus Media GmbH za publikację w roku 2013 zwrotu „polski obóz zagłady” wobec obozu 
w Sobiborze i Treblince. Janina Luberda-Zapaśnik zażądała zamieszczenia przeprosin, gdyż – jak 
twierdziła – zostały naruszone jej dobra osobiste. 

23 lutego 2015 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie odbyła się rozprawa, a dzień później sędzia 
Przemysław Jagosz ogłosił wyrok (I C 726/13)2.  

Sąd przychylił się do stwierdzenia Janiny Luberdy-Zapaśnik, że godność i tożsamość narodowa są 
dobrami podlegającymi ochronie oraz że nie wolno stosować określeń typu „polskie obozy 
koncentracyjne” czy „polskie obozy zagłady”. Sąd uznał, iż należy chronić godność i tożsamość 
narodową, ale tych dóbr osobistych nie naruszają wskazane w pozwie wypowiedzi o obozach 
koncentracyjnych. W ocenie sądu prawda o obozach jest dobrem zbiorowym dotyczącym całego narodu 
i jako takie powinno być wartością chronioną przez państwo i to państwo powinno się tą kwestią zająć. 

Sędzia zaznaczył też, że zarówno portal focus.de, jak i niemiecka agencja prasowa DPA, z której 
pochodziły cytowane na portalu teksty, opublikowały sprostowania i przeprosiny.  

Sąd potwierdził polską jurysdykcję w tego rodzaju procesach, a także uznał godność i tożsamość 
narodową za wartości podlegające ochronie prawnej również na gruncie kodeksu cywilnego. Wniesiono 
apelację. Stanowisko powódki, iż istotnie doszło do naruszenia jej dóbr osobistych potwierdził również 
polski prokurator, który przystąpił do sprawy. 

30 września 2015 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydał wyrok (I ACa 403/15)3. 

 
2 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-726-13-wyrok-sadu-okregowego-w-olsztynie-
521929700 
3 https://www.saos.org.pl/judgments/181299 
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W wydanym wyroku Sąd Apelacyjny podzielił stanowisko Sądu Okręgowego, iż wypowiedź o 
„polskich obozach” jest zbyt ogólna i nie odnosi się do powódki, a zatem jej poczucie krzywdy nie może 
być chronione na takich samych zasadach jak chronione są dobra osobiste. Sędzia sprawozdawca uznał 
odmienną wykładnię przepisów art. 23 i 24 k.c. zaprezentowaną w apelacji powódki za 
„nieuprawnioną”, nie odnosząc się jednak dokładnie do podniesionych na jej uzasadnienie argumentów, 
cyt.: 

„Określenie „polnische V.” zostało użyte przez pozwaną w odniesieniu do dwóch niemieckich obozów 
zagłady zlokalizowanych w okresie drugiej wojny światowej na terenie okupowanej Polski. W ocenie 
Sądu Apelacyjnego użyciem tego rodzaju sformułowań mogły być naruszone dobra osobiste więźniów 
obozów zagłady w S. i w T. (lub ich bliskich) w razie łączności ich z Narodem Polskim (wystąpienie tej 
przesłanki wymagałoby wykazania) w postaci prawdy o historii Narodu Polskiego (wystąpiłby łącznik 
indywidualizujący w postaci bycia więźniem niemieckiego obozu zagłady, poczucia przynależności do 
Narodu Polskiego i obrazy dumy narodowej przez wskazanie, że obóz, w którym ta osoba przebywała 
był polskim obozem zagłady, w domyśle zorganizowanym przez Naród Polski)” 

„Jest niespornym w sprawie, że powódka nie była (…) także więźniem obozu koncentracyjnego 
w Sobiborze, który w tym artykule został określony jako „polnische V” (…) Nie ma też sporu co do tego, 
że powódka nie przebywała (…) nie była też więźniem obozu w Treblince”. 

PRASA 

W roku 2009 odbyła się pierwsza sprawa z powództwa Zbigniewa Osewskiego – wnuka byłego więźnia 
niemieckiego obozu pracy w Sztumie i byłego więźnia niemieckiego obozu w Deutsch Eylau przeciwko Axel 
Springer SE – wydawcy dziennika Die Welt.  

Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie przez reprezentującą go Kancelarię Radców 
Prawnych „Lech Obara i Współpracownicy”, a od roku 2012 także przez Stowarzyszenie Patria Nostra. 
Początkowo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił pozew, ale w związku z uwzględnieniem przez Sąd Apelacyjny 
w Warszawie zażalenia, został mu w 2011 r. nadany bieg (sygn. akt II C 10/11). W dniu 5 marca 2015r. Sąd 
Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo, co zostało przez powoda zaskarżone apelacją do Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie.  

W dniu 31 marca 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie (I ACa 971/15)4 uznał, iż:  

po pierwsze, sprawę może rozstrzygać sąd polski;  

po drugie, w sprawie należy stosować prawo polskie;  

po trzecie, że wskazane w pozwie dobra, tj. godność narodowa i tożsamość narodowa, mieszczą się w kategorii 
dóbr osobistych chronionych na zasadzie art. 24 kc;  

po czwarte, że inkryminowane w pozwie określenie „polski obóz koncentracyjny” może naruszyć dobra osobiste 
wnuka byłego więźnia jednego z obozów koncentracyjnych jako że „zarzut postawiony grupie jaką jest naród 
jako całość, jest zarzutem godzącym bezpośrednio w dobra osobiste każdego, kto się z tą grupą utożsamia”;  

po piąte, że spośród przewidzianych przez kodeks cywilny form usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, 
właściwy w tej sprawie są przeprosiny – oświadczenie w odpowiedniej treści i formie.  

 
4 http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000971_2015_Uz_2016-03-31_001 
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Ponieważ pozwany złożył wcześniej i w trakcie procesu oświadczenie przepraszające publicznie, zostało to 
uznane przez sąd za wystarczającą sankcję usuwającą i naprawiającą skutki krzywdy powoda. 

Sprawa ta stała się kamieniem milowym w polskim orzecznictwie, o czym świadczą niżej zacytowane fragmenty 
wyroku I ACa 971/15: 

„Rozpowszechnianie tego typu sformułowań jest sprzeczne z prawem i doprowadziło do naruszenia dobra 
osobistego powoda: Pana Zbigniewa Osewskiego, w postaci poczucia tożsamości narodowej i godności 
narodowej. Powód mógł wystąpić z takim roszczeniem. Swoimi wypowiedziami Axel Springer Societas Europea 
(Axel Springer spółka europejska) w Berlinie wkroczył w sferę wartości o charakterze niemajątkowym, wiążących 
się z osobowością powoda.” 

„Słowa o polskich obozach koncentracyjnych godzą nie tylko w pamięć o ofiarach zbrodni obozów 
koncentracyjnych ale także w wewnętrzne przekonanie jednostki (powoda) o jego własnej wartości, 
nieposzlakowaniu jako członka narodu polskiego, w poczucie i wolę zachowania więzi istniejących w tej sferze. 
Wzbudzają uzasadniony niepokój psychiczny o to, w jaki sposób może on być postrzegany jako Polak przez 
członków innych grup społecznych, czy w oczach innych narodów uchodzić będzie za członka narodu 
niesplamionego krwią milionów ofiar obozów zagłady, czy też narodu niosącego brzemię zbrodniczej przeszłości. 
Owa relacja pomiędzy jednostką a wspólnotą narodową i jej dziedzictwem, mająca bezpośredni wpływ na 
poczucie godności osobistej jednostki i dobre imię każdego Polaka, każe przyjąć, że zarzut postawiony grupie jaką 
jest naród jako całość, jest zarzutem godzącym bezpośrednio w dobra osobiste każdego, kto się z tą grupą 
utożsamia.” 

 

TELEWIZJA 

Sprawa z powództwa Karola Tendery – byłego więźnia obozu w Auschwitz, reprezentowanego przez prawników 
stowarzyszenia Patria Nostra, który wystąpił z pozwem przeciwko drugiemu kanałowi publicznej niemieckiej 
telewizji ZDF za nazwanie nazistowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Majdanku „polskimi obozami 
zagłady”. 

1 lipca 2013 r. na portalu niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF zapowiedziano emisję filmu dokumentalnego 
„Zaginione skarby filmowe 1945. Wyzwolenie obozów koncentracyjnych”. Zawierało ono następujące 
sformułowanie, w tłumaczeniu na język polski: „Odkrycie polskich obozów zagłady na Majdanku i w Oświęcimiu 
w lipcu 1944 r. i styczniu 1945 r.” 

W lutym 2015 r. Karol Tendera wystąpił z pozwem przeciwko drugiemu kanałowi publicznej niemieckiej telewizji 
ZDF za nazwanie nazistowskich obozów koncentracyjnych w Oświęcimiu i Majdanku „polskimi obozami zagłady”. 
Sprawa zawisła przed Sądem Okręgowym w Krakowie. 

12 kwietnia 2016 r. roku Sąd Okręgowy w Krakowie w wyroku I C 151/145 uznał, że dobra osobiste powoda w 
postaci jego godności człowieka, tożsamości narodowej i godności narodowej zostały naruszone, ale oddalił 
powództwo stwierdzając, że powód został skutecznie przeproszony: dwukrotnie w listach przesłanych w 2013 r. 
na ręce jego pełnomocnika i w oświadczeniu zamieszczonym 11 kwietnia tego roku w serwisie publikującym 
bieżące informacje ZDF. 

 
5 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-151-14-wyrok-sadu-okregowego-w-krakowie-
522217771 
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W wyroku sąd zaliczył jednak godność osobistą, godność narodową i prawo do tożsamości 
narodowej do kategorii dóbr osobistych, co można uznać za pewnego rodzaju zwycięstwo. Wyrok 
wskazywał, iż to polski sąd będzie rozpoznawał tego typu sprawy w oparciu o prawo europejskie. 
Kolejną ważną okolicznością był fakt, że według sądu, każdy więzień obozu może czuć się 
obrażony takimi sformułowaniami i domagać się ochrony prawnej. 

Powód, reprezentowany pro publico bono przez radcę prawnego Lecha Obarę ze Stowarzyszenia Patria Nostra 
złożył apelację od tego wyroku uznając, że przeprosiny nie są satysfakcjonujące oraz sprzeciwiając się, że sąd nie 
zakazał ZDF stosowania takich określeń w przyszłości. 

Do sprawy Karola Tendery przystąpił również Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Przedstawicielka RPO 
– Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - wniosła o zmianę wyroku i nakazanie pozwanemu zamieszczenia przeprosin na 
stronie internetowej zdf.de w języku polskim i niemieckim przez jeden miesiąc. 

22 grudnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie zmienił wyrok Sądu Okręgowego orzekając, iż cyt.: 

nakazuje pozwanemu przeproszenie powoda, poprzez zamieszczenie w języku niemieckim, na portalu 

internetowym www.zdf.de  (i pozostawienie przez okres 1 miesiąca), na stronie głównej w ramce 

wyboldowaną czcionką 14 pkt na własny koszt oświadczenia o treści:  

„Zweites Deutches Fernsehen, wydawca portalu internetowego www.zdf.de wyraża ubolewanie z 

powodu pojawienia się w dniu 15 lipca 2013 r. na portalu www.zdf.de w artykule pt. „Verschollene 

Filmschatze. 1945. Die befreiung der Konzentrationslager”, nieprawdziwego i fałszującego historię 

Narodu Polskiego określenia, sugerującego, jakoby obozy zagłady w Majdanku i Auschwitz został 

wybudowane i prowadzone przez Polaków i przeprasza Pana Karola Tenderę, który był więziony w 

niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr osobistych w szczególności tożsamości 

narodowej (poczucia przynależności do Narodu Polskiego) i jego godności narodowej.” 

Z uzasadnienia wyroku: 

„Zawarte w zapowiedzi filmowej określenie „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz” musiało 

dotykać powoda jako jednostki, która jako więzień przebywała właśnie w jedynym z tych obozów 

koncentracyjnych zlokalizowanych  w okresie drugiej wojny światowej na terenie okupowanej Polski – 

powód był osadzony  w obozie w Oświęcimiu w latach 1943-1944. Zdaniem sądu nie jest tak, że każdy 

członek narodu polskiego może czuć się obrażony tego typu sformułowaniem, w tym sensie, że zostały 

naruszone jego dobra osobiste. Natomiast powód jako były więzień obozu koncentracyjnego, który na 

własnej skórze przeszedł przez gehennę obozu w Auschwitz, może czuć się obrażony tego typu 

sformułowaniem, bo przez takie określenie z ofiary staje się sprawcą”.  

Reasumując, skoro w tej sprawie Sąd uznał, że powód został urażony (na zasadzie indywidualizacji), to 

w takim razie przeprosiny, jakkolwiek nalezą się wszystkim innym osobom, to w tym procesie należą się 

konkretnie powodowi, imiennie. 
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ZDF miało umieścić przeprosiny na głównej stronie swojego serwisu internetowego, które miały być widoczne 
przez 30 dni (I ACa 1080/16)6.   

ZDF nie wykonał prawidłowo wyroku. Umieścił przeprosiny. Jednak znajdowały się one na dole strony w rubryce 
o nic nie mówiącym tytule „Przeprosiny Karola Tendery” (kto kogo przeprasza?). 

Pełna treść przeprosin była widoczna dopiero po kliknięciu w link, gdzie najpierw ukazywała się forma tekstowa 
tłumacząca i umniejszająca winę ZDF oraz przerzucająca odpowiedzialność na francusko-niemiecką stację 
telewizyjną ARTE. Następnie pojawiała się grafika z przeprosinami. Grafika, której nie można było wyszukać z 
poziomu wyszukiwarek internetowych.   

Praworządność po niemiecku. Walka o wykonanie wyroku 

Zdecydowano wszcząć egzekucję wyroku w Niemczech, co wymagało uzyskania w niemieckim sądzie klauzuli 
wykonalności na polskim wyroku sądowym. Przed niemieckimi sądami Karola Tenderę reprezentował pro 
publico bono mecenas Piotr Duber. 

W styczniu 2017r. pełnomocnicy Karola Tendery - mec. Lech Obara i mec. Szymon Topa ze Stowarzyszenia Patria 
Nostra, zwrócili się do Sądu Krajowego w Moguncji, aby ten uznał, że ZDF musi w pełni wykonać wyrok 
krakowskiego sądu. Sąd rozpatrzył wniosek przychylnie (O 35/17 – LG Mainz). Prawnicy ZDF zaskarżyli jednak 
decyzję sądu w Moguncji do Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji. 

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2018 r. (U 138/17 AVAG)7 Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji ostatecznie oddalił 
skargę telewizji ZDF na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji uznając, że wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Krakowie nadaje się do wykonania w Niemczech. 

Tak więc niemieccy sędziowie z Moguncji i Koblencji przyznali, że fraza „polskie obozy” nie może być uznawana 
za określenie geograficzne, ponieważ niewyrobiony czytelnik uzna, iż jest to określenie narodowości sprawców 
zbrodni. Potwierdzili tym samym zasadność wyroku polskiego sądu i nakazali przeproszenie pana Tendery. 

Cyt.: 

„W inkryminowanym – bezsprzecznie błędnie (omyłkowo) - rozpowszechnianym  sformułowaniu, użytym 
w zapowiedzi programu z lipca 2013 r., utworzone podczas II Wojny Światowej obozy koncentracyjne 
Majdanek i Auschwitz zostały nazwane „polskimi obozami zagłady”. Poprzez użycie przymiotnika 
przydawkowego, wymienionym obozom – przy bezstronnej i zrozumiałej interpretacji z punktu widzenia 
przeciętnego odbiorcy – z uwzględnieniem kontekstu (…) została przypisana nie (tylko) cecha 
geograficzna, ale także cecha narodowa [sugerująca], że zostały one wybudowane i prowadzone przez 
Polaków oraz na ich odpowiedzialność. Patrząc na pełen tekst zapowiedzi programu staje się to (tym 
bardziej) wyraźne także przez to, że w następnym zdaniu jest wyraźna mowa o „niemieckich obozach 
Ohrdruf, Buchenwald i Dachau”.  

Fakt, że w dalszej części tekstu jest mowa o „strasznych świadectwach nazistowskiego terroru” oraz 
„całym wymiarze nazistowskiego okrucieństwa”, nie pozbawia jednak podstaw do takiej interpretacji. 

 
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 22 grudnia 2016r. I Aca 1080/16, dostępny: 
http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001080_2016_Uz_2016-12-22_001. 
 
7 http://www.piotr-duber.de/wp-content/uploads/2018/01/PostanowienieOLGKoblenz11.01.18.pdf 
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(…) Tak rozumiane przypisanie (winy) przeczy tymczasem prawdzie historycznej – czego Pozwany 
również nie kwestionował.  

Nie chodzi tu zatem, wbrew – trudnemu do przyjęcia – stanowisku Skarżącego, o wyrażenie opinii, ale 
o (od zawsze) nieprawdziwe twierdzenie o stanie faktycznym. Nie podlega ono ochronie praw 
podstawowych z art. 5 ust. 1 zd. 1 ustawy zasadniczej (Federalny Trybunał Sprawiedliwości NJW 2013, 
790 nr boczny 12); również Pozwany jako przedsiębiorstwo prasowe nie może mieć legitymacji do jego 
podtrzymania”. 

Niemiecka telewizja odwołała się również i od tego orzeczenia, wnosząc skargę do Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości w Karlsruhe. FTS uznał, że stacja telewizyjna ZDF nie musi  w określony sposób przepraszać 96-
letniego Karola Tendery za użycie sformułowania „polskie obozy zagłady” (IX ZB 10/18)8.  

W wyroku tym orzeczono, że postanowienia polskiego sądu nie mogą być stosowane w Niemczech, 
gdyż byłoby to „oczywistym naruszeniem fundamentalnego prawa wolności opinii oraz mediów” 
(klauzula porządku publicznego). 

Federalny Trybunał Sprawiedliwości tym samym anulował decyzje niższych niemieckich instancji – w 
Moguncji i Koblencji, które orzekły, że wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie nadaje się do wykonania 
w Niemczech. 

Nadto niemiecki sąd dokonał merytorycznej analizy treści wyroku polskiego sądu. Dokonał swoich 
ustaleń, sprzecznych z ustaleniem polskich sądów, m. in. uznając, że nakazanie opublikowania przez 
ZDF przeprosin było zbyt surowe. Federalny Trybunał Sprawiedliwości podkreślił co prawda, że 
sformułowanie użyte przez ZDF było niewłaściwe, jednak zaznaczył, że kwestią, którą rozpatrywał była 
dokładna treść przeprosin wymaganych przez polski sąd, których ZDF  „nie może publikować jako 
własnych opinii”. Według wyroku, strona polska „oczekuje nieproporcjonalnej kary” biorąc pod uwagę, 
że ZDF przeprosił i dokonał korekty tekstu. 

Z wyrokiem tym nie zgadzał się były więzień Auschwitz, Karol Tendera oraz jego pełnomocnicy.  

- Ten wyrok to policzek dla wszystkich polskich sędziów, bo sąd w Karlsruhe potraktował ich, 
jakby był wyższą instancją nad polskim wymiarem sprawiedliwości – ocenił wówczas Karol 
Tendera. 

Jego pełnomocnicy przypominają, że kwestie te reguluje art. 34 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 oraz 
art. 46 rozporządzenia 1215/2012  Parlamentu Europejskiego i Rady UE9 o wzajemnym wykonywaniu 
wyroków. 

Oba rozporządzenia przewidują, że „orzeczenie wydane w państwie członkowskim nie może być w 
żadnym wypadku przedmiotem kontroli merytorycznej w wezwanym państwie członkowskim”. 

Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej „Powoływanie się klauzulę porządku 
publicznego zawartą w art. 34 pkt 1 rozporządzenia nr 44/2001 jest dopuszczalne jedynie w przypadku, 
gdy uznanie lub wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim naruszałoby w 
sposób oczywisty porządek prawny państwa wezwanego, ponieważ naruszałoby jedną z zasad 

 
8 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/BGH_Beschluss_19_07_2018_Abweisung-der-
Klage_Tendera.pdf 
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=ES 
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podstawowych”. Zakaz kontroli merytorycznej orzeczenia zagranicznego będzie zatem przestrzegany, 
jeśli naruszenie będzie stanowić oczywiste naruszenie normy prawnej uważanej za zasadniczą dla 
porządku prawnego państwa wezwanego lub prawa uznanego za podstawowe w tym porządku 
prawnym. 

Sam wyrok zaś może nieść za sobą bardzo poważne skutki prawne, bo „demoluje” cały porządek prawny 
w Unii Europejskiej w wymiarze sprawiedliwości. 

W tym miejscu należy jeszcze dodać, że 20 września 2019r.  ZDF wycofała skargę kasacyjną od wyroku 
krakowskiego sądu apelacyjnego. Zgodnie z przepisami - w przypadku cofnięcia skargi Sąd Najwyższy umarza 
postępowanie kasacyjne, zaś prawomocny wyrok zapadły w II instancji staje się ostateczny. Po czasie okazało 
się, że było to jedynie sprytne posunięcie pełnomocników ZDF.  

Wyrok zobowiązujący niemiecką telewizję ZDF do przeprosin Karola Tendery za obelgę „Auschwitz 
polskim obozem zagłady” czeka na wykonanie w RFN już blisko 5 lat. W walce o wykonanie wyroku, 
a co za tym idzie – niedeptanie europejskiego prawa, prawnicy Stowarzyszenia Patria Nostra dotarli już 
do kresu swoich możliwości. 

Co zrobili? 

Wnieśli skargę do niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego (odrzuconą wobec śmierci Karola 
Tendery)… Wnieśli formalne petycje do Komisji Europejskiej10 i Parlamentu Europejskiego… 
Przygotowali wzór skargi do Komisji Europejskiej11, którą podpisały setki, setki osób i organizacji 
społecznych… „Uruchomili” europosłów… Wszystko to bezskutecznie. 

Smutnym zwieńczeniem była odpowiedź Very Jourovej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej. 
Wezwana, by KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w myśl 
art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu UE za rażące łamanie prawa przez Niemcy odpowiedziała (cyt.) 
–  że „nie ma kompetencji do zajmowania się sprawą tego wyroku”.  

W kwietniu 2020r. Stowarzyszenie dodatkowo otrzymało odpowiedź, którą podpisała szefowa biura gabinetu 
politycznego Salle Sastamoinen12, w imieniu wiceszefowej KE. W odpowiedzi stwierdzono, że Komisja Europejska 
nie ma kompetencji w zakresie określania granic, w jakich sądy państw członkowskich mogą odwoływać się do 
pojęcia porządku publicznego w celu odmowy uznania orzeczenia wydanego przez sąd innego państwa 
członkowskiego.  

Jednocześnie Wiceprzewodnicząca KE wskazała, że odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Trybunale 
Sprawiedliwości UE. Pominięto całkowicie fakt, że niemieccy sędziowie nie zwrócili się do TSUE o wykładnię 
prawa UE. Zatem dopiero Komisja Europejska, może spowodować, aby przyjęty przez nich pogląd prawny został 
zweryfikowany. Z niejasnych powodów zwrócono również uwagę, że polscy sędziowie skierowali do TSUE 
zapytanie prejudycjalne, czy mają prawo rozstrzygać spory dotyczące „polskich obozów”.  

W maju 2020r. do Stowarzyszenia Patria Nostra dotarła z kolei odpowiedź w sprawie petycji zarejestrowanej na 
portalu petycji Parlamentu Europejskiego. 

 
10 https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/ 
 
11 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Patria-Nostra-pismo-do-KE-w-sprawie-wyroku-FTS.pdf 
 
12 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Reply-Zalewski-Obara-PL.pdf 
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Komisja Petycji uznała ją za dopuszczalną, ponieważ poruszona kwestia wchodzi w zakres działań Unii 
Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Petycji, Dolores Montserrat poinformowała, iż poprosiła Komisję 
Europejską o zbadanie sprawy. Przekazała ją również Komisji Prawnej w celu przedstawienia opinii oraz 
poinformowała o petycji Komisję Kultury i Edukacji Parlamentu Europejskiego.  

W czerwcu 2021r. nadeszła odpowiedź od Komisji Petycji i Komisji Prawnej PE, która konkluduje, cyt.: 

„Komisja uważa, że nie ma wystarczających dowodów na naruszenie prawa Unii przez niemiecki Federalny 
Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe (BGH) za sprawą postanowienia z dnia 19 lipca 2018r., w którym odmówił 
on wykonania w Niemczech wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016r.” 

I w uzasadnieniu stanowi, że cyt.: 

„Sądy państw członkowskich definiują porządek publiczny w granicach wyznaczonych przez TSUE w odniesieniu 
do tego, co można uznać za oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym. Niezależnie od szczególnego 
kontekstu tej sprawy, ze względu na różne systemy konstytucyjne w poszczególnych państwach członkowskich, 
ochrona dóbr osobistych oraz ochrona wolności wypowiedzi i prasy mogą wiązać się z różnymi wyborami co do 
poziomu ochrony praw podstawowych i rodzić uzasadnione obawy dotyczące porządku publicznego w zakresie 
uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych”. 

Czyli i Komisja Europejska i Parlament Europejski wykazały brak zainteresowania sprawą. A może strach przed 
kontrolą z godności z prawem europejskim orzeczenia niemieckiego Sądu Najwyższego (FTS w Karlsruhe). 

– Nie możemy przestać walczyć o prawdę i szacunek do europejskiego prawa – mówi poseł Iwona Arent, 
która wspiera Stowarzyszenie Patria Nostra. 

Na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy wytknęła Panu Heiko Maasowi – szefowi 
niemieckiego MSZ, że bojkotując wyrok polskiego sądu w sprawie Karola Tendery wykazują, jak 
naprawdę wygląda „praworządność po niemiecku”… W odpowiedzi usłyszała wiele słów o historii, 
szacunku i odpowiedzialności. I ani jednego słowa o blokowanym wyroku, o który pytała. 

– To przelało czarę goryczy – denerwuje się poseł Iwona Arent. – Musimy sięgnąć po środek ostateczny. 

2 marca 2021r. wystosowała interpelację do Premiera RP13. Postuluje: skierowanie skargi do TSUE lub 
ETPCz, by podważyć wyrok Federalnego Trybunału Sprawiedliwości w Karlsruhe z 19 lipca 2018r. 
Wyrok, odbierający polskim obywatelom prawo do przymusowego wykonywania na terenie Niemiec 
orzeczeń polskich sądów w sprawach o naruszenie ich dóbr osobistych. 

Przedstawia argumenty. Każdy z nich brzmi jak akt oskarżenia: 

– Sędziowie „z butami” wkroczyli w merytoryczną podstawę polskiego wyroku. Na własną rękę 
dokonali swoich ustaleń, sprzecznych z ustaleniami polskich sędziów, m. in. uznając, że nakazanie 
opublikowania przez ZDF przeprosin było zbyt surowe. Poczuli się jak kolejna, wyższa instancja sądowa 
nad polskimi sądami… 

– Za sprzeczne z normami prawa niemieckiego uznali nakazanie przez sąd „przeprosin” Karola Tendery, 
bo rzekomo niemiecki kodeks cywilny nie zna takiego słowa. Szok. Przecież taka forma usuwania 

 
13 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=7BA111A78D307B75C12586870052B299&view=5 
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skutków naruszenia dóbr osobistych jest uznawana przez ETPCz za zgodną z art. 10 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. I to w dziesiątkach, jeśli nie setkach wyroków… 

– Powołali się na klauzulę „porządku publicznego”, wskazując na kuriozalną koncepcję konstytucyjnego 
zakazu publikowania „nie swojej opinii”. Miałoby to w sposób oczywisty, rażący i wyjątkowy naruszać 
prawo niemieckie i europejskie… 

– Jeśli tak, to dlaczego wcześniej niemieccy sędziowie z Sądu Krajowego w Moguncji, a potem z 
Wyższego Sądu Krajowego w Koblencji, uznający wcześniej wyrok do wykonania, nie dostrzegli tak 
rażących błędów? – dziwi się mec. Szymon Topa ze Stowarzyszenia Patria Nostra, uczestniczący w 
rozprawach przed tymi Sądami. 

– Niestety, dopóki wyrok Sądu Najwyższego Niemiec (BGH) obowiązuje, to wszystkie niemieckie sądy 
– powagą jego autorytetu – będą uchylać się od uznawania na terenie Niemiec wyroków polskich sądów 
w sprawach o naruszenie dóbr osobistych – dodaje mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria 
Nostra. – To skandal! Stowarzyszenie samo wniesie stosowną skargę do Strasburga.  Orzeczenie ETPCz 
w Strasburgu może jedynie skrytykować, ale nie może uchylić niemieckiego wyroku. Znieść jego skutki, 
nadając nową prawidłową wykładnię złamanego unijnego prawa może  tylko Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej w Luxemburgu. Ta wykładnia wiązałaby wszystkie europejskie sądy. 

Tu zaś jest miejsce dla Rządu. Zgodnie z art. 259 Traktatu Europejskiego14  Państwo Polskie może 
wnieść sprawę do TSUE jeśli uzna, że inne państwo (tu RFN) uchybiło zobowiązaniom traktatowym. A 
uchybiło. 

Skargę do TSUE poprzedziłby wniosek do Komisji Europejskiej, by najpierw zajęła się tą sprawą. Ma 
na to 3 miesiące. 

– Gdy KE zignoruje nawet Państwo Polskie, droga skargi do  TSUE jest nie tylko prawem. Staje się 
wręcz moralnym i politycznym  obowiązkiem  – podsumowuje Stanisław Zalewski – prezes Związku 
Byłych Więźniów Obozów Koncentracyjnych. 

Czekamy na ruch polskiego rządu. 

Z ostatniej chwili… 

Poseł Iwona Arent otrzymała odpowiedź na swoją interpelację z dnia 2 marca 2021r. Odpowiedzi 
udzielił Sebastian Kaleta - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Czytamy w niej, że:  

,,W dniu 17 marca br. Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Pana Ministra ds. Unii Europejskiej 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów- Konrada Szymańskiego z wnioskiem o skierowanie, stosownie 
do art. 259 TFUE, do Komisji Europejskiej sprawy przeciwko Republice Federalnej Niemiec - w związku 
z wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości ( Bundesgerichtshof) postanowieniem z dnia 19 
lipca 2018 roku odmawiającym wykonania orzeczenia zobowiązującego telewizję ZDF ( Zwites 
Deutsches Fernsehen) do przeproszenia Pana Karola Tendery”. W ocenie Ministra Sprawiedliwości 
Republika Federalna Niemiec przedmiotowym postanowieniem Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 45 ust.1 w zw. z art. 34 pkt 1 oraz art. 45 
ust. 2 rozporządzenia Bruksela I. 2. Orzeczenie sądu niemieckiego zapadło w sprawie z powództwa Pana 
Karola Tendery, obywatela polskiego, więźnia m.in. niemieckiego obozu zagłady Auschwitz, przeciwko 

 
14 https://arslege.pl/wniesienie-sprawy-do-trybunalu-sprawiedliwosci/k40/a10909/ 
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niemieckiej publicznej telewizji ZDF i całe postępowanie było przedmiotem istotnej uwagi ze strony 
opinii publicznej. Z uwagi na istotne znaczenie zagadnienia ,, polskich obozów zagłady” dla polityki 
historycznej Rzeczpospolitej Polskiej, zasadne wydaje się zwrócenie do Komisji Europejskiej o wydanie 
uzasadnionej opinii stosownie do art. 259 zd. 2 i 3 TFUE, a  w dalszej kolejności sprawy do TSUE celem 
rozstrzygnięcia, czy Federalny Trybunał Sprawiedliwości miał prawo odmówić wykonania polskiego 
orzeczenia nakazującego ZDF przeprosiny za sformułowania ,,polskie obozy zagłady”. Ministerstwo 
Sprawiedliwości oczekuje na odpowiedź i podjęcie dalszych czynności w tej sprawie przez KPRM”.  

Tak więc wraz z Ministrem Sprawiedliwości członkowie Stowarzyszenia Patria Nostra czekają na 
reakcję Premiera. 

„Polskie obozy“ do Strasburga. Syn Karola Tendery skarży wyrok niemieckiego Sądu 
Najwyższego! 

Stowarzyszenie Patria Nostra postanowiło samo wnieść stosowną skargę do Strasburga, do ETPCz.  

I tak 14 czerwca 2014 r. Syn Karola Tendery, Jerzy, wniósł przeciwko Niemcom skargę do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w związku z odmową przez BGH (niemiecki Sąd Najwyższy) stwierdzenia 
wykonalności na terenie Niemiec wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22 grudnia 2016r.  
Pełnomocnikiem Jerzego Tendery (a wcześniej jego ojca, Karola Tendery) jest Stowarzyszenie Patria Nostra, 
reprezentowane przez mec. Lecha Obarę. 

Zdaniem Jerzego Tendery, niemieccy sędziowie BGH, odmawiając jego ojcu wykonania polskiego 
wyroku dopuścili się naruszenia m. in. przepisu art. 10 Europejskiej Konwencji  Praw Człowieka. 
Skarżący zwraca uwagę na to, że Trybunał w dotychczasowym orzecznictwie odmawiał ochrony 
komukolwiek, kto dopuszczał się wypowiedzi negujących Holocaust lub w inny sposób wpływał na 
zniekształcanie wiedzy o Holocauście. Wypowiedzi typu „polskie obozy zagłady“ zniekształcają zaś 
wiedzę o Holokauście. Potwierdza to stanowisko International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) zawarte w „Roboczej definicji negacjonizmu i zniekształcania prawdy historycznej o 
Holokauście“15. 

Skarżący przekonuje w skardze, że niemieckie władze sądownicze miały obowiązek pozytywny, 
polegający na dbałości o zgodność wypowiedzi o Holokauście z faktami historycznymi i 
przeciwdziałaniu zniekształcaniu prawdy o Holokauście. Wiąże się to z koniecznością piętnowania tego 
rodzaju wypowiedzi. 

Chodzi tu o dbałość o zgodność wypowiedzi z faktami historycznymi i przeciwdziałanie fałszowaniu 
prawdy o Holokauście. Stąd – zdaniem skarżącego Państwo Niemieckie syna Karola Tendery – 
niemieccy sędziowie naruszyli art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka chroniąc wypowiedzi 
negujące lub zniekształcające pamięć o Holokauście. 

Skarga zarzuca Państwu Niemieckiemu również uchybienie standardom w zakresie prawa do sądu, 
gwarantowanego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zwraca mianowicie uwagę, że w 
dotychczasowym orzecznictwie Trybunału przyjęto, iż nieuzasadniona odmowa wykonania legalnego 
wyroku państwa obcego, tak jak to miało miejsce w niniejszej sprawie, może być naruszeniem prawa 
do sądu rozumianego również jako prawa do skutecznej egzekucji wyroku sądowego. 

 
15 https://www.holocaustremembrance.com/pl/resources/working-definitions-charters/robocza-definicja-negacjonizmu-
i-znieksztalcania-prawdy 
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BGH swoim postanowieniem zniweczyło to prawo Karola Tendery, posługując się przy tym 
nieuzasadnioną argumentacją, jakoby obowiązek opublikowania przeprosin stanowił próbę narzucenia 
cudzej opinii sprzecznego z prawem do opinii. Tymczasem orzecznictwo ETPC uznaje taką formę 
zadośćuczynienia naruszeniu dóbr osobistych za jak najbardziej dopuszczalną (np. Cihan Öztürk v. 
Turkey16, § 33, Błaja News v. Poland, Gasior v. Poland). 

Użycie terminu „polskie obozy zagłady”  lub innego równorzędnego określenia na niemieckie obozy 
zagłady z okresu II Wojny Światowej stanowi także uderzenie w naród polski jako grupę, którą – przez 
użycie tego fałszywego kodu językowego stereotypizuje się w sposób fałszujący historię jako sprawców 
lub współsprawców zbrodni ludobójstwa (Holokaustu). 

Praworządność po Luxembursku 

BAWARSKIE ROZGŁOŚNIE RADIOWE I PRASA 

Kolejny pozew o ochronę dóbr osobistych i zadośćuczynienie, został skierowany w styczniu 2018 r. przez 
stowarzyszenie Patria Nostra wobec Bayerischer Rundfunk – rozgłośni radiowej z Bawarii (Monachium). W jej 
internetowych publikacjach nazwano „polskimi obozami” niemieckie obozy zagłady w Sobiborze, Treblince i 
Bełżcu. Prawnicy Patria Nostra złożyli pozew w imieniu Stanisława Zalewskiego – prezesa Polskiego Związku 
Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. 

Stowarzyszenie Patria Nostra wnosiło o zakaz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób określeń „polski obóz 
zagłady” lub „polski obóz koncentracyjny”, a także jego odpowiedników w języku angielskim, niemieckim i 
jakimkolwiek innym, określając w ten sposób niemieckie obozy koncentracyjne i niemieckie obozy zagłady 
zlokalizowane w okresie II Wojny Światowej na terenie okupowanej Polski. Analogicznie wnioskowało też, aby 
sąd nakazał opublikowanie w języku niemieckim, na portalu internetowym www.br.de (i pozostawienie przez 
okres 1 miesiąca), na stronie głównej w ramce wyboldowaną czcionką 14 pt na własny koszt oświadczenia w 
języku niemieckim następującej treści: 

„Bayerischer Rundfunk, wydawca portalu  internetowego  www.br.de wyraża  ubolewanie z powodu pojawienia 
się w dniu 23 marca 2017 r. na portalu www.br.de w artykule pt. Stephan Lehnstaedt. Die Ermordung polnischer 
Juden: „Der Kern des Holocaust”, nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia, 
sugerującego, jakoby obozy zagłady w Bełżcu, Sobiborze i Treblince zostały wybudowane i prowadzone przez 
Polaków i przeprasza Pana Stanisława Zalewskiego, który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, 
za naruszenie jego dóbr osobistych, w szczególności tożsamości narodowej (poczucia przynależności do Narodu 
Polskiego) i jego godności narodowej.” 

Ponadto i w tym przypadku prawnicy stowarzyszenia wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz Polskiego 
Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych kwoty 50 tys. złotych. 

Postępowanie w sprawie Sąd Apelacyjny w Warszawie zawiesił. Stało się to w wyniku pytania 
prejudycjalnego skierowanego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesionego przez ten 
sam Sąd Apelacyjny w Warszawie, ale w innym składzie.  Sprawa dotyczyła Mittelbayerischer Verlag 
KG z siedzibą w Regensburgu. 

W internetowych publikacjach gazety nazwano „polskimi obozami” niemieckie obozy zagłady w Sobiborze, 
Treblince i Bełżcu. Faktem tym poczuł się dotknięty Stanisław  

 
16 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Cihan%20%C3%96zt%C3%BCrk%22],%22documentcollectionid2
%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-92918%22]} 
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Zalewski, działający w imieniu innych więźniów obozów. W jego imieniu prawnicy ze Stowarzyszenia Patria 
Nostra złożyli pozew. 

Stowarzyszenie wnosiło, aby sąd nakazał opublikowanie w języku niemieckim, na portalu internetowym 
http://www.mittelbayerische.de i pozostawienie przez okres 1 miesiąca, na stronie głównej w ramce 
wyboldowaną czcionką 14 pt na własny koszt oświadczenia w języku niemieckim następującej treści: 

„Mittelbayerischer Verlag KG, wydawca portalu internetowego  www.mittelbayerische.de wyraża ubolewanie z 
powodu pojawienia się w dniu 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.mittelbayerische.de w artykule pt. Ein 
Kämpfer und sein zweites Leben, nieprawdziwego i fałszującego historię Narodu Polskiego określenia, 
sugerującego, jakoby obóz zagłady w Treblince został wybudowany i prowadzony przez Polaków i przeprasza 
Pana Stanisława Zalewskiego, który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, za naruszenie jego dóbr 
osobistych, w szczególności tożsamości narodowej (poczucia przynależności do Narodu Polskiego) i jego godności 
narodowej.” 

Ponadto prawnicy Stowarzyszenia wnieśli o zasądzenie od pozwanego na rzecz Polskiego Związku Byłych 
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych kwoty 50 tys. złotych. 

Wnieśli też o sporządzenie opinii biegłego z zakresu polityki historycznej Niemiec lub instytutu naukowego, aby 
na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań lub badań przeprowadzonych przez siebie na potrzeby 
niniejszej sprawy, wypowiedziano się w przedmiocie, czy posługiwanie się przez niemieckie redakcje prasowe 
określeniem „polski obóz koncentracyjny” lub „polski obóz zagłady” jest przejawem niemieckiej polityki 
historycznej (polityki pamięci) oraz czy niemiecka polityka historyczna (polityka pamięci) dąży do umniejszenia 
odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie Holokaustu. 

Właśnie w tej sprawie polski sąd zaszokował. Nieoczekiwanie wyraził wątpliwość co do interpretacji przepisu art. 
7 pkt 2 rozporządzenia nr 1215/2012.  30 października 2019 r. zwrócił się do TSUE z tak zwanym pytaniem 
prejudycjalnym o wyjaśnienie znaczenia wspomnianego przepisu. 

Analizę uzasadnienia pytania prejudycjalnego można ograniczyć do dwóch kwestii. Po pierwsze, w 
ocenie tego składu sędziowskiego, wypowiedź o „polskich obozach” nie dotyczy bezpośrednio powoda 
ani nawet samej Polski w okresie II Wojny Światowej, a ewentualne uzasadnienie dla poczucia 
pokrzywdzenia taką wypowiedzią odnoszącą się do zbiorowości wynika ze szczególnych jego 
doświadczeń z tego okresu historycznego, którego dotyczył artykuł. Po drugie - zauważono w motywach 
zapytania prejudycjalnego, że w wyniku emigracji Polaków trwającej do dnia dzisiejszego, kryteria 
legitymacji czynnej oparte na takim doświadczeniu wojennym, mogą dotyczyć nieograniczonego kręgu 
osób zamieszkałych w różnych państwach, nie tylko w Polsce. 

W ocenie Sądu Apelacyjnego można mieć wątpliwość, czy wydawca mógł „racjonalnie przewidzieć, iż 
w związku z treścią publikacji może zostać pozwany przez sąd polski w sprawie o ochronę dóbr 
osobistych konkretnej osoby fizycznej.”  

Pytania prejudycjalne, wątpiące w jurysdykcję polskich sądów do rozstrzygania spraw kłamstwa o „polskich 
obozach” wywołały zdziwienie u pełnomocników Stanisława Zalewskiego.  

Otóż nie tylko polskie i niemieckie sądy, ale i TSUE już wypowiadał się w kwestii jurysdykcji sądów w sprawach 
dotyczących naruszenia dóbr osobistych za pośrednictwem internetu. Trybunał wyraził stanowisko, że ze 
względu na miejsce urzeczywistnienia się szkody (w dowolnym miejscu na świecie), poszkodowany w takich 
sprawach może dochodzić od sprawcy pomówienia odpowiedzialności przed sądami każdego z państw 
członkowskich UE, na których terytorium pomówienie było dostępne (reguła mozaiki). Najbardziej jednak 
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właściwy dla tego rodzaju spraw jest - zdaniem TSUE - sąd miejsca, w którym poszkodowany ma swój „ośrodek 
spraw życiowych” (lub inaczej „centrum interesów”). 

Dziwi więc, że przed zadaniem pytań prejudycjalnych warszawski Sąd Apelacyjny nie skonfrontował 
swoich wątpliwości z argumentacją TSUE zawartą w wyroku z dnia 25 października 2011r. wydanego 
w sprawach połączonych C-509/09 i C-161/10. Na jej podstawie której sformułowana została koncepcja 
łącznika centrum interesów i reguły mozaiki. 

Taka też była niezmienna praktyka orzecznicza wszystkich polskich sądów, które rozstrzygały pozwy 
byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Należą do nich pozwy rozstrzygane w 
Warszawie (przeciwko wydawcom Die Welt i Bayerisher Rundfunk), w Olsztynie (przeciwko wydawcy 
portalu focusonline.de) i w Krakowie (pozew przeciwko ZDF).  

W żadnej z tych spraw, kwestia polskiej jurysdykcji nie została skutecznie zakwestionowana przez 
niemieckich pozwanych. Mało tego – wątpliwości takich nie miały nawet niemieckie sądy - Sąd Krajowy 
w Moguncji, Wyższy Sąd Krajowy w Koblencji, a nawet Federalny Trybunał Konstytucyjny w 
Karlsruhe. 

Polską linię orzeczniczą potwierdził również Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w 
wyroku z dnia 10 października 2019 r. W orzecznictwie ETPCz dostrzega się obowiązek 
zagwarantowania przez państwo jednostce w ramach ochrony jej prawa do prywatności również ochronę 
przed obraźliwymi i pomawiającymi wypowiedziami nie odnoszącymi się wprost do konkretnej osoby, 
ale do grupy osób, jeśli tylko stopień negatywnego oddziaływania takiej wypowiedzi jednocześnie godzi 
w poczucie tożsamości i poczucie wartości członków tej grupy.  

Tak właśnie przyjął ETPCz w sprawie LEWIT vs. AUSTRIA, Application no. 4782/1817. W wyroku z 
dnia 10 października 2019 r. uznał, że Austria uchybiła temu obowiązkowi, odmawiając wszczęcia 
postępowania na wniosek byłego więźnia obozu Mauthausen przeciwko wydawcy, który opublikował 
artykuł sugerujący, że więźniowie tego obozu byli przestępcami, a nie ofiarami niemieckiej okupacji. 
ETPCz uznał, że choć w artykule nie wymieniono z imienia i nazwiska skarżącego, to ze względu na 
jego przeszłość i doświadczenie mógł on  poczuć się poniżony z powodu publikacji rozpowszechniającej 
nieprawdziwe informacje o grupie osób, której był członkiem. 

Niestety, można odnieść wrażenie, że polscy sędziowie, zadając pytania prejudycjalne, tym razem 
skapitulowali przed ciężarem roszczenia, próbując oddać sprawę niemieckiemu wymiarowi 
sprawiedliwości. 

TSUE wydało wyrok w dniu 17 czerwca 2021r. W wyroku w sprawie C-800/1918 Trybunał  stwierdził, 
że: 

Sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się centrum interesów życiowych osoby podnoszącej 
naruszenie jej dóbr osobistych przez treści opublikowane na stronie internetowej, ma jurysdykcję do 
rozpoznania 
 
 – w odniesieniu do całości doznanych krzywd i poniesionych szkód – powództwa odszkodowawczego 
wniesionego przez tę osobę 
 

 
17 https://laweuro.com/?p=9766 
18 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-800/19 
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- tylko wtedy, gdy treści te zawierają obiektywne i możliwe do zweryfikowania elementy, pozwalające 
na bezpośrednie lub pośrednie indywidualne zidentyfikowanie tej osoby. 
 
Cytaty z komunikatu TSUE: 
 
(…) „Sprawa rozpatrywana przez SA w Warszawie dotyczy sytuacji, w której osoba uznająca, iż jej 
dobra osobiste zostały naruszone przez treści opublikowane na stronie internetowej Mittelbayerischer 
Verlag, nie została w żaden sposób wskazana, czy to bezpośrednio, czy też pośrednio, w opublikowanym 
artykule”. 
 
„Aby zrealizowane zostały cele przewidywalności przepisów o jurysdykcji przewidzianych przez 
rozporządzenie oraz pewności prawa, związek ten musi – w sytuacji, w której powód twierdzi, że jego 
dobra osobiste zostały naruszone przez treści opublikowane w Internecie – być oparty nie na elementach 
wyłącznie subiektywnych, związanych jedynie z indywidualną wrażliwością tej osoby, lecz na 
elementach obiektywnych i możliwych do zweryfikowania, pozwalających na bezpośrednie lub pośrednie 
indywidualne zidentyfikowanie tej osoby”.  
 
„Zwykła przynależność danej osoby do możliwej do zidentyfikowania szerokiej grupy również nie 
pozwala na zrealizowanie celów przewidywalności przepisów o jurysdykcji i pewności prawa, ponieważ 
centra interesów życiowych osób należących do tej grupy mogą potencjalnie znajdować się w 
którymkolwiek z państw członkowskich Unii”. 
 
Cytaty z uzasadnienia TSUE: 
 
„Sprawy te dotyczyły sytuacji, w których osoby uważające się za poszkodowane ze względu na 
naruszenie ich dóbr osobistych były bezpośrednio wskazane w treściach opublikowanych w Internecie, 
ponieważ zostały one w nich wymienione z imienia i nazwiska, względnie przez przywołanie nazwy 
spółki”. 

„Przyznanie jednak jurysdykcji do rozpoznania – w odniesieniu do całości doznanych krzywd 
i poniesionych szkód – powództwa odszkodowawczego wniesionego przez tę osobę, gdy w treści tej 
osoba ta nie została indywidualnie, czy to bezpośrednio, czy pośrednio zidentyfikowana, sądowi, 
w którego obszarze właściwości znajduje się centrum interesów życiowych owej osoby, godziłoby 
w przewidywalność przepisów o jurysdykcji przewidzianych przez rozporządzenie nr 1215/2012 oraz 
w pewność prawa, które ma ono gwarantować, w szczególności w stosunku do podmiotu publikującego 
sporne treści”. 

– Stało się to, czego się obawiałem. Teraz naprawdę wyrokami polskich sądów będę mógł tapetować 
ściany w swoim mieszkaniu. Albo w siedzibie Związku Byłych Więźniów Obozów Zagłady – mówi ze 
smutkiem Stanisław Zalewski, którego sprawę rozpatrywał TSUE. – Albo sędziowie TSUE są 
ignorantami – mimo tytułów profesorskich – albo robią to celowo. Zamykają Polakom drogę do sądu w 
sprawach, w których są obrażani. Ja mogłem nie być w Treblince, ale nazwanie jej „polskim obozem” 
mnie – jako byłego więźnia – obraża. Obozów nie tworzyli kosmici. Byli to Niemcy – dodaje. 

Dotychczasowa wykładnia przepisu art. 7 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich 
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351, s. 1), tzw. Brukseli II, była 
odmienna. 
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Dotychczas sędziowie luksemburscy konsekwentnie stali po stronie poszkodowanych, kształtując 
pogląd, ugruntowany przez orzeczenie z dnia 25 października 2011 r. w sprawie eDate Advertising i in. 
(C-509/09 i C-161/10, EU:C:2011:685), że w przypadku pomówienia dokonanego za pomocą Internetu, 
mającego nieograniczony zasięg, osoba poszkodowana może pozwać zagraniczny podmiot 
odpowiedzialny za to pomówienie w państwie, w którym znajduje się jego tzw. „centrum spraw 
życiowych”. Najczęściej jest to miejsce zamieszkania osoby pomówionej lub jej siedziba (w przypadku 
jednostek organizacyjnych). 

Nie zgadzamy się z tym, że już sam fakt, że wypowiedź może wywoływać negatywne skutki w różnych 
państwach członkowskich, nie musi prowadzić do uchybienia zasadzie przewidywalności wywodzonej z 
motywów 15 i 16 rozporządzenia nr 1215/2015. Zasada ta jest spełniona już przez to, że wydawca 
inkryminowanej wypowiedzi, mając świadomość, że swoim działaniem godzi w poczucie wartości i 
godności Polaków (w szczególności byłych więźniów obozów zagłady lub członków ich rodzin), którzy 
mogą mieszkać w różnych państwach członkowskich, musi liczyć się z tym, że może być pozwany w 
każdym z tych potencjalnych państw. Tak samo sam fakt, że członkowie grupy społecznej, której 
dyfamacyjna wypowiedź dotyczy, mogą mieszkać w różnych państwach, nie przesądza o braku 
możliwości rozważenia skutków procesowych w sferze jurysdykcji krajowej. 

– Wyrok TSUE szokuje i przeraża gdy czytam, że TSUE nie może ustalić, czyje dobra osobiste mogą 
być naruszone określeniem „polski obóz zagłady Treblinka”. Z naiwnością dziecka sędziowie tłumaczą, 
że osoba ta, czyli Stanisław Zalewski, cyt. „nie została w żaden sposób wskazana, czy to bezpośrednio, 
czy też pośrednio, w opublikowanym artykule” – mówi mec. Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Patria 
Nostra, pełnomocnik Stanisława Zalewskiego. 

Stowarzyszenie nie może oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem dyskryminacji, 
skoro polscy obywatele nie mogą wywodzić swojego prawa do pozwania niemieckiego wydawcy przed 
polskim sądem na zasadzie art. 7 pkt 2 rozporządzenia nr 1215/2015 tylko dlatego, że wypowiedź jest 
tego rodzaju, iż potencjalnie poszkodowanych jest więcej i mogą mieć swoje centrum spraw życiowych 
w innych państwach członkowskich. 

Oznacza to, że dobrodziejstwo tego przepisu nie ma zastosowania do przypadków, gdy wypowiedź ma 
potencjalnie wielu poszkodowanych, czyli w sytuacji, gdy wypowiedź w większym stopniu zasługują 
na negatywną ocenę, niż w przypadku, gdy poszkodowany jest tylko jeden. Trudno zaś przyjąć, aby 
dyrektywy wykładni płynące z motywów 15 i 16 rozporządzenia nr 1215/2015 faworyzowały sprawców 
pomówień wielu poszkodowanych, bądź defaworyzowały poszkodowanych pomówień grupowanych. 

Wyrok TSUE oznacza, że polskie sądy nie będą mogły rozpoznawać powództw o „polskie obozy” 
wywiedzione przeciwko niemieckim wydawcom. Polacy, aby domagać się ochrony swoich dóbr 
osobistych, będą musiały wytoczyć powództwo przeciwko wydawcy w państwie, w którym ma on swoją 
siedzibę. 

W przypadku niemieckich wydawnictw, będzie trzeba skierować pozew przed sądem niemieckim. Jak 
zaś pokazała sprawa Karola Tendery, niemieccy sędziowie Federalnego Trybunału Sprawiedliwości nie 
mieli skrupułów, aby objąć ochroną niemieckiego wydawcę, powołując się na niezrozumiałą wykładnię 
swobody wyrażania opinii. Mało tego, nawet nie starali się wyważyć, czy specyficznie rozumiana 
swoboda wypowiedzi nie powinna ustąpić prawie Karola Tendery do ochrony jego poczucia godności 
naruszonego przez wypowiedzi niemieckich dziennikarzy. 
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Tym samym wyraźnie dały do zrozumienia podległym im jurdykacyjnie niemieckim sądom 
powszechnym, że interes niemieckich dziennikarzy jest ważniejszy niż dobra osobiste polskich 
obywateli i właśnie w taki sposób mają rozstrzygać podobne sprawy. 

Nasz pogląd podzielają też inni prawnicy, na przykład prof. Genowefa Grabowska, 
konstytucjonalistka, która w wywiadzie dla portalu wpolityce.pl twierdzi, cyt19.: 

„W moim odczuciu TSUE zaprzeczył temu, że mamy jakiś europejski wymiar sprawiedliwości, chroniący 
europejskie wartości. Tu ochrona wartości polegała na tym, że trzeba chronić godność, wartość nie 
tylko osób, ale i tożsamość państw, tożsamość narodową – to przecież zasługuje na ochronę. To, 
że to niemieckie medium sprostowało w końcu tę informacje, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. 
Przecież w tym wydawnictwie była wiedza, że to nie były polskie obozy śmierci, że Treblinka była 
niemieckim obozem śmierci. Mimo to użyto takiego sformułowania, a więc dopuszczono się 
fałszu historycznego.” 

„Mam tu ogromne pretensje do TSUE, że żonglując przepisami dotyczącymi jurysdykcji, czyli 
właściwości sądów w państwach członkowskich, idzie tak dalece, że zamyka polskiemu obywatelowi 
drogę dojścia do sprawiedliwości.” 

„Nie po to mamy w UE współpracę sądową i mamy TSUE, żeby Trybunał utrudniał obywatelom 
dochodzenie roszczeń – TSUE ma obywatelom to ułatwiać. Tym wyrokiem TSUE zamyka drogę dla 
obywateli tych państw, którzy chcą załatwiać sprawy sądowe w swoim państwie. Zamknięcie tej drogi 
jest szalenie wygodne dla Niemiec, niemieckiej prasy, niemieckich wydawców, bo tam bardzo często 
pojawiają się takie „kwiatki”, jak ten obecnie omawiany o „polskich obozach zagłady”. Wydawca taki 
jest bezkarny, wie, że przeciwko niemu nie będą szły pozwy z Polski, bo kto będzie narażał się na koszty, 
dojazdy, wyznaczanie pełnomocników przed wymiarem sprawiedliwości innego państwa. TSUE mówi: 
Masz obywatelu jechać do sądu w Karlsruhe, w Madrycie, w Sevilii i tam dochodzić swoich spraw, jeżeli 
masz problem transgraniczny, albo historyczny jak w tym wypadku.” 

„To orzeczenie będzie wymagało bliższego spojrzenia i rozeznania. Rozumiem, że każdy sąd ma swoją 
właściwość, ale przy transgranicznym rozpatrywaniu sporów, to muszą być dostępne sądy zarówno tego 
państwa, w którym sprawca przebywa, jak i tego państwa, w którym jest ofiara, która czuje się dotknięta. 
Nie może być tak, żeby ofiarę wysyłać do sądu państwa sprawcy, wiedząc, że ona często ze względu 
na wiek czy zasobność portfela nigdy tam nie dotrze.” 

Wyrok TSUE jest o tyle niezrozumiały, że 23 lutego 2021r. rzecznik generalny TSUE, Michal Bobek, ogłosił swą 
rekomendację co do nadesłanego z sądu w Warszawie pytania prejudycjalnego - prośby o wiążącą wykładnię 
prawa UE, dotyczącego sporu między Stanisławem Zalewskim a niemieckim wydawcą portalu 
Mittelbayerische.de. Michal Bobek w swej opinii tłumaczy, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, by były 
więzień Auschwitz dochodził ochrony swych dóbr osobistych w kontekście sformułowań o "polskich obozach" 
nawet w takich zagranicznych materiałach prasowych, w których nie został "indywidulanie zidentyfikowany". A 
rozstrzygnięcie, na ile w konkretnej sprawie jest poszkodowany, należy do sądu zajmującego się tą sprawą. 
 
Ponadto Bobek powołuje się na przypomniane w TSUE przez polskie władze orzecznictwo polskich 
sądów, w którym do katalogu chronionych dóbr osobistych zalicza się tożsamość narodową oraz prawa 
do poszanowania prawdy o historii narodu. A zgodnie z polskim orzecznictwem krajowym użycie 
przymiotnika "polski" przypisuje winę za istnienie obozów zagłady grupie osób, które same były 

 
19 https://wpolityce.pl/polityka/555228-prof-grabowskatsue-zamyka-droge-dojscia-do-sprawiedliwosci?fbclid=IwAR0gHl-
nT8d7H8KKe3yux0Petm_HlEJJedY94ES243p_Or4rxO-vfQQZQvA 
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więźniami takich obozów, sugerując tym samym, że ofiary były w rzeczywistości sprawcami 
nieludzkich czynów. 
 
Ostateczne wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE są w stanowczej większości zgodne z opiniami jego 
rzeczników generalnych.  Tym razem stało się inaczej… Stało się tak, że ofiarę – 96-letniego Stanisława 
Zalewskiego, byłego więźnia Auschwitz, po sprawiedliwość odsyła się do Monachium – sądu sprawcy  
zniewagi o „polskim obozie zagłady”.  
 
Tam na szczęście sąd będzie analizował sprawę w oparciu o polskie prawo i jego wykładnię nadaną 
wyrokami zapadłymi w sprawach „polskich obozów” zapadłych w sądach w Białymstoku (Janina 
Luberda-Zapaśnik), Warszawie (Stanisław Zalewski) i Krakowie (Karol Tendera), patrz: art. 16 Prawo 
prywatne międzynarodowe20 
 

Byli więźniowie walczą o prawdę o złej przeszłości. A tymczasem, jak podkreśla dr Janina Luberda-
Zapaśnik, była więźniarka obozu, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Patria Nostra: 

- W mojej rodzinie stał się cud. Moja córka założyła właśnie w Niemczech swoją rodzinę. Urodziły się 
polsko-niemieckie dzieci. Wydaje się, że demony przeszłości zostały więc przepędzone. Co nie zwalnia 
nas wszystkich od obowiązku walki o prawdę i pamiętania o tejże przeszłości, aby się ona nigdy nie 
powtórzyła. 

  

 
20 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-prywatne-miedzynarodowe-17699007/art-16 
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Der Kampf um die Wahrheit 

Mec. Lech Obara 

Eine kurze Entstehungsgeschichte des Patria Nostra Vereins und seine Mission 

Im Patria Nostra Verein haben sich ehemalige Häftlinge der Konzentrationslager, deren Nachkommen sowie 
Juristen, Wissenschaftler und alle anderen Personen zusammengeschlossen, die sich für den Kampf um die 
historische Wahrheit einsetzen. Vorsitzender des Vereins ist der Rechtsberater Lech Obara, und stellvertretende 
Vorsitzende – die Ärztin Janina Luberda-Zapaśnik, ehemalige Gefangene im Konzentrationslager Potulice 
(Lebrechtsdorf).  

Das Logo des Vereins knüpft an die Kennzeichnung der Häftlinge in den deutschen Konzentrationslagern an. 
Janina Luberda-Zapaśnik, Karol Tendera und Stanisław Zalewski – Häftlinge in Auschwitz, die der Patria Nostra 
Verein in Gerichtsverfahren unterstützt hat – trugen das rote Dreieck auf ihren Sträflingsanzügen. 

Die Idee zur Gründung des Vereins entstand im Jahr 2009. Grund war der notorische Gebrauch von 
Bezeichnungen, die „falsche Gedächtniscodes” bildeten, wie beispielsweise „polnisches Konzentrationslager” 
oder „polnisches Vernichtungslager”, durch ausländische Medien. 

Die Verbreitung solcher Bezeichnungen führt zu einer für den polnischen Ruf und die polnische Geschichtspolitik 
gefährlichen Einprägung in das historische Bewusstsein – insbesondere bei den jungen Generationen in den 
ausländischen Gesellschaften – dass diese verbrecherischen Lager nicht von Deutschen, sondern eben von Polen 
errichtet wurden. 

Das polnische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten führt seit 2004 diplomatische Maßnahmen und 
konsularische Interventionen, um dagegen anzugehen, dass in ausländischen Medien Bezeichnungen wie 
„polnisches Vernichtungslager” vorkommen, die „falsche Gedächtniscodes” bilden. 

Diese „falschen Gedächtniscodes” umfassen über 20 Schlagworte, die die Diplomaten in den ausländischen 
Medien verfolgen. Dazu gehören u.a. folgende Formulierungen: „polnisches Konzentrationslager”, „polnisches 
Todeslager”, „polnisches Vernichtungslager”, „polnische Gaskammern”, „polnische Todesfabrik”, „polnischer 
Holocaust”, „polnische Nazis”, „polnischer Völkermord”, „polnische Kriegsverbrechen”, „polnische Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit”, „polnische Kriegsverbrecher”, „polnische Beteiligung am Holocaust”, „polnische SS”, 
„polnische Gestapo”, „Nazi-Polen” oder „polnisches Auschwitz”. 

In den Jahren 2008-2017 haben polnische Diplomaten weltweit 1412 verschiedene Interventionen 
vorgenommen. In den Jahren 2008-2013 war diese Zahl stabil und betrug ca. 100 Interventionen pro Jahr. Im 
Jahr 2014 waren es jedoch bereits 151 Fälle. Die meisten Interventionen wurden im Jahr 2015 vorgenommen – 
277, und ein Jahr später – 241. Im Jahr 2017 wurden im Zusammenhang mit dem Gebrauch falscher 
Gedächtniscodes in anderen Ländern sogar 258 Interventionen vorgenommen21.  

2017 erfolgten diese 258 Interventionen durch polnische Diplomaten in 30 Ländern. Am häufigsten 
gegen britische Medien – 61 Mal. Weitere Plätze in dieser ruhmlosen Rangliste belegten die 
amerikanischen (46), deutschen (32) und französischen (17) Medien, gefolgt von weiteren Entstellungen 

 
21 https://archive.is/20120804162507/www.msz.gov.pl/Interwencje,6509.html 
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durch die Medien in Dänemark (16) und Spanien (13). Ferner gab es 10 Interventionen gegen 
Veröffentlichungen in slowakischen Medien und 9 Interventionen gegen italienische Medien. In 
sonstigen Ländern waren 2017 insgesamt 54 Interventionen nötig. 

Monitoring ausländischer Medien und auf dieser Grundlage eingeleitete Verfahren 

Es liegt auf der Hand, dass sich die Anzahl der geschichtsfälschenden Formulierungen nicht verringert, ganz im 
Gegenteil. Diese Tatsache hat Patria Nostra dazu inspiriert, gerichtlich gegen Bezeichnungen wie „polnische 
Vernichtungslager” vorzugehen und Verfahren gegen geschichtsfälschende Medien einzuleiten. 

Zu diesem Zweck überprüft Patria Nostra sämtliche Formen von Medienberichten – Presse, Rundfunk, 
Fernsehen, Internetauftritte und Filme – auf das Vorkommen „falscher Gedächtniscodes”. Bei fruchtlosen 
Aufforderungen zur Veröffentlichung eines Entschuldigungsschreibens hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, 
dieses vor Gericht zu erwirken. 

Rechtsstaatlichkeit in Polen – die Entwicklung der Lehre 

INTERNETAUFTRITT 

Der Rechtsstreit wegen der Klage von Janina Luberda-Zapaśnik – einer ehemaligen Gefangenen im 
Kinderlager Lebrechtsdorf, die von Anwälten aus dem Patria Nostra Verein vertreten wird, gegen den 
Herausgeber von FOCUS Online – Tomorrow Focus Media GmbH wegen der Veröffentlichung der 
Formulierung „polnisches Vernichtungslager” in Bezug auf das Konzentrationslager Sobibor und 
Treblinka im Jahr 2013. Janina Luberda-Zapaśnik verlangte die Veröffentlichung eines 
Entschuldigungsschreibens, da – wie sie selbst behauptete – dadurch ihre Persönlichkeitsrechte verletzt 
wurden. 

Die Verhandlung fand am 23. Februar 2015 vor dem Bezirksgericht Olsztyn statt und einen Tag später 
verkündete der Richter Przemysław Jagosz das Urteil (I C 726/13)22.  

Das Gericht hat sich der Meinung von Janina Luberda-Zapaśnik angeschlossen, dass es sich bei der 
nationalen Würde und Identität um schutzbedürftige Werte handelt und dass Bezeichnungen wie 
„polnische Konzentrationslager” oder „polnische Vernichtungslager” unzulässig sind. Das Gericht hat 
erkannt, dass die nationale Würde und Identität zwar zu schützen sind, diese Persönlichkeitsrechte durch 
die in der Klage angegebenen Äußerungen zu den Konzentrationslagern jedoch nicht verletzt werden. 
Nach Auffassung des Gerichts handelt es sich bei der Wahrheit über die Konzentrationslager um einen 
kollektiven Wert, der sich auf die gesamte Nation bezieht und als solcher vom Staat zu schützen ist, 
folglich ist der Staat für diese Frage zuständig.  

Der Richter betonte ferner, dass sowohl das Internetportal focus.de als auch die DPA, von der die auf 
dem Portal zitierten Aussagen stammten, eine Richtigstellung sowie Entschuldigung veröffentlicht 
haben.  

Das Gericht bestätigte die polnische Zuständigkeit für derartige Verfahren und erkannte die nationale 
Würde und Identität im Sinne des polnischen Zivilgesetzbuches als rechtschutzpflichtige Werte an. Es 
wurde Berufung eingelegt. Der Standpunkt der Klägerin, dass es tatsächlich zur Verletzung ihrer 

 
22 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-726-13-wyrok-sadu-okregowego-w-olsztynie-
521929700 
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Persönlichkeitsrechte gekommen war, bestätigte auch  der polnische Staatsanwalt, der diesem Fall 
beigetreten war. 

Am 30. September 2015 erging das Urteil des Berufungsgerichts Białystok (I ACa 403/15)23. 

In diesem Urteil schloss sich das Berufungsgericht dem Standpunkt des Bezirksgerichts an, dass die 
Aussage über die „polnischen Konzentrationslager” zu allgemein ist und sich nicht auf die Klägerin 
bezieht, und vor diesem Hintergrund kann ihr Gefühl, dass ihr Unrecht getan wurde, nicht nach 
denselben Grundsätzen wie die Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Der berichterstattende Richter 
betrachtete die abweichende Auslegung der Vorschriften aus Art. 23 und 24 des polnischen 
Zivilgesetzbuches, die die Klägerin in der Berufung anführte, als „unberechtigt”, ohne jedoch genau auf 
die zur Begründung der Berufung vorgetragenen Argumente Bezug zu nehmen, Zit.: 

„Die Beklagte verwendete die Bezeichnung „polnische V.” in Bezug auf zwei deutsche 
Vernichtungslager, die sich während des Zweiten Weltkriegs im besetzten Polen befanden. Nach 
Auffassung des Berufungsgerichts konnten durch den Gebrauch derartiger Formulierungen die 
Persönlichkeitsrechte von Häftlingen der Vernichtungslager S. und T. (oder ihrer 
Familienangehörigen) bei deren Assoziation mit dem Polnischen Volk (der Eintritt dieser Voraussetzung 
müsste nachgewiesen werden) als Wahrheit über die Geschichte des Polnischen Volkes verletzt werden 
(es müsste ein individualisierendes Bindeglied in Form der Tatsache, Häftling eines deutschen 
Vernichtungslagers gewesen zu sein, der Zugehörigkeit zum Polnischen Volk und der Verletzung des 
Nationalstolzes durch die Andeutung auftreten, dass das Lager, in dem die jeweilige Person inhaftiert 
war, ein polnisches Vernichtungslager, d.h. ein durch das Polnische Volk organisiertes Lager war).” 

„Es ist in dieser Sache unumstritten, dass die Klägerin nicht (…) auch im Konzentrationslager Sobibor 
inhaftiert war, das in diesem Beitrag als „polnische V” (…) bezeichnet wurde. Es ist ferner ebenfalls 
unumstritten, dass die Klägerin nicht (…) im Konzentrationslager Treblinka inhaftiert war”. 

PRESSE 

Im Jahr 2009 fand die erste Verhandlung in dem Rechtsstreit zwischen Zbigniew Osewski – dem Enkel eines 
ehemaligen Häftlings im Arbeitslager Stuhm und ehemaligen Häftlings in dem deutschen Konzentrationslager 
Deutsch Eylau – gegen die Axel Springer SE – den Herausgeber der Tageszeitung Die Welt statt.  

Die Klage wurde von der ihn vertretenden Kanzlei Kancelaria Radców Prawnych „Lech Obara i Współpracownicy” 
und seit 2012 auch vom Patria Nostra Verein beim Bezirksgericht Warschau eingereicht. Zunächst hatte das 
Bezirksgericht Warschau die Klage zurückgewiesen, jedoch wurde das Verfahren 2011 angesichts der 
Bewilligung der Beschwerde durch das Berufungsgericht Warschau eingeleitet (Az. II C 10/11). Am 5. März 2015 
wies das Bezirksgericht Warschau die Klage ab, wogegen der Kläger Berufung beim Berufungsgericht Warschau 
eingelegte.  

Am 31. März 2016 stellte das Berufungsgericht Warschau (I ACa 971/15)24 Folgendes fest:  

erstens, die Sache darf von einem polnischen Gericht entschieden werden;  

zweitens, in der Sache ist polnisches Recht anzuwenden;  

 
23 https://www.saos.org.pl/judgments/181299 
24 http://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000000503_I_ACa_000971_2015_Uz_2016-03-31_001 
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drittens, die in der Klage genannten Persönlichkeitsrechte, d.h. die nationale Würde und Identität, sind in der 
Kategorie der gemäß Art. 24 des polnischen Zivilgesetzbuches geschützten Persönlichkeitsrechte enthalten;  

viertens, die in der Klage inkriminierte Bezeichnung „polnisches Konzentrationslager” kann die 
Persönlichkeitsrechte des Enkels des ehemaligen Häftlings eines der Konzentrationslager verletzen, denn „der 
Vorwurf gegen eine Gruppe, die eine Nation in ihrer Gesamtheit ist, ist ein Vorwurf, der die Persönlichkeitsrechte 
einer jeden Person unmittelbar verletzt, die sich mit dieser Gruppe identifiziert”;  

fünftens, von den im Zivilgesetzbuch vorgesehenen Formen der Folgenbeseitigung einer 
Persönlichkeitsverletzung ist in dieser Sache eine Entschuldigung geeignet – eine Erklärung mit entsprechendem 
Inhalt und entsprechender Form.  

Der Beklagte hatte zuvor und während des Verfahrens eine öffentliche Entschuldigungserklärung abgegeben, 
dies wurde vom Gericht als eine ausreichende Sanktion zur Beseitigung und Wiedergutmachung der 
Verletzungsfolgen beim Kläger anerkannt. 

Dieser Fall wurde zu einem Meilenstein in der polnischen Rechtsprechung, was durch das nachstehend 
auszugsweise angeführte Urteil I ACa 971/15 belegt wird: 

„Die Verbreitung solcher Formulierungen ist rechtswidrig und hat zur Verletzung der Persönlichkeitsrechte des 
Klägers: Herrn Zbigniew Osewski, verstanden als das Gefühl der nationalen Identität und Würde, geführt. Der 
Kläger war berechtigt, den Anspruch zu erheben. Mit ihren Aussagen hat die Axel Springer Societas Europea in 
Berlin die Sphäre immaterieller Werte betreten, die mit der Persönlichkeit des Klägers verbunden sind.” 

„Die Worte über polnische Konzentrationslager verletzen nicht nur die Erinnerung an die Opfer der Verbrechen, 
die in den Konzentrationslagern begangen wurden, sondern auch die innere Überzeugung eines Einzelnen (des 
Klägers) vom eigenen Wert, seinem makellosen Ruf als Mitglied des polnischen Volkes, dem Gefühl der auf 
diesem Gebiet bestehenden Beziehungen und dem Willen, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie erwecken 
eine begründete psychische Besorgnis in Bezug darauf, wie er als Pole von den Mitgliedern anderer 
gesellschaftlicher Gruppen wahrgenommen werden kann, ob er in den Augen anderer Völker als Mitglied eines 
Volkes gesehen wird, an dessen Händen nicht das Blut der Millionen Opfer der Vernichtungslager klebt, oder 
eben eines Volkes, welches die Last einer verbrecherischen Vergangenheit mit sich trägt. Jene Beziehung 
zwischen einem Einzelnen und der nationalen Gemeinschaft und ihrem Erbe, die sich direkt auf das Gefühl der 
persönlichen Würde des Einzelnen und den guten Ruf aller Polen auswirkt, legt nahe, dass der Vorwurf gegen 
eine Gruppe, ein Volk in seiner Gesamtheit, ein Vorwurf ist, der die Persönlichkeitsrechte einer jeden Person 
unmittelbar verletzt, die sich mit dieser Gruppe identifiziert.” 

 

FERNSEHEN 

Der Fall von Karol Tendera – einem ehemaligen Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz, vertreten von 
Anwälten aus dem Patria Nostra Verein, der das Zweite Deutsche Fernsehen ZDF wegen der Bezeichnung der 
NS-Konzentrationslager Auschwitz und Majdanek als „polnische Vernichtungslager” verklagt hat. 

Am 1. Juli 2013 erschien auf der Internetseite des deutschen Fernsehsenders ZDF die Ankündigung der 
Dokumentationsreihe „Verschollene Filmschätze 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager”. Diese 
Ankündigung enthielt die vorliegende Formulierung: „Die Entdeckung der polnischen Vernichtungslager 
Majdanek und Auschwitz im Juli 1944 und Januar 1945.” 



25 
 

Im Februar 2015 verklagte Karol Tendera das Zweite Deutsche Fernsehen ZDF wegen der Bezeichnung der NS-
Konzentrationslager Auschwitz und Majdanek als „polnische Vernichtungslager”. Die Sache war vor dem 
Bezirksgericht Krakau anhängig.  

Am 12. April 2016 entschied das Bezirksgericht Krakau in seinem Urteil I C 151/1425, dass die 
Persönlichkeitsrechte des Klägers, d.h. seine Menschenwürde und seine nationale Identität und Würde verletzt 
wurden, es wies jedoch die Klage mit der Feststellung ab, dass sich das ZDF beim Kläger wirksam entschuldigt 
hatte: zweimal in den zu Händen seines Bevollmächtigten im Jahr 2013 übersandten Briefen sowie in der 
Erklärung, die am 11. April desselben Jahres auf der Internetseite mit aktuellen ZDF-Nachrichten veröffentlicht 
wurde. 

In seinem Urteil hat das Gericht jedoch die persönliche Würde, die nationale Würde und das 
Recht auf nationale Identität als Persönlichkeitsrechte eingestuft, was als ein gewisser Erfolg 
anzusehen ist. In dem Urteil wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der europäischen 
Rechtsvorschriften ein polnisches Gericht für die Prüfung solcher Sachen zuständig ist. Von 
großer Bedeutung ist auch ein weiterer Umstand, und zwar, dass sich nach der Auffassung des 
Gerichts jeder ehemalige Lagerhäftling durch solche Formulierungen beleidigt fühlen und den 
Rechtschutz verlangen kann. 

Der Kläger legte über seinen pro publico bono Bevollmächtigten, den Rechtsberater Lech Obara aus dem Patria 
Nostra Verein, Berufung gegen dieses Urteil ein, da er diese Entschuldigung als nicht zufriedenstellend empfand 
und nicht damit einverstanden war, dass das Gericht dem ZDF die Verwendung solcher Bezeichnungen in der 
Zukunft nicht verboten hatte. 

Dem Fall von Karol Tendera war auch der Beauftragte für Bürgerrechte Adam Bodnar beigetreten. Die 
Vertreterin des Beauftragten – Zuzanna Rudzińska-Bluszcz – beantragte die Abänderung des Urteils und die 
Verurteilung des Beklagten zur Veröffentlichung einer Entschuldigung in polnischer und deutscher Sprache, die 
einen Monat lang auf der Internetseite zdf.de abrufbar sein sollte. 

Am 22. Dezember 2016 änderte das Berufungsgericht Krakau das Urteil des Bezirksgerichts ab, indem es 
Folgendes entschied, Zit.: 

dem Beklagten wird die Verpflichtung auferlegt, sich beim Kläger zu entschuldigen, indem er auf eigene 

Kosten auf der unter der Internetadresse www.zdf.de betriebenen Internethauptseite (für die Dauer von 

1 Monat) eine in deutscher Sprache in Schriftgröße 14 zu erfassende sowie durch Rahmen und Fettschrift 

hervorzuhebende Entschuldigung folgenden Inhalts veröffentlicht:  

„Zweites Deutsches Fernsehen, der Herausgeber des Internetportals www.zdf.de bedauert, dass in der 

Veröffentlichung vom 15. Juli 2013 auf dem Portal www.zdf.de in dem Artikel „Verschollene 

Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager” eine inkorrekte und die Geschichte des 

Polnischen Volkes verfälschende Formulierung, die unterstellt, dass die Vernichtungslager in Majdanek 

und Auschwitz von den Polen errichtet und geführt wurden, erschienen ist und entschuldigt sich bei 

Herrn Karol Tendera, welcher in einem deutschen Konzentrationslager inhaftiert war, für die 

 
25 https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/i-c-151-14-wyrok-sadu-okregowego-w-krakowie-
522217771 
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Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere der Nationalidentität (Gefühl der Zugehörigkeit 

an das Polnische Volk) und seiner Nationalwürde.” 

Aus der Urteilsbegründung: 

„Die in der Filmankündigung enthaltene Bezeichnung „polnische Vernichtungslager Majdanek und 

Auschwitz” musste den Kläger als Einzelperson treffen, die als Häftling gerade in einem dieser 

Konzentrationslager, die sich während des Zweiten Weltkriegs auf dem Gebiet des besetzten Polens 

befanden, inhaftiert war – der Kläger war in den Jahren 1943-1944 im Konzentrationslager Auschwitz 

inhaftiert. Nach Auffassung des Gerichts ist es nicht so, dass sich jedes Mitglied des polnischen Volkes 

durch eine solche Formulierung verletzt fühlen darf, in dem Sinne, dass dadurch seine 

Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Der Kläger dagegen, der als ehemaliger Häftling im 

Konzentrationslager die Hölle des KL Auschwitz am eigenen Leib erlebt hat, darf sich durch eine solche 

Formulierung beleidigt fühlen, denn durch eine solche Bezeichnung wird er vom Opfer zum Täter”.  

Zusammenfassend, da das Gericht in dieser Sache entschieden hat, dass der Kläger beleidigt wurde 

(nach dem Prinzip der Individualisierung), dann steht die Entschuldigung, obwohl sie allen anderen 

Personen zusteht, in diesem Verfahren konkret dem Kläger zu, und zwar eine namentliche 

Entschuldigung. 

Das ZDF wurde verpflichtet, eine Entschuldigung auf seiner Homepage zu veröffentlichen, die dort 30 Tage lang 
abrufbar sein sollte (I ACa 1080/16)26.  

Diesem Urteil kam das ZDF nicht ordnungsgemäß nach. Eine Entschuldigung wurde zwar veröffentlicht. Diese 
Entschuldigung befand sich jedoch unten auf der Seite, in einer Spalte mit dem nichtssagenden Titel 
„Entschuldigung bei Karol Tendera” (wer entschuldigt sich bei wem?). 

Der vollständige Inhalt der Entschuldigung war erst durch das Klicken auf den Link sichtbar, wo zunächst ein 
Beitrag erschien, in dem das Verschulden von ZDF erklärt und verringert und auf den französisch-deutschen 
Fernsehsender ARTE abgewälzt wurde. Anschließend erschien eine grafische Darstellung mit der 
Entschuldigung. Eine Darstellung, die sich mit Suchmaschinen nicht finden ließ.  

Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Der Kampf um die Urteilsvollstreckung 

Man entschied, das Urteil in Deutschland zu vollstrecken, wofür bei einem deutschen Gericht ein 
Vollstreckungstitel für das polnische Gerichtsurteil eingeholt werden musste. Der Rechtsanwalt Piotr Duber 
vertrat Karol Tendera kostenlos vor den deutschen Gerichten.  

Im Januar 2017 beantragten die Bevollmächtigten von Karol Tendera – die Rechtsberater Lech Obara und 
Szymon Topa aus dem Patria Nostra Verein – beim Landgericht Mainz die Feststellung, dass das ZDF das Urteil 

 
26 Urteil der 1. Zivilabteilung des Berufungsgerichts Krakau vom 22. Dezember 2016, I Aca 1080/16, abrufbar unter: 
http://orzeczenia.krakow.sa.gov.pl/content/$N/152000000000503_I_ACa_001080_2016_Uz_2016-12-22_001. 
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des Berufungsgerichts Krakau vollumfänglich erfüllen muss. Das Gericht gab diesem Antrag statt (O 35/17 – LG 
Mainz). Die Anwälte des ZDF fochten die Entscheidung des Landgerichts Mainz jedoch beim Oberlandesgericht 
Koblenz an. 

Mit Beschluss vom 11. Januar 2018 (U 138/17 AVAG)27 wies das Oberlandesgericht Koblenz die Beschwerde des 
ZDF gegen den Beschluss des Landgerichts Mainz endgültig ab, indem es feststellte, dass das Urteil des 
Berufungsgerichts Krakau in Deutschland vollstreckt werden kann. 

Somit erkannten die deutschen Richter aus Mainz und Koblenz an, dass die Formulierung „polnische Lager” nicht 
als eine geographische Bezeichnung betrachtet werden darf, denn ein ungeübter Leser wird auf dieser 
Grundlage zum Schluss kommen, dass es sich dabei um die Bezeichnung der Nationalität der Täter handelt. 
Damit erkannten sie die Begründetheit des Urteils des polnischen Gerichts an und ordneten eine Entschuldigung 
bei Herrn Tendera an. 

Zitat: 

„In der inkriminierten – ohne Zweifel fälschlich (irrtümlich) – verbreiteten Formulierung, die in der 
Programmankündigung vom Juli 2013 verwendet wurde, wurden die während des Zweiten Weltkriegs 
errichteten Konzentrationslager Majdanek und Auschwitz als „polnische Vernichtungslager” 
bezeichnet. Durch die Verwendung eines Adjektivattributs wurde den genannten Konzentrationslagern 
– bei unvoreingenommener und nachvollziehbarer Interpretation vom Gesichtspunkt eines 
durchschnittlichen Lesers – unter Berücksichtigung des Zusammenhangs (...) nicht (nur) ein 
geografisches, sondern auch nationales Merkmal zugeordnet, [das suggeriert], dass sie von den Polen 
und auf ihre Verantwortung errichtet und betrieben wurden. Wenn man den gesamten Inhalt der 
Programmankündigung betrachtet, wird dies (umso) deutlicher auch dadurch sichtbar, dass im nächsten 
Satz ausdrücklich von den „deutschen Konzentrationslagern Ohrdruf, Buchenwald und Dachau“ die 
Rede ist.  

Die Tatsache, dass im weiteren Teil des Textes von den „grauenhaften Zeugnissen des 
nationalsozialistischen Terrors” und „dem gesamten Ausmaß der nationalsozialistischen Grausamkeit” 
die Rede ist, entzieht jedoch nicht die Grundlagen für eine solche Interpretation. (...) Eine so verstandene 
Zuordnung (des Verschuldens) steht dabei im Widerspruch mit der historischen Wahrheit – was der 
Beklagte auch nicht in Frage gestellt hat.  

Es geht hier demnach nicht, entgegen der – schwer nachvollziehbaren – Stellungnahme des Klägers, um 
eine Meinungsäußerung, sondern um eine (seit jeher) falsche Feststellung eines Sachverhalts. Diese 
unterliegt nicht dem Schutz der Grundrechte gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
(Bundesgerichtshof NJW 2013, 790 Rn. 12); auch darf der Beklagte als ein Presseunternehmen über 
keine Legitimation zu deren Aufrechterhaltung verfügen”. 

Der deutsche Sender focht auch diese Entscheidung an, indem er beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe 
Beschwerde einreichte. Der BGH hat entschieden, dass sich das ZDF bei dem 96-jährigen Karol Tendera für die 
Verwendung der Formulierung „polnische Vernichtungslager” nicht auf die vorgegebene Art und Weise 
entschuldigen muss (IX ZB 10/18)28.  

 
27 http://www.piotr-duber.de/wp-content/uploads/2018/01/PostanowienieOLGKoblenz11.01.18.pdf 
28 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/06/BGH_Beschluss_19_07_2018_Abweisung-der-
Klage_Tendera.pdf 
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In diesem Urteil wurde entschieden, dass die Entscheidungen des polnischen Gerichts in Deutschland 
keine Anwendung finden können, denn es würde sich dabei um „eine offensichtliche Verletzung der 
fundamentalen Meinungsfreiheit und der Medienfreiheit” (Ordre-public-Klausel) handeln. 

Der Bundesgerichtshof hob somit die Entscheidungen der niedrigeren deutschen Instanzen – in Mainz 
und Koblenz – die festgestellt hatten, dass das Urteil des Berufungsgerichts Krakau in Deutschland für 
vollstreckbar erklärt werden kann, auf. 

Ferner prüfte das deutsche Gericht das Urteil des polnischen Gerichts in der Sache selbst. Es nahm seine 
eigenen Feststellungen vor, die den Feststellungen der polnischen Gerichte widersprachen, u.a. indem 
es feststellte, dass die Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Entschuldigungsschreibens durch das 
ZDF unverhältnismäßig hart war. Der Bundesgerichtshof betonte zwar, dass die vom ZDF verwendete 
Formulierung nicht richtig war, merkte jedoch an, dass er sich mit dem genauen Inhalt der durch das 
polnische Gericht verlangten Entschuldigung befasst hatte, die das ZDF „ nicht als eigene Meinung 
veröffentlicht darf”. Dem Urteil zufolge erwartet die polnische Seite eine „unverhältnismäßige Strafe” 
unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich das ZDF entschuldigt und den Text korrigiert hat. 

Mit diesem Urteil waren der ehemalige Auschwitz-Häftling Karol Tendera und seine Bevollmächtigten 
nicht einverstanden.  

– Diese Entscheidung ist eine Ohrfeige für alle polnischen Richter, denn der Bundesgerichtshof in 
Karlsruhe behandelte sie so, als wäre er eine der polnischen Rechtsprechung übergeordnete 
Instanz – meinte damals Karol Tendera. 

Seine Bevollmächtigten erinnern daran, dass diese Fragen in Art. 34 Ziff. 1 der Verordnung (EG) Nr. 
44/2001 und Art. 46 der Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates29 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen geregelt werden.  

Beide Verordnungen sehen vor, dass „eine in einem Mitgliedstaat ergangene Entscheidung im ersuchten 
Mitgliedstaat keinesfalls in der Sache selbst nachgeprüft werden darf.” 

Dem Gerichtshof der Europäischen Union zufolge „ist die Berufung auf den Ordre-public-Vorbehalt 
gemäß Art. 34 Ziff. 1 der Verordnung Nr. 44/2001 nur in dem Fall zulässig, in dem die Anerkennung 
oder Vollstreckung einer in einem anderen Mitgliedstaat ergangenen Entscheidung offensichtlich gegen 
die Rechtsordnung des ersuchten Mitgliedstaates verstoßen würde, da er gegen eine der Grundregeln 
verstoßen würde.” Das Verbot der Nachprüfung einer ausländischen Entscheidung in der Sache selbst 
wird demnach eingehalten, wenn es sich bei der Verletzung um eine offensichtliche Verletzung einer 
Rechtsnorm, die in der Rechtsordnung des ersuchten Staates eine Grundnorm ist, oder eines Rechts, 
welches in dieser Rechtsordnung ein Grundrecht ist, handelt. 

Die Entscheidung selbst kann sehr schwerwiegende Rechtsfolgen haben, denn sie „demoliert” die 
gesamte Rechtsordnung in der Rechtsprechung der Europäischen Union. 

An dieser Stelle ist noch anzumerken, dass das ZDF die Kassationsklage gegen das Urteil des Berufungsgerichts 
Krakau am 20. September 2019 zurückgezogen hat. Gemäß den Rechtsvorschriften stellt das Oberste Gericht 
das Verfahren bei Rücknahme der Kassationsklage ein, und das in der zweiten Instanz gesprochene, 

 
29 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1215&from=ES 
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rechtskräftige Urteil wird bestandskräftig. Nachträglich stellte sich heraus, dass dies lediglich ein geschicktes 
Vorgehen der Bevollmächtigten des ZDF war.  

Die Vollstreckung des Urteils, mit dem der deutsche Fernsehsender ZDF dazu verpflichtet wurde, sich 
bei Karol Tendera für die Beleidigung „Auschwitz als ein polnisches Vernichtungslager” zu 
entschuldigen, ist bereits seit fast 5 Jahren in der BRD anhängig. In dem Kampf um die Vollstreckung 
des Urteils und zugleich darum, dass das EU-Recht nicht mit Füßen getreten wird, sind die Anwälte aus 
dem Patria Nostra Verein bereits am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt. 

Was haben sie unternommen? 

Sie haben Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingelegt (die angesichts des Todes von Karol 
Tendera zurückgewiesen wurde)... Sie haben offizielle Petitionen bei der EU-Kommission30 und bei dem 
EU-Parlament eingereicht... Sie haben das Muster einer Beschwerde an die EU-Kommission31 
vorbereitet, das von mehreren Hundert Personen und gesellschaftlichen Organisationen unterschrieben 
wurde... Sie haben die EU-Abgeordneten mit in die Sache „einbezogen”... Alles umsonst. 

Ein trauriger Abschluss war die Antwort von Věra Jourová, der Vizepräsidentin der EU-Kommission. 
Dazu aufgefordert, dass die EU-Kommission die Sache wegen der groben Rechtsverletzung durch 
Deutschland gemäß Art. 258 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union an den 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) weiterleitet, antwortete sie (Zit.) – dass „sie nicht für die Bearbeitung 
dieses Urteils zuständig ist”.  

Im April 2020 hat der Verein noch eine Antwort erhalten, unterschrieben von der Kabinettschefin Salla 
Saastamoinen32 im Namen der Vizepräsidentin der EU-Kommission. In dieser Antwort wurde festgestellt, dass 
es nicht im Zuständigkeitsbereich der EU-Kommission liege, die Grenzen zu bestimmen, innerhalb derer sich die 
Gerichte der Mitgliedstaaten auf die öffentliche Ordnung berufen können, um die Anerkennung der vor einem 
Gericht eines anderen Mitgliedstaates ergangenen Entscheidung zu verweigern.  

Zugleich wies die Vizepräsidentin der EU-Kommission darauf hin, dass dafür ausschließlich der Europäische 
Gerichtshof zuständig sei. Völlig übergangen wurde dabei die Tatsache, dass die deutschen Richter es 
versäumten, die Auslegung des EU-Rechts beim EuGH zu beantragen. Erst die EU-Kommission kann daher dazu 
beitragen, dass ihre Rechtsauffassung verifiziert wird. Aus unverständlichen Gründen wurde auch darauf 
hingewiesen, dass die polnischen Richter mit der Frage eine Anrufung an den EuGH richteten, ob sie für die 
Entscheidung über Streitigkeiten betreffend die „polnischen Vernichtungslager” zuständig sind.  

Im Mai 2020 erhielt Patria Nostra wiederum eine Antwort auf die im Petitionsportal des Europäischen 
Parlaments registrierte Petition. 

Diese Petition wurde vom Petitionsausschuss zugelassen, weil die dort angesprochene Frage im 
Zuständigkeitsbereich der Europäischen Union liege. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses Dolores 
Montserrat teilte mit, die EU-Kommission um eine Prüfung der Sache gebeten zu haben. Sie leitete die Petition 
auch zur Stellungnahme an den Rechtsausschuss weiter und informierte den Ausschuss für Kultur und Bildung 
des Europäischen Parlaments.  

 
30 https://patrianostra.org.pl/petycja-do-pani-very-jourovej-wiceprzewodniczacej-komisji-europejskiej/ 
 
31 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/Patria-Nostra-pismo-do-KE-w-sprawie-wyroku-FTS.pdf 
 
32 http://patrianostra.org.pl/wp-content/uploads/2020/05/Reply-Zalewski-Obara-PL.pdf 



30 
 

Im Juni 2021 kam die Antwort vom Petitionsausschuss und Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments mit 
der folgenden Schlussfolgerung, Zit.: 

„Die Kommission ist der Meinung, dass keine ausreichenden Beweise für die Verletzung des EU-Rechts durch den 
Bundesgerichtshof in Karlsruhe (BGH) durch den Beschluss vom 19. Juli 2018 vorliegen, in dem die Vollstreckung 
des Urteils des Berufungsgerichts Krakau vom 22. Dezember 2016 in Deutschland verweigert wurde.” 

Und die Begründung besagt, Zit.: 

„Die Gerichte der Mitgliedstaaten definieren die öffentliche Ordnung innerhalb der vom EuGH festgelegten 
Grenzen in Bezug darauf, was als offensichtlich im Widerspruch zu der öffentlichen Ordnung stehend anerkannt 
werden darf. Des besonderen Hintergrundes dieser Sache ungeachtet, kann der Schutz von 
Persönlichkeitsrechten und der Schutz der Meinungs- und Pressefreiheit wegen der unterschiedlichen 
verfassungsrechtlichen Systeme in den einzelnen Mitgliedstaaten mit unterschiedlichen Entscheidungen in Bezug 
auf das Schutzniveau der Grundrechte verbunden sein und begründete Besorgnis bezüglich der öffentlichen 
Ordnung im Bereich der Anerkennung und Vollstreckung von Gerichtsentscheidungen erzeugen”. 

Dies bedeutet, dass weder die Europäische Kommission noch das Europäische Parlament Interesse an dieser 
Sache zeigten. Oder sie fürchteten sich vor der Kontrolle der Übereinstimmung der BGH-Entscheidung mit dem 
EU-Recht. 

– Wir dürfen den Kampf um die Wahrheit und Achtung des EU-Rechts nicht aufgeben – so die 
Abgeordnete Iwona Arent, die den Patria Nostra Verein unterstützt. 

Auf der Parlamentarischen Versammlung des Europarats wies sie Heiko Maas – den Chef des deutschen 
Außenministeriums – darauf hin, dass durch den Boykott des Urteils des polnischen Gerichts im Fall 
Karol Tendera sichtbar wird, wie die „Rechtsstaatlichkeit in Deutschland” wirklich aussieht... Als 
Antwort hörte sie eine Rede über Geschichte, Respekt und Verantwortung. Und kein einziges Wort über 
das blockierte Urteil, nach dem sie fragte. 

– Das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat – ärgert sich die Abgeordnete Iwona 
Arent. – Wir müssen zum letzten Mittel greifen. 

Am 2. März 2021 richtete sie eine Interpellation an den Ministerpräsidenten der Republik Polen33. Sie 
verlangte Folgendes: die Einlegung einer Beschwerde beim EuGH oder EGMR, um das Urteil des 
Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vom 19. Juli 2018 anzufechten. Das Urteil, das polnischen 
Staatsbürgen das Recht auf zwanghafte Vollstreckung von Entscheidungen der polnischen Gerichte in 
Sachen wegen Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte auf dem Gebiet Deutschlands nimmt. 

Und sie legt Argumente dar. Jedes Argument klingt wie ein Strafantrag: 

– Die Richter „platzten“ einfach so in die sachliche Grundlage des polnischen Urteils „herein“. Sie 
nahmen ihre eigenen Feststellungen vor, die den Feststellungen der polnischen Richter widersprachen, 
u.a. indem sie erklärten, dass die Anordnung der Veröffentlichung eines Entschuldigungsschreibens 
durch das ZDF unverhältnismäßig hart war. Sie nahmen sich wie eine weitere, den polnischen Gerichten 
überlegene gerichtliche Instanz wahr... 

– Sie stellten fest, dass die gerichtliche Verurteilung zu einer „Entschuldigung” bei Karol Tendera im 
Widerspruch zu den Normen des deutschen Rechts steht, da das Bürgerliche Gesetzbuch ein solches 

 
33 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=7BA111A78D307B75C12586870052B299&view=5 
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Wort angeblich nicht kennt. Ein Schock. Diese Form der Folgenbeseitigung einer Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten wird schließlich vom EGMR als mit Art. 10 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention vereinbar angesehen. Und das in mehreren, wenn nicht in mehreren Tausend 
Urteilen... 

– Sie beriefen sich auf die „Ordre-Public-Klausel” und wiesen auf ein merkwürdiges Konzept hin, 
wonach die Veröffentlichung einer „fremden Meinung” durch die Verfassung verboten wird. Dies soll 
auf eine offensichtliche, grobe und außergewöhnliche Art und Weise gegen das deutsche und 
europäische Recht verstoßen... 

– Wenn dem so ist, warum stellten dann die deutschen Richter am Landgericht Mainz und dann noch 
die Richter am Oberlandesgericht Koblenz, die vorher die Vollstreckung des Urteils anerkannt hatten, 
keine derart groben Fehler fest? – wundert sich der Rechtsberater Szymon Topa von Patria Nostra, der 
an den Verhandlungen vor diesen Gerichten beteiligt war. 

– Es ist leider so: solange das BGH-Urteil in Kraft bleibt, werden alle deutschen Gerichte – aufgrund 
dessen Autorität – die Vollstreckung von Urteilen polnischer Gerichte wegen 
Persönlichkeitsrechtsverletzung in Deutschland verweigern – fügt Rechtsberater Lech Obara, 
Vereinsvorsitzender von Patria Nostra hinzu. – Das ist ein Skandal! Patria Nostra wird selbst die 
entsprechende Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg einlegen. 
Die Entscheidung des EGMR in Straßburg kann das deutsche Urteil lediglich kritisieren, sie darf es 
jedoch nicht aufheben. Nur der Europäische Gerichtshof in Luxemburg darf die Folgen dieses Urteils 
beseitigen, indem er eine neue und korrekte Auslegung des verletzten EU-Rechts abgibt. Diese 
Auslegung wäre für alle europäischen Gerichte verbindlich. 

Und das ist Aufgabe der Regierung. Denn gemäß Art. 259 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union34 kann Polen den Gerichtshof der Europäischen Union anrufen, wenn es der 
Auffassung ist, dass ein anderer Mitgliedstaat (in diesem Fall die BRD) gegen die vertraglichen 
Verpflichtungen verstoßen hat. Und ein Verstoß liegt ohne Zweifel vor. 

Der Beschwerde beim EuGH würde ein Antrag an die EU-Kommission vorangehen, damit sich diese 
zunächst mit der Sache befasst. Dafür hat sie 3 Monate. 

– Sollte die EU-Kommission selbst den polnischen Staat ignorieren, dann ist die Beschwerde beim 
EuGH nicht nur ein Recht. Sie wäre geradezu eine moralische und politische Pflicht – so Stanisław 
Zalewski – Vorsitzender der Vereinigung ehemaliger KZ-Häftlinge. 

Wir warten auf die Schritte der polnischen Regierung. 

Eilmeldung... 

Die Abgeordnete Iwona Arent hat eine Antwort auf ihre Interpellation vom 2. März 2021 erhalten. Erteilt 
wurde diese Antwort von Sebastian Kaleta – Staatssekretär im Justizministerium. Darin ist Folgendes 
zu lesen:  

„Am 17. März dieses Jahres beantragte das Justizministerium beim Minister für die Europäische Union 
in der Kanzlei des Ministerpräsidenten – Konrad Szymański – dass die Sache gegen die Bundesrepublik 
Deutschland im Zusammenhang mit dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 19. Juli 2018, mit dem 

 
34 https://arslege.pl/wniesienie-sprawy-do-trybunalu-sprawiedliwosci/k40/a10909/ 
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die Vollstreckung der gerichtlichen Entscheidung verweigert wurde, die den Fernsehsender ZDF dazu 
verpflichtete, sich bei Karol Tendera zu entschuldigen, nach Art. 259 AEUV an die Europäische 
Kommission weitergeleitet werde. Nach Auffassung des Justizministers hat die Bundesrepublik 
Deutschland mit dem gegenständlichen Beschluss des Bundesgerichtshofs gegen die Verpflichtungen 
aus Art. 45 Abs. 1 i.V.m. Art. 34 Ziff. 1 und Art. 45 Abs. 2 der Brüssel-I-Verordnung verstoßen. 2. Die 
Entscheidung des deutschen Gerichts wurde in dem Rechtsstreit zwischen Herrn Karol Tendera, 
polnischer Staatsangehöriger und ehemaliger Häftling u.a. in dem deutschen Vernichtungslager 
Auschwitz, und dem deutschen öffentlichen Fernsehsender ZDF erlassen, wobei das ganze Verfahren in 
der Öffentlichkeit große Aufmerksamkeit erregte. Wegen der großen Bedeutung der Frage der 
„polnischen Vernichtungslager” für die Geschichtspolitik der Republik Polen scheint es angebracht, 
eine Stellungnahme samt Begründung gemäß Art. 259 Satz 2 und 3 AEUV bei der EU-Kommission und 
anschließend die Weiterleitung der Sache an den EuGH zu beantragen, um zu entscheiden, ob der 
Bundesgerichtshof die Vollstreckung der polnischen Entscheidung verweigern durfte, mit der das ZDF 
zur Entschuldigung für die Formulierung „polnische Vernichtungslager” verpflichtet wurde. Das 
Justizministerium erwartet eine Antwort sowie die Einleitung weiterer Maßnahmen in dieser Sache 
durch die Kanzlei des Ministerpräsidenten”.  

So erwarten die Mitglieder des Patria Nostra Vereins zusammen mit dem Justizminister die Reaktion 
des Ministerpräsidenten. 

„Polnische Lager” in Straßburg. Das Urteil des Obersten Gerichts Deutschlands wird von 
Karol Tenderas Sohn angefochten! 

Der Verein Patria Nostra hat beschlossen, die entsprechende Beschwerde beim EGMR in Straßburg selbst 
einzureichen.  

So hat der Sohn von Karol Tendera, Jerzy, am 14. Juni 2014 beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
in Straßburg Beschwerde gegen Deutschland eingelegt, und zwar wegen der Verweigerung der Anerkennung 
der Vollstreckbarkeit des Urteils des Berufungsgerichts Krakau vom 22. Dezember 2016 in Deutschland. 
Bevollmächtigter Jerzy Tenderas (und vorher seines Vaters Karol Tendera) ist der Patria Nostra Verein, vertreten 
durch den Rechtsberater Lech Obara. 

Jerzy Tendera vertritt den Standpunkt, dass die deutschen Richter am Bundesgerichtshof u.a. gegen Art. 
10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstießen, als sie seinem Vater die Vollstreckung des 
polnischen Urteils verweigerten. Der Beschwerdeführer weist darauf hin, dass der EuGH in der 
bisherigen Entscheidungspraxis immer jedem den Schutz verweigerte, der mit seinen Aussagen den 
Holocaust leugnete oder anderweitig zur Verfälschung bzw. Verharmlosung des Holocaust beitrug. Und 
durch Aussagen wie „polnische Vernichtungslager” wird das Wissen über den Holocaust verfälscht und 
verharmlost. Dies wird durch die Stellungnahme von International Holocaust Remembrance Alliance 
(IHRA) in der „Arbeitsdefinition zur Leugnung und Verfälschung/Verharmlosung des Holocaust”35 
bestätigt. 

Der Beschwerdeführer trägt in der Beschwerde vor, dass der deutschen Gerichtsbarkeit eine positive 
Pflicht oblag, die auf der Sorge um die Übereinstimmung der Aussagen über den Holocaust mit den 
historischen Tatsachen und der Bekämpfung der Verfälschung und Verharmlosung des Holocaust 
beruhte. Diese Pflicht ist mit der Notwendigkeit verbunden, solche Aussagen zu verurteilen. 

 
35 https://www.holocaustremembrance.com/pl/resources/working-definitions-charters/robocza-definicja-negacjonizmu-
i-znieksztalcania-prawdy 
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Es geht hier um die Sorge um die Übereinstimmung der Aussagen mit den historischen Tatsachen und 
um die Bekämpfung der Verfälschung/Verharmlosung der Wahrheit über den Holocaust. Aus diesem 
Grund verstießen die deutschen Richter – so der Beschwerdeführer, Sohn von Karol Tendera – gegen 
Art. 10 EMRK, indem sie Äußerungen in Schutz nahmen, durch die die Erinnerung an den Holocaust 
verleugnet bzw. verfälscht und verharmlost wurde. 

Mit der Beschwerde wird Deutschland ebenfalls die Verletzung der Normen in Bezug auf das Recht auf 
ein faires Verfahren vorgeworfen, das in Art. 6 EMRK garantiert wird. Es wird nämlich darauf 
hingewiesen, dass der EuGH in der bisherigen Entscheidungspraxis davon ausgegangen war, dass eine 
unbegründete Verweigerung der Vollstreckung eines rechtmäßigen Urteils eines anderen Staates, wie 
im vorliegenden Fall, eine Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren darstellen kann, auch im Sinne 
des Rechts auf wirksame Vollstreckung des Gerichtsurteils. 

Mit seinem Beschluss hat der BGH das Recht Karol Tenderas zunichte gemacht und dabei unbegründete 
Ausführungen hinzugezogen, wonach durch die Verpflichtung zur Veröffentlichung einer 
Entschuldigung versucht wurde, eine fremde Meinung aufzuzwingen, was der Meinungsfreiheit 
widerspricht. Dabei wird in der Entscheidungspraxis des EGMR diese Form der Wiedergutmachung 
einer Persönlichkeitsrechtsverletzung als durchaus zulässig anerkannt (z.B. Cihan Öztürk v. Turkey36, § 
33, Błaja News v. Poland, Gasior v. Poland). 

Die Verwendung der Bezeichnung „polnische Vernichtungslager” oder einer gleichwertigen 
Bezeichnung für die deutschen Vernichtungslager des Zweiten Weltkriegs stellt auch einen Angriff auf 
das polnische Volk als Gruppe dar, über die durch den Gebrauch eines falschen Sprachcodes – und zwar 
Täterschaft oder Mittäterschaft an einem Völkermord (Holocaust) – ein geschichtsfälschender Stereotyp 
eingeprägt wird. 

Rechtsstaatlichkeit in Luxemburg 

BAYERISCHER RUNDFUNK UND PRESSE 

Eine weitere Klage auf Schutz von Persönlichkeitsrechten und Wiedergutmachung erhob Patria Nostra im Januar 
2018 gegen den Bayerischen Rundfunk – einen Radiosender aus Bayern (München). In dessen Online-Beiträgen 
wurden die deutschen Vernichtungslager in Sobibor, Treblinka und Belzec als „polnische Lager” bezeichnet. Die 
Anwälte aus dem Patria Nostra Verein hatten die Klage im Namen von Stanisław Zalewski, dem Vorsitzenden 
der Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Häftlinge der Politischen Gefängnisse und Konzentrationslager 
Hitlers, erhoben. 

Patria Nostra beantragte das Verbot einer jeglichen Verbreitung von Bezeichnungen wie „polnisches 
Vernichtungslager” oder „polnisches Konzentrationslager” sowie ihrer Äquivalente in der englischen, deutschen 
und in jeder anderen Sprache, um sich auf die deutschen Konzentrationslager und die deutschen 
Vernichtungslager, die sich während des Zweiten Weltkriegs auf dem Gebiet des besetzten Polens befanden, zu 
beziehen. Dementsprechend wurde auch beantragt, dass der Beklagte vom Gericht dazu verurteilt wird, auf 
eigene Kosten auf der unter der Internetadresse www.br.de betriebenen Internethauptseite eine in deutscher 
Sprache in der Schriftgröße 14 zu erfassende sowie durch Rahmen und Fettschrift hervorzuhebende 
Entschuldigung folgenden Inhalts (für die Dauer von 1 Monat) zu veröffentlichen: 

 
36 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22docname%22:[%22Cihan%20%C3%96zt%C3%BCrk%22],%22documentcollectionid2
%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-92918%22]} 
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„Bayerischer Rundfunk, der Herausgeber des Internetportals www.br.de bedauert, dass in der Veröffentlichung 
vom 23. März 2017 auf dem Portal www.br.de in dem Artikel Stephan Lehnstaedt. Die Ermordung polnischer 
Juden: „Der Kern des Holocaust” eine inkorrekte und die Geschichte des Polnischen Volkes verfälschende 
Formulierung, die unterstellt, dass die Vernichtungslager in Belzec, Sobibor und Treblinka von den Polen errichtet 
und geführt wurden, erschienen ist und entschuldigt sich bei Herrn Stanisław Zalewski, welcher in einem 
deutschen Konzentrationslager inhaftiert war, für die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere der 
Nationalidentität (Gefühl der Zugehörigkeit an das Polnische Volk) und seiner Nationalwürde.” 

Ferner beantragten die Anwälte des Vereins auch in diesem Fall die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung eines 
Betrags in Höhe von 50 000 PLN zugunsten der Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Häftlinge der Politischen 
Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers. 

Das Verfahren in dieser Sache wurde vom Berufungsgericht Warschau ausgesetzt. Dies resultierte aus 
der Vorabentscheidungsfrage, die dasselbe Berufungsgericht Warschau, jedoch in einer anderen 
Besetzung, in einem Vorabentscheidungsverfahren an den Europäischen Gerichtshof gerichtet hatte. Die 
Sache betraf die Mittelbayerischer Verlag KG mit Sitz in Regensburg. 

In den Online-Beiträgen dieser Zeitung wurden die deutschen Vernichtungslager in Sobibor, Treblinka und Belzec 
als „polnische Lager” bezeichnet. Diese Tatsache wurde von Stanisław  
Zalewski, der auch im Namen anderer ehemaliger Häftlinge dieses Lagers handelte, als Beleidigung empfunden. 
In seinem Namen erhoben die Rechtsanwälte aus dem Patria Nostra Verein Klage. 

Der Verein beantragte, dass der Beklagte vom Gericht dazu verurteilt wird, auf eigene Kosten und für die Dauer 
von 1 Monat auf der unter der Internetadresse http://www.mittelbayerische.de betriebenen Internethauptseite 
eine in deutscher Sprache in der Schriftgröße 14 zu erfassende sowie durch Rahmen und Fettschrift 
hervorzuhebende Entschuldigung folgenden Inhalts zu veröffentlichen: 

„Mittelbayerischer Verlag KG, der Herausgeber des Internetportals www.mittelbayerische.de bedauert, dass in 
der Veröffentlichung vom 15. April 2017 auf dem Portal www.mittelbayerische.de in dem Artikel Ein Kämpfer 
und sein zweites Leben eine inkorrekte und die Geschichte des Polnischen Volkes verfälschende Formulierung, die 
unterstellt, dass das Vernichtungslager in Treblinka von den Polen errichtet und geführt wurde, erschienen ist 
und entschuldigt sich bei Herrn Stanisław Zalewski, welcher in einem deutschen Konzentrationslager inhaftiert 
war, für die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere der Nationalidentität (Gefühl der 
Zugehörigkeit an das Polnische Volk) und seiner Nationalwürde.” 

Ferner beantragten die Anwälte des Vereins die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung eines Betrags in Höhe 
von 50 000 PLN zugunsten der Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Häftlinge der Politischen Gefängnisse 
und Konzentrationslager Hitlers. 

Außerdem beantragten sie die Anfertigung eines Gutachtens durch einen Sachverständigen für die 
Geschichtspolitik Deutschlands oder durch ein wissenschaftliches Institut, um aufgrund der bisherigen bzw. der 
eigenen Untersuchungen in Verbindung mit diesem Fall eine Erklärung hinsichtlich dessen zu verfassen, ob der 
Gebrauch der Bezeichnung „polnisches Konzentrationslager” oder „polnisches Vernichtungslager” durch die 
deutschen Presseredaktionen eine Ausdrucksform der deutschen Geschichtspolitik (Gedenkpolitik) ist und ob 
die deutsche Geschichtspolitik (Gedenkpolitik) die Herabsetzung der Verantwortung Deutschlands für die 
Holocaust-Verbrechen anstrebt. 

Und gerade in dieser Sache schockierte das polnische Gericht. Überraschenderweise äußerte es Bedenken 
bezüglich der Auslegung der Vorschrift aus Art. 7 Ziff. 2 der Verordnung Nr. 1215/2012. Am 30. Oktober 2019 
wendete es sich mit einer sog. Vorabentscheidungsfrage an den EuGH und beantragte die Erklärung der 
Bedeutung dieser Vorschrift. 
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Die Analyse der Begründetheit der Vorabentscheidungsfrage lässt sich auf zwei Aspekte beschränken. 
Erstens betrifft die Bezeichnung „polnische Lager” nach Auffassung dieser richterlichen Besetzung 
weder den Kläger direkt noch ganz Polen während des Zweiten Weltkriegs, und eine eventuelle 
Begründung für das Gefühl, dass ihm mit einer solchen Äußerung in Bezug auf eine Gemeinschaft 
Unrecht getan wurde, ergibt sich aus seinen besonderen Erfahrungen aus dieser historischen Periode, 
auf die sich der Beitrag bezog. Zweitens wurde in den Erwägungsgründen der Vorabentscheidungsfrage 
bemerkt, dass infolge der Emigration der Polen, die bis zum heutigen Tage andauert, die Kriterien der 
Aktivlegitimation, die auf einer solchen Kriegserfahrung beruhen, auf einen unbegrenzten Personenkreis 
in unterschiedlichen Ländern zutreffen können, nicht nur in Polen. 

Nach Auffassung des Berufungsgerichts kann bezweifelt werden, dass der Herausgeber 
„vernünftigerweise hätte vorsehen können, dass er im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser 
Veröffentlichung wegen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten einer bestimmten natürlichen Person 
von einem polnischen Gericht verklagt werden könnte.”  

Die Vorabentscheidungsfragen, die an der Zuständigkeit der polnischen Gerichte für die Entscheidung in Sachen 
wegen Lügen über die „polnischen Lager” zweifeln, setzten die Bevollmächtigten von Stanisław Zalewski in 
Verwunderung.  

Denn nicht nur die polnischen und deutschen Gerichte, sondern auch der EuGH haben sich bereits zu der 
Zuständigkeit in Sachen wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen im Internet geäußert. Der Europäische 
Gerichtshof vertrat den Standpunkt, dass die betroffene Person wegen des Ortes, an dem der Schaden zustande 
kommt (ein beliebiger Ort auf der ganzen Welt), in solchen Fällen die Haftung des Autors einer Verleumdung 
vor den Gerichten eines jeden EU-Mitgliedstaates geltend machen kann, in dem diese Verleumdung zugänglich 
war (Mosaikprinzip). Für solche Sachen ist jedoch – so der EuGH – das Gericht an dem Ort, an dem die betroffene 
Person den „Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen” (mit anderen Worten das „Zentrum ihrer Interessen”) hat, 
vorrangig zuständig. 

Es verwundert, dass es das Berufungsgericht Warschau unterlassen hat, seine Bedenken vor der 
Einreichung der Vorabentscheidungsfragen mit den Ausführungen des EuGH in seinem Urteil vom 25. 
Oktober 2011 in den verbundenen Sachen C-509/09 und C-161/10 zu konfrontieren. Auf dieser 
Grundlage wurde das Konzept des Bindegliedes zwischen dem Mittelpunkt der Lebensinteressen und 
dem Mosaikprinzip entwickelt. 

So war auch die ständige Entscheidungspraxis aller polnischen Gerichte, die über Klagen ehemaliger 
Häftlinge der deutschen Konzentrationslager entschieden haben. Dazu gehören auch die in Warschau 
(gegen die Herausgeber von Die Welt und Bayerischer Rundfunk), in Olsztyn (gegen den Herausgeber 
des Internetauftrittes focusonline.de) und in Krakau (Klage gegen das ZDF) entschiedenen Klagen.  

In keiner dieser Sachen konnte die Frage nach der polnischen Zuständigkeit von den deutschen 
Beklagten wirksam angefochten werden. Mehr noch – selbst die deutschen Gerichte haben keinerlei 
solcher Bedenken gehegt – weder das Landgericht Mainz noch das Oberlandesgericht Koblenz noch das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. 

Die polnische Rechtsprechung wurde auch vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg in seinem Urteil vom 10. Oktober 2019 bestätigt. In der Rechtsprechung des EGMR ist die 
Pflicht des Staates, dem Einzelnen im Rahmen des Schutzes seines Rechts auf Privatsphäre auch den 
Schutz vor beleidigenden und verleumderischen Aussagen zu garantieren, die keine bestimmte Person 
direkt, sondern eine Gruppe von Personen betreffen, soweit die negativen Auswirkungen einer solchen 
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Aussage zugleich das Gefühl der Identität und das Selbstwertgefühl der Mitglieder dieser Gruppe 
verletzen, deutlich zu erkennen.  

Das war der Standpunkt des EGMR in der Sache LEWIT vs. AUSTRIA, Application no. 4782/1837. In 
seinem Urteil vom 10. Oktober 2019 entschied der EGMR, dass Österreich dieser Pflicht nicht 
nachgekommen war, da es die Einleitung des Verfahrens auf Antrag eines ehemaligen Häftlings des 
Konzentrationslagers Mauthausen gegen den Herausgeber, der einen Beitrag mit der Unterstellung 
veröffentlichte, dass es sich bei den Häftlingen in diesem Lager um Verbrecher, und nicht Opfer der 
deutschen Besatzung handelte, verweigerte. Der EGMR stellte fest, dass sich der Beschwerdeführer 
angesichts seiner Vergangenheit und seiner Erfahrungen durch die Veröffentlichung, mit der falsche 
Informationen über eine Gruppe verbreitet wurden, zu der er gehörte, erniedrigt fühlen durfte, auch wenn 
er in dem Beitrag nicht namentlich erwähnt wurde. 

Man hat leider den Eindruck, dass die polnischen Richter diesmal durch die Stellung der 
Vorabentscheidungsfrage vor dem Schweregrad des Anspruchs kapitulierten und versuchten, die Sache 
der deutschen Justiz zu überlassen. 

Das Urteil des EuGH ist am 17. Juni 2021 ergangen. In seinem Urteil in der Sache C-800/1938 stellte 
der Europäische Gerichtshof Folgendes fest: 

Das Gericht des Ortes, an dem sich der Mittelpunkt der Interessen einer Person befindet, die geltend 
macht, durch einen auf einer Website veröffentlichten Inhalt in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt 
worden zu sein,  
 
ist für die Entscheidung über eine von dieser Person erhobene Haftungsklage auf Ersatz des gesamten 
entstandenen Schadens nur dann zuständig,  
 
wenn der Inhalt objektive und überprüfbare Elemente enthält, anhand derer sich die Person 
unmittelbar oder mittelbar individuell identifizieren lässt. 
 
Zitate aus der Mitteilung des EuGH: 
 
(…) „Die vom Berufungsgericht Warschau geprüfte Sache betrifft eine Situation, in der die Person, die 
angeführt hat, durch die auf der Internetseite der Mittelbayerischen Verlag veröffentlichten Inhalte in 
ihren Persönlichkeitsrechten verletzt worden zu sein, in dem veröffentlichten Artikel keineswegs genannt 
wurde, weder direkt noch indirekt”. 
 
„Damit die mit der Verordnung verfolgten Ziele der Vorhersehbarkeit der Zuständigkeitsvorschriften 
der Verordnung und der Rechtssicherheit erreicht werden können, darf diese enge Verbindung in dem 
Fall, in dem eine Person geltend macht, durch einen auf einer Website veröffentlichten Inhalt in ihren 
Persönlichkeitsrechten verletzt worden zu sein, nicht auf ausschließlich subjektiven Elementen beruhen, 
die allein mit der persönlichen Sensibilität dieser Person zusammenhängen. Die enge Verbindung muss 
vielmehr auf objektiven und nachprüfbaren Elementen beruhen, anhand derer sich die betreffende 
Person unmittelbar oder mittelbar individuell identifizieren lässt.”.  
 
„Auch die bloße Zugehörigkeit einer Person zu einer großen identifizierbaren Gruppe ist nicht geeignet, 
zur Verwirklichung der genannten Ziele der Vorhersehbarkeit der Zuständigkeitsvorschriften und der 

 
37 https://laweuro.com/?p=9766 
38 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=pl&td=ALL&num=C-800/19 
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Rechtssicherheit beizutragen. Denn der Mittelpunkt der Interessen der Mitglieder einer solchen Gruppe 
kann sich potenziell in jedem beliebigen Mitgliedstaat der Union befinden”. 
 
Zitate aus der Begründung des EuGH: 
 
„In diesen Rechtssachen ging es um Fälle, in denen die Personen, die sich in ihren 
Persönlichkeitsrechten verletzt fühlten, in den im Internet veröffentlichten Inhalten unmittelbar genannt 
wurden, denn sie wurden dort mit Vor- und Nachnamen bzw. mit ihrer Firma genannt. 

„Würde dem Gericht des Ortes, an dem sich der Mittelpunkt der Interessen dieser Person befindet, die 
Zuständigkeit zugewiesen, um über die von dieser erhobene Klage auf Ersatz des gesamten entstandenen 
Schadens zu entscheiden, würde dies, wenn die Person in dem genannten Inhalt weder namentlich 
genannt wird noch mittelbar individuell identifizierbar ist, der Vorhersehbarkeit der 
Zuständigkeitsvorschriften der Verordnung Nr. 1215/2012 und der Rechtssicherheit abträglich sein, die 
die Verordnung insbesondere dem Verbreiter des betreffenden Inhalts gewährleisten soll.” 

– Es ist eingetreten, was ich befürchtet habe. Jetzt kann ich mit den Urteilen der polnischen Gerichte 
wirklich die Wände in meiner Wohnung tapezieren. Oder in dem Sitz des Vereins der Ehemaligen 
Häftlinge von Vernichtungslagern – sagt Stanisław Zalewski, dessen Fall vom EuGH entschieden 
wurde, traurig. – Entweder sind die Richter am EuGH – trotz ihrer Professorentitel – Ignoranten, oder 
sie tun dies vorsätzlich. Sie versperren den Polen den Gerichtsweg in Sachen, in den sie beleidigt werden. 
Es spielt keine Rolle, dass ich in Treblinka war, aber es ein „polnisches Lager” zu nennen, das beleidigt 
mich als ehemaligen Häftling. Diese Lager wurden nicht von Außerirdischen errichtet. Das waren die 
Deutschen – fügt er hinzu. 

Die bisherige Auslegung des Art. 7 Ziff. 2 der Verordnung (EG) Nr. 1215/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. 2012, L 351, 
S. 1), der sog. Brüssel-II-Verordnung, war anders. 

Bisher hatten sich die luxemburgischen Richter konsequent auf Seite der betroffenen Personen gestellt 
und eine Meinung gebildet, die durch die Entscheidung vom 25. Oktober 2011 in der Sache eDate 
Advertising et al. (C-509/09 und C-161/10, EU:C:2011:685) begründet wurde, und zwar dass die 
betroffene Person bei einer Verleumdung übers Internet, die eine uneingeschränkter Reichweite hat, 
einen ausländischen, für diese Verleumdung verantwortlichen Rechtsträger in dem Staat verklagen kann, 
in dem sich ihr sog. „Mittelpunkt der Lebensinteressen” befindet. Am häufigsten handelt es sich dabei 
um den Wohnort bzw. Sitz (bei organisatorischen Einheiten) der betroffenen Person. 

Wir sind nicht damit einverstanden, dass die bloße Tatsache, dass eine Aussage negative Auswirkungen 
in verschiedenen Mitgliedstaaten verursachen kann, nicht zwingend zu einem Verstoß gegen das Prinzip 
der Vorhersehbarkeit, die aus den Erwägungsgründen 15 und 16 der Verordnung Nr. 1215/2015 
abgeleitet wird, führen muss. Dieses Prinzip ist schon dadurch erfüllt, dass der Herausgeber der 
inkriminierten Aussage, sich dessen bewusst, dass er mit seinem Handeln das Selbstwertgefühl und das 
Gefühl der Würde der Polen (insbesondere der ehemaligen Häftlinge der Vernichtungslager oder deren 
Familienangehörigen) verletzt, die möglicherweise in anderen Mitgliedstaaten wohnen, damit rechnen 
muss, dass er potenziell in jedem dieser Mitgliedstaaten verklagt werden kann. Ebenso schließt die bloße 
Tatsache, dass die Mitglieder der gesellschaftlichen Gruppe, auf die sich die diffamierende Aussage 
bezieht, in verschiedenen Ländern wohnen können, nicht aus, dass eventuell prozessuale Folgen im 
Bereich der nationalen Gerichtsbarkeit zu berücksichtigen sind. 
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– Das Urteil des EuGH ist schockierend und erschreckend, wenn ich lese, dass der EuGH nicht 
feststellen kann, wessen Persönlichkeitsrechte durch den Ausdruck „polnisches Vernichtungslager 
Treblinka” verletzt werden können. Mit der Naivität eines Kindes erklären die Richter, dass diese 
Person, d.h. Stanisław Zalewski, Zit. „in dem veröffentlichten Beitrag weder namentlich genannt wird 
noch mittelbar individuell identifizierbar ist” – so der Rechtsberater Obara, Vorsitzender des Patria 
Nostra Vereins und Bevollmächtigter von Stanisław Zalewski. 

Patria Nostra kann sich nicht des Eindrucks erwehren, dass eine Art Diskriminierung vorliegt, wenn 
polnische Bürger ihr Recht auf Klage gegen einen deutschen Herausgeber nur aus dem Grund nicht vor 
einem polnischen Gericht gemäß Art. 7 Ziff. 2 der Verordnung Nr. 1215/2015 geltend machen können, 
dass es sich um eine Aussage handelt, die potenziell für mehr betroffene Personen sorgen kann, die den 
Mittelpunkt ihrer Interessen in anderen Mitgliedstaaten haben. 

Das bedeutet, dass diese Vorschrift in Fällen, in denen es potenziell mehrere von der Aussage betroffene 
Personen gibt, d.h. in Fällen, in denen die Aussagen deutlich negativer zu beurteilen sind als in Fällen, 
in denen es nur eine betroffene Person gibt, keine Anwendung findet. Und es lässt sich kaum davon 
ausgehen, dass die Auslegungen der Verordnung aus den Erwägungsgründen 15 und 16 der Verordnung 
Nr. 1215/2015 diejenigen Personen bevorzugen sollen, die für die Verleumdung mehrerer betroffenen 
Personen verantwortlich sind, oder von kollektiver Verleumdung betroffene Personen benachteiligen 
sollen. 

Das Urteil des EuGH bedeutet, dass polnische Gerichte nicht über Klagen wegen der Bezeichnung 
„polnische Lager” entscheiden dürfen, die gegen deutsche Herausgeber erhoben werden. Die Polen 
werden, um den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte geltend zu machen, eine Klage gegen den 
Herausgeber in dem Staat erheben müssen, in dem er seinen Sitz hat. 

Bei den deutschen Verlagshäusern müsste demnach die Klage vor einem deutschen Gericht erhoben 
werden. Und wie der Fall von Karol Tendera gezeigt hat, haben die deutschen Richter am 
Bundesverfassungsgericht den deutschen Herausgeber ohne jeden Skrupel in Schutz genommen, indem 
sie sich auf eine unverständliche Auslegung der Meinungsfreiheit beriefen. Mehr noch, sie erwogen 
nicht einmal die Frage, ob diese merkwürdig verstandene Meinungsfreiheit nicht doch vor dem Recht 
Karol Tenderas auf Schutz seiner Würde, die von den deutschen Journalisten verletzt wurde, 
zurücktreten sollte. 

Damit haben sie den ihnen untergeordneten deutschen ordentlichen Gerichten deutlich zu verstehen 
gegeben, dass das Interesse deutscher Journalisten wichtiger ist als die Persönlichkeitsrechte polnischer 
Bürger, und das ähnliche Rechtssachen so zu entscheiden sind. 

Unserer Meinung schließen sich auch andere Juristen an, u.a. Prof. Genowefa Grabowska, 
Verfassungsrechtlerin, die sich in einem Interview für das Internetportal wpolityce.pl wie folgt 
äußerte, Zit.39: 

„Meiner Meinung nach hat der EuGH jegliche europäische Gerichtsbarkeit verleugnet, mit der die 
europäischen Werte geschützt werden. Hier bestand der Werteschutz darin, dass nicht nur die Würde 
und der Wert von Personen, sondern auch die Identität der Länder, die nationale Identität, schutzwürdig 
ist. Die Tatsache, dass dieser deutsche Medienkonzern die Information schließlich richtigstellte, hat hier 
überhaupt keine Bedeutung. Denn der Verlag wusste, dass das keine polnischen Todeslager waren, dass 

 
39 https://wpolityce.pl/polityka/555228-prof-grabowskatsue-zamyka-droge-dojscia-do-sprawiedliwosci?fbclid=IwAR0gHl-
nT8d7H8KKe3yux0Petm_HlEJJedY94ES243p_Or4rxO-vfQQZQvA 
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Treblinka ein deutsches Todeslager war. Trotzdem wurde eine solche Formulierung verwendet, die 
Geschichte wurde also gefälscht.” 

„Ich muss mich hier zutiefst über den EuGH beklagen, da er mit den Vorschriften über die Jurisdiktion, 
d.h. die Zuständigkeit der Gerichte in den Mitgliedstaaten jongliert und dabei so weit geht, dem 
polnischen Bürger den Zugang zu Gerechtigkeit zu versperren.” 

„Die Zusammenarbeit zwischen den Gerichten in der EU und der EuGH sind nicht dazu da, dass der 
Europäische Gerichtshof den Bürgern die Geltendmachung von Ansprüchen erschwert – ganz im 
Gegenteil, der EuGH soll dies den Bürgen erleichtern. Mit diesem Urteil versperrt der EuGH Bürgern 
von Staaten den Weg, die die Gerichtssachen im eigenen Land erledigen möchten. Die Sperrung dieses 
Weges ist wahnsinnig bequem für Deutschland, die deutsche Presse, die deutschen Herausgeber, denn 
dort kommen „Patzer” wie derjenige der „polnischen Vernichtungslager” sehr oft vor. Ein solcher 
Herausgeber ist straflos, denn er weiß, dass keine Klagen aus Polen gegen ihn erhoben werden, denn 
wer wird schon die Kosten, die Reisen, die Benennung von Bevollmächtigten vor der Gerichtsbarkeit 
eines anderen Landes in Erwägung ziehen. Der EuGH sagt: Fahr nach Karlsruhe, Madrid oder Sevilla, 
lieber Bürger, und mach vor den dortigen Gerichten deine Rechte geltend, wenn du ein 
grenzüberschreitendes oder, wie in diesem Fall, ein historisches Problem hast. 

„Diese Entscheidung muss näher betrachtet und analysiert werden. Ich verstehe, dass jedes Gericht 
seine Zuständigkeit hat, bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten müssen jedoch die Gerichte sowohl in 
dem Staat, in dem sich der Täter aufhält, als auch in dem Staat, in dem sich das Opfer, die betroffene 
Person aufhält, zugänglich sein. Es darf nicht so sein, dass ein Opfer zu dem Gericht in dem Land des 
Täters geschickt wird, wenn bekannt ist, dass diese Person dies wegen ihres Alters oder der Finanzlage 
nie schaffen wird.” 

Das Urteil des EuGH ist insoweit unverständlich, dass der Generalanwalt am EuGH Michal Bobek am 23. Februar 
2021 seine Empfehlung bezüglich der von dem Gericht in Warschau gesendeten Vorabentscheidungsfrage – 
einer Bitte um verbindliche Auslegung des EU-Rechts in Bezug auf den Streit zwischen Herrn Stanisław Zalewski 
und dem deutschen Herausgeber des Internetportals Mittelbayerische.de – veröffentlichte. Michal Bobek 
erklärt in seiner Stellungnahme, dass das EU-Recht dem ehemaligen Auschwitz-Häftling nicht im Wege steht, 
den Schutz seiner Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit den Formulierungen über „polnische Lager” 
auch in solchen ausländischen Pressematerialien geltend zu machen, in denen er nicht „individuell identifiziert” 
wurde. Und die Entscheidung, inwieweit er von dem jeweiligen Fall betroffen ist, obliegt dem für die Sache 
zuständigen Gericht. 
 
Ferner beruft sich Michal Bobek auf die Rechtsprechung der polnischen Gerichte, an die der EuGH von 
der polnischen Regierung erinnert wurde, in der die nationale Identität und das Recht auf Achtung der 
Wahrheit über die Geschichte des Volkes zum Katalog geschützter Persönlichkeitsrechte gehören. Und 
gemäß der polnischen Rechtsprechung wird durch den Gebrauch des Adjektivs „polnisch” die Schuld 
an der Errichtung der Vernichtungslager einer Gruppe von Personen zugeschrieben, die selbst in diesen 
Lagern inhaftiert waren, mit der Unterstellung, dass die Opfer zugleich auch die Täter waren. 
 
Die endgültigen Urteile des Europäischen Gerichtshofes stimmen in entscheidender Mehrheit mit den 
Stellungnahmen des Generalanwalts überein. Diesmal ist es anders… Es ist so, dass das Opfer – der 96-
jährige Stanisław Zalewski, ehemaliger Auschwitz-Häftling, nach München geschickt wird, um 
Gerechtigkeit zu fordern – beim Gericht des Autors der Beleidigung über das „polnische 
Vernichtungslager”.  
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Dort wird das Gericht den Fall zum Glück anhand des polnischen Rechts und dessen Auslegung 
analysieren, die aus vor den Gerichten in Białystok (Janina Luberda-Zapaśnik), Warschau (Stanisław 
Zalewski) und Krakau (Karol Tendera) ergangenen Urteilen in den Sachen über die „polnischen Lager” 
abgeleitet werden kann, vgl.: Art. 16 des internationalen Privatrechts40 
 

Die ehemaligen Häftlinge kämpfen um die Wahrheit um die schlimme Vergangenheit. Und inzwischen 
betont Frau Dr. Janina Luberda-Zapaśnik, die ehemalige Gefangene im Konzentrationslager und 
stellvertretende Vorsitzende des Patria Nostra Vereins: 

– In meiner Familie ist es ein Wunder geschehen. Meine Tochter hat ihre eigene Familie in Deutschland 
gegründet. Deutsch-polnische Kinder sind zur Welt gekommen. Vielleicht ist es also gelungen, die 
Dämonen der Vergangenheit zu vertreiben. Was uns alle jedoch nicht von der Pflicht befreit, uns an 
diese Vergangenheit zu erinnern, damit sie sich nie wiederholt. 

 

 
40 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-prywatne-miedzynarodowe-17699007/art-16 
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Rozliczenia ze zbrodniami II wojny światowej w Polsce i w Niemczech.  

Od końca wojny do XXI wieku41 

dr Łukasz Jasiński 

CBH PAN w Berlinie 

 

Celem niniejszego artykułu jest zarysowanie pejzażu powojennych rozliczeń z niemieckimi 

zbrodniami wojennymi w Polsce  prowadzonych od 1945 r. aż do współczesności. Moim celem jest 

wskazanie na kolejne fazy rozliczeń w Polsce, statystyki procesów, a także opis najważniejszych z nich. 

Kolejną kwestią będącą przedmiotem rozważań są ramy prawno-instytucjonalne rozliczeń. Nie mniej 

istotną rolę odgrywa także kontekst międzynarodowy, a zwłaszcza relacje polsko-niemieckie. Od 1949 

r. na polskie rozliczenia z przeszłością miała wpływ działalność wymiaru sprawiedliwości RFN i (w 

znacznie mniejszym zakresie) NRD. Kolejną interesującą kwestią pozostaje pytanie o rozliczenia 

dokonywane w Polsce już po przełomie 1989 r., w warunkach w pełni suwerennego demokratycznego 

państwa prawnego. Zjawisko określane mianem „późnej sprawiedliwości”, czyli ściganie już w XXI 

wieku w Polsce jak i w Niemczech sędziwych sprawców zasługuje tutaj na oddzielną uwagę. 

Nie sposób mówić o rozliczeniach ze zbrodniarzami wojennymi w Polsce bez wspomnienia o 

hekatombie II wojny światowej, a także o skali brutalności i terroru okupacyjnego. Zbrodnie wojenne 

były popełniane na ziemiach polskich od pierwszych do ostatnich chwil II wojny światowej, poczynając 

od zbrodni Einsatzgruppen i Selbstschutzu we wrześniu 1939 r., aż po marsze śmierci z obozów 

koncentracyjnych z ostatnich miesięcy i tygodni wojny. Jak zauważył Anthony Beevor, pod wieloma 

względami kampania w Polsce oraz jej bezpośrednie następstwa stanowiły dla Hitlera wstęp do 

późniejszej Rassenkrieg-wojny rasowej przeciwko ZSRR42. Co więcej, ze względu na funkcjonowanie 

na okupowanych ziemiach polskich niemieckich obozów zagłady, Polska stała się miejscem w który 

odbyła się duża część Zagłady Żydów w Europie. 

Skalę i planowy charakter niemieckich zbrodni dostrzegali nie tylko historycy. Jak zauważył 

wybitny filozof Władysław Tatarkiewicz: „Polska została planowo i z premedytacją zniszczona ogniem 

 
41 Część niniejszego artykułu na temat Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce jest oparta 
na pracy doktorskiej autora. Por. Łukasz Jasiński, Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania 
Zbrodni Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945-1989, Gdańsk-Warszawa 2018.  
42 Anthony Beevor, Druga wojna światowa, Kraków 2013, S. 55. 
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i dynamitem. Zniszczenie zostało przeprowadzone z całą świadomością, rozmysłem, przygotowaniem, 

systemem, metodą. Nie było przypadkiem, chwilowym impulsem, szałem wojennym”43.  

Tak wielka skala zbrodni tworzyła bezpośredni kontekst polskich rozliczeń z niemieckimi 

zbrodniami wojennymi. Określiła ona także stosunek polskiego społeczeństwa do Niemców i 

niemieckości en masse. Opisując pierwsze powojenne lata w Polsce Marcin Zaremba zauważył, iż: 

„dominantą, jeśli chodzi o uczucia Polaków względem Niemców, pozostawały emocje (…) pomiędzy 

niechęcią, wrogością, a nienawiścią”44. Stanowiło to także pewien emocjonalny, społeczny kontekst 

rozliczeń ze zbrodniami i ich sprawcami. Trudno było się zatem spodziewać w powojennych latach 

pobłażliwości wobec sprawców.  

 Niezależnie od powyżej wspomnianej skali niemieckich zbrodni należy pamiętać, iż Polska w 

roku 1939 padła ofiarą dwóch totalitaryzmów i była okupowana w latach 1939-1941 na podstawie Paktu 

Ribbentrop-Mołotow zarówno przez nazistowską III Rzeszą, jak i komunistyczny Związek Radziecki45. 

Radzieckie zbrodnie wojenne popełnione na okupowanych wschodnich ziemiach Polski, takie jak m.in. 

wywózki w głąb ZSRR, czy też Zbrodnia Katyńska wobec faktu, iż Polska znalazła się po 1945 r. w 

radzieckiej strefie wpływów nie mogły jednak być siłą rzeczy, aż do przełomu roku 1989 przedmiotem 

jakichkolwiek rozliczeń w oficjalnej pamięci II wojny światowej tabuizowane46. Stanowiło to z 

pewnością przez kolejne dekady „piętę achillesową” procesu ścigania zbrodniarzy wojennych. 

W kontekście prawa międzynarodowego godnym podkreślenia jest polski udział w 

prowadzonych jeszcze w trakcie trwania wojny debatach określających ramy prawne przyszłych 

rozliczeń. Duży wkłady wniosły tutaj wysiłki władz RP na uchodźstwie w Londynie. W czasie trwania 

II wojny światowej, gdy kwestia ukarania sprawców zbrodni wojennych była jeszcze kwestią 

przyszłości, to właśnie rząd Polski, obok emigracyjnego rządu Czechosłowacji, domagał się surowego 

ukarania bezpośrednich i pośrednich sprawców. Już w grudniu 1939 r. działający we Francji 

emigracyjny gabinet premiera Władysława Sikorskiego informował o funkcjonowaniu specjalnego 

rejestru popełnianych zbrodni i gromadzeniu dowodów47. 

W kwietniu 1940 r. na mocy decyzji rządu RP na uchodźstwie rozpoczęto w kraju akcję 

dokumentowania przypadków zbrodni popełnianych w okupowanej Polsce48. Od października 1941 w 

 
43 Władysław Tatarkiewicz, Etyczne podstawy rewindykacji i odszkodowań, Warszawa 1945. Cyt. za: Wojciech Jerzy 
Gruszczyński, Odpowiedzialność odszkodowawcza NRF w XXI wieku-próba opisu, in: Humanum. Międzynarodowe 
studia humanistyczno-ekonomiczne, 27 (2017), s. 81-115, hier S. 90. 
44 Marcin Zaremba, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012, S. 561.  
45 Szerzej na temat losów Polski jako ofiary nazizmu i komunizmu oraz wpływu tych wydarzeń na pamięć zbiorową, zob. 
Paweł Kaczorowski, Marek Kornat, Joanna Lubecka, Piotr Madajczyk (Hrsg.), Doświadczenie dwóch totalitaryzmów. 
Interpretacje, Warszawa 2018.  
46 Na ten temat zob. szerzej: Andrzej Przewoźnik, Jolanta Adamska, Katyń. Zbrodnia-prawda-pamięć, Warszawa 2010. 
47 Elżbieta. Kobierska-Motas, Rząd Polski na emigracji wobec problemu dokumentowania niemieckich przestępstw 
wojennych in: „Pamięć i Sprawiedliwość” 38 (1995), S. 175-202, hier: S. 175. 
48 Franciszek. Ryszka, Norymberga, prehistoria i ciąg dalszy, Warszawa 1982, S. 98-99.  



43 
 

całą akcję włączyło się Ministerstwo Sprawiedliwości, które miało za zadanie prowadzenie kartoteki 

Niemców działających w strukturach okupacyjnych49.  

Przełomowym krokiem w kontekście rozwiązań prawnych był ogłoszony 30 marca 1943 r. 

Dekret Prezydenta RP „O odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne”. Był to pierwszy szczegółowy 

akt prawny w tej dziedzinie, przyjęty przez państwo koalicji antyhitlerowskiej. Istotnymi w kontekście 

powojennych procesów zapisami dekretu były stwierdzenia, iż przywódcy III Rzeszy i sprawcy 

najcięższych przestępstw powinni stanąć przed powołanym przez aliantów trybunałem 

międzynarodowym, natomiast zaś pozostali sprawcy powinni być sądzeni w przez sądy  krajach w 

których popełnili przestępstwa, na podstawie miejscowego prawa50. 

Ogromy wkład w rozwój prawa międzynarodowego miał również polski prawnik żydowskiego 

pochodzenia Rafał Lemkin. W 1944 r. w Waszyngtonie ukazała się książka jego autorstwa „Axis rule 

in occupied Europe”. W książce tej po raz pierwszy zawarł on pojęcie ludobójstwa-genocide, stanowiące 

zbitkę greckiego określenia genos (naród) oraz łacińskiego cide, oznaczającego akt zabójstwa51. 

Równolegle z wysiłkami władz w Londynie konkretne działania związanie ze zbieraniem 

dowodów niemieckich zbrodni podjęły struktury Polskiego Państwa Podziemnego. W 1942 r. 

Kierownictwo Walki Cywilnej wydało odezwę w sprawie zbierania materiałów dotyczących 

niemieckich zbrodni popełnianych w okupowanej Polsce52. W lutym 1944 r. rozpoczęto z kolei akcję 

„Niezapominajka” polegającą na dokumentowaniu miejsc i faktów zbrodni oraz gromadzeniu 

dowodów53.  

Wobec rozwoju sytuacji na froncie wschodnim i wkroczeniu w 1944 r. Armii Czerwonej na 

okupowane ziemie polskie, inicjatywę polityczną przejęli polscy komuniści i utworzony w Moskwie 

Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, będący samozwańczą konkurencją dla legalnych władz RP54. 

Zaledwie dzień po proklamowaniu PKWN, 23 lipca 1944 r. Armii Czerwonej udało się wyzwolić 

pierwszy obóz koncentracyjny KL Majdanek55. 26 sierpnia pierwsza grupa zachodnich dziennikarzy 

odwiedziła teren obozu. Zdjęcia i doniesienia prasowe z Majdanka wywołały ogromny wstrząs wśród 

opinii publicznej56.  

 
49 Ebenda, S. 99-100.  
50 Ebenda, S. 108-112. 
51 Donna Lee-Frieze (Hrsg.), Nieoficjalny. Autobiografia Rafała Lemkina, Warszawa 2018, S. 161 i n.  
52 Kobierska-Motas, Rząd polski na emigracji, S. 177. 
53 Ryszard. Kotarba, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie 1945-1953, in: Krzysztofory. Zeszyty 
Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,  17 (1990), S. 55-78,  hier S. 66. 
54 Zob. Krystyna Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Warszawa 2018, S. 86-88. 
55 Warto zaznaczyć, iż pierwszy obóz koncentracyjny został wyzwolony przez aliantów zachodnich znacznie później, w 
listopadzie 1944 r. Był to KL Natzweiler-Struthof.  
56 Keith Lowe, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań 2013, S. 117-118. 
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Powołanie do życia PKWN i wyzwolenie obozu na Majdanku, wraz z dalszymi postępami Armii 

Czerwonej i towarzyszących jej jednostek ludowego Wojska Polskiego odsłaniały stopniowo skalę 

niemieckich zbrodni. W sierpniu 1944 wspólnie z władzami radzieckimi PKWN powołał do życia 

Polsko-Radziecką Komisję Nadzwyczajną do badania zbrodni niemieckich popełnionych na 

Majdanku57. Celem mającej siedzibę w Lublinie instytucji było zbieranie materiałów dowodowych 

dotyczących zbrodni dokonanych w tym obozie koncentracyjnym. Zebrane przez tę komisję dowody 

stanowiły podstawę aktu oskarżenia w procesie przeciwko załodze KL Majdanek.  

Proces załogi Majdanka który odbył się w dniach 27 listopada-2 grudnia 1944 w Lublinie i był 

pierwszy dużym procesem zbrodniarzy na ziemiach polskich58. Oskarżonymi byli czterej strażnicy z 

obozu oraz dwaj więźniowie funkcyjni - kapo. Procesowi towarzyszyło ogromne napięcie i emocje. 

Przed procesem oskarżeni ledwo uniknęli zlinczowani przez rozwścieczony tłum mieszkańców 

Lublina59.  

Oskarżonych uznano za winnych i skazano na śmierć60. Skala zbrodni popełnionych na 

Majdanku spowodowała, iż nawet prokuratorzy odczuwali bezradność i nieadekwatność środków 

prawnych, którymi dysponowali. Warto tutaj zacytować fragment mowy prokuratora Jerzego 

Sawickiego: „z tego miejsca nie waham się przyznać, iż rozumiem średniowieczne kary. Nie wstydzę 

się Wam powiedzieć, że rozumiem dobrze, iż można domagać się łamania kości, wyrywania 

poszczególnych części ciała, przypiekania rozżarzonym żelazem, rozrywania końmi”61. 

Rok 1944 stanowił moment, w którym nie tylko rozpoczęły się procesy, ale także rozpoczęto 

tworzenie podstaw prawnych, które na kolejne lata, a nawet dekady określiły kształt badania i ścigania 

zbrodni i ich sprawców. Mowa tutaj o przyjętym przez PKWN dnia  31 sierpnia 1944 dekrecie „O 

wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 

ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego”62. Ten wielokrotnie nowelizowany 

akt prawny, znany jako „dekret sierpniowy” obowiązywał  w całym okresie stalinowskim i był najdłużej 

obowiązującym przepisem w powojennej Polsce63.  

„Dekret sierpniowy” wymieniał trzy główne typy przestępstw:  

-udział w dokonywaniu zabójstw oraz znęcaniu się i prześladowaniu cywilów lub jeńców 

wojennych,  

 
57 Alina. Ewa Gałan, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie 1944-1999, Lublin 
2010, S. 43-44. 
58 Czesław Pilichowski, Badanie i ściganie zbrodni hitlerowskich 1944-1974, Warszawa 1975, S. 3-4.   
59 Edmund Dmitrów, Niemcy i okupacja hitlerowska w oczach Polaków. Poglądy i opinie z lat 1945-1948, Warszawa 
1987, S. 235. 
60 Anna Wiśniewska, Czesław Rajca, Majdanek. Lubelski obóz koncentracyjny, Lublin 2002, S. 62. 
61 Tadeusz Cyprian, Jerzy Sawicki, Oskarżamy, Kraków 1949, S. 41. 
62 Tekst dekretu zob. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19440040016 (29.06.2021). 
63 Piotr. Kładoczny, Prawo jako narzędzie represji w Polsce Ludowej 1944-1956, Warszawa 2004, S.176-177. 
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-działanie na szkodę osób przebywających na obszarze Państwa Polskiego przez ujęcie lub 

wywożenie osób poszukiwanych albo prześladowanych przez władze okupacyjne 

 -wymuszanie świadczeń od takich osób lub ich bliskich.  

Dekret przewidywał także kary za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w wymienionych 

wyżej przestępstwach64. Przepisy „dekretu sierpniowego” były niestety w kolejnych latach 

wykorzystywane do prześladowań politycznych przeciwników nowej władzy, zwłaszcza byłych 

żołnierzy Armii Krajowej i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego oraz przedwojennych 

urzędników65. 

W celu rozpatrywania spraw określanych przez „dekret sierpniowy”, na mocy dekretu PKWN z 

dnia 12 września 1944 utworzono Specjalne Sądy Karne. Miały one obradować w trzyosobowych 

składach (sędzia i dwóch ławników reprezentujących „czynnik społeczny”). Ogółem na terenie Polski 

powołano do życia dziesięć SSK. W postępowaniach przed tymi sądami obowiązywała skrócona 

procedura postępowań. Akt oskarżenia miał być  wnoszony w przeciągu dwóch tygodni, termin 

rozprawy wyznaczony w ciągu 48 godzin, zaś wyrok wydany natychmiast po naradzie sądu. Od 

wyroków SSK nie przewidziano apelacji, zaś same Sądy podlegały bezpośrednio kierownikowi 

ministerstwa sprawiedliwości PKWN.   Specjalne Sądy Karne zostały zniesione dekretem z 17 

października 1946 r., zaś ich kompetencje przejęły Sądy Okręgowe66. Przed samymi SSK rozpatrzono 

ponad 4,5 tys. spraw, z czego skazano 2471 przestępców, w tym 631 na karę śmierci67. Łącznie w latach 

1944-1951 z „dekretu sierpniowego” skazano w Polsce łącznie 16 tys. osób, głównie obywateli polskich. 

Szacuje się, iż spośród skazanych na mocy „dekretu sierpniowego”, tylko 34% stanowiły osoby 

narodowości niemieckiej osądzone za popełnienie zbrodni wojennych68.  

Postępowania przed SSK miały bardzo różny charakter i nie zawsze spełniały warunki 

uczciwego, rzetelnego procesu. Sądzenie w oparciu o „dekret sierpniowy”, który jako jedyną sankcję 

dla winnego przewidywał karę śmierci, było dość kontrowersyjne w zestawieniu z często 

niewystarczającymi dowodami, gromadzonymi przez śledczych z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 

oraz zeznaniami nielicznych i nie zawsze rzetelnych świadków. Niekiedy zeznania wymuszane były 

 
64 Ebenda, S. 178. 
65 Marcin Birt, Dekret sierpniowy PKWN z 1944 r. jako instrument legalizacji władzy komunistycznej w Polsce, in: Studia 
nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 4 (2019), S. 65-83, hier S. 78-80.  
66 Na temat postępowań przed Sądami Okręgowymi, zob. Andrew Kornbluth, The August Trials: The Holocaust and 
Postwar Justice in Poland, Harvard 2021, S. 199-215. 
67 Dmitrów, Niemcy i okupacja, S. 234. 
68 Cyt. za: Joanna Lubecka, Karanie niemieckich zbrodniarzy wojennych w Polsce, in: Zeszyty historyczne WiN-u, 34 
(2011), S.11-44, hier S. 21. Niewielki odsetek skazanych Niemców i Austriaków tłumaczyć można faktem, iż większość z 
nich po zakończeniu wojny znajdowała się poza Polską, a zatem poza jurysdykcją polskiego wymiaru sprawiedliwości. 
Por. Zofia Wóycicka, Przerwana żałoba. Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 
1944-1950, Warszawa 2009, S. 176-177. 
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biciem lub groźbami, a niektórzy oskarżeni odwoływali swoje wcześniejsze zeznania, powołując się na 

nieznajomość języka polskiego69.  

W celu osądzenia najwyższej rangi zbrodniarzy, którzy zostali zatrzymani przez polskie władze, 

lub byli ekstradowani ze stref okupacyjnych w Niemczech, Dekretem Rady dnia 22 stycznia 1946 r. na 

bazie dekretu Rady Ministrów do życia powołano Najwyższym Trybunał Narodowy. Miał on orzekać 

w składzie trzech sędziów zawodowych oraz czterech posłów na Sejm w roli ławników. Przy Trybunale 

urzędowała prokuratura NTN, a same wyroki były ostateczne i nie podlegały apelacji70.  

W latach 1946-1948 przed Najwyższym Trybunałem Narodowym odbyło się siedem wielkich 

procesów zbrodniarzy. Były to procesy: 

-byłego Gauleitera Kraju Warty Arthura Greisera (czerwiec-lipiec 1946 r.), zakończony 

wyrokiem śmierci; 

-byłego komendanta obozu w Płaszowie Amona Götha (sierpień-wrzesień 1946 r.), zakończony 

wyrokiem śmierci; 

-byłego szefa Dystryktu Warszawskiego Ludwiga Fischera, byłego komendanta policji 

bezpieczeństwa Josefa Meisingera i szefa policji porządkowej w Warszawie Maxa Daumego (grudzień 

1946-lut 1947), zakończony trzema wyrokami śmierci i karą 8 lat więzienia dla byłego starosty 

warszawskiego Ludwiga Leista; 

- byłego komendanta KL Auschwitz Rudolfa Hössa (marzec/ kwiecień 1947), zakończony 

wyrokiem śmierci; 

-proces 40 członków załogi KL Auschwitz (listopad/grudzień 1947), w wyniku którego 23 

oskarżonych skazano na karę śmierci, 6 na dożywocie, 10 na kary więzienia, zaś jednego uniewinniono  

Oprócz tych wyżej spraw, na ławie oskarżonych przed NTN zasiedli także:, były Gauleiter 

Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie Albert Forster, skazany w kwietniu 1948 r. na karę śmierci, a 

także były szef rządu Generalnego Gubernatorstwa Joseph Bühler, który po trwającym od czerwca do 

sierpnia 1948 r. procesie został skazany na karę śmierci71. 

Warto zaznaczyć, iż w odróżnieniu od procesów przed Specjalnymi Sądami Karnymi, które 

miały niekiedy dyskusyjny przebieg, procesy przez Najwyższym Trybunałem Narodowym spełniały 

wszelkie wymogi uczciwego postępowania. Oskarżonym zapewniono pełne prawo do obrony, a 

obrońcami z urzędu byli doświadczeni mecenasi72. Procesy te w niczym nie przypominały zatem 

 
69 Zdzisław Biegański, Kara śmierci w orzecznictwie Specjalnych Sądów Karnych w Polsce, Echa Przeszłości, 5 (2004), S. 
175-200, hier S. 196-197. 
70 Tadeusz Cyprian, Jerzy Sawicki, Siedem procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Poznań 1962, S. 3. 
71 Włodzimierz Borodziej, <<Hitlerische Verbrechen>>. Die Ahndung deutscher Kriegs- Und Besatzungsverbrechen in 
Polen, in: Norbert Frei (Hrsg.), Transnationale Vergangenheitspolitki. Der Umgang mit deutschen Kriegsverbrechern in 
Europa nach dem Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2006, S. 420-421. 
72 Lubecka, Karanie niemieckich zbrodniarzy, S. 33-34. 
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odbywających się równolegle procesów pokazowych przeciwników politycznych nowej, 

komunistycznej władzy: działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, byłych żołnierzy Armii Krajowej 

i osób zaangażowanych w działalność antykomunistycznego podziemia, by wspomnieć m.in. generała 

Augusta Emila Fieldorfa „Nila”73. 

Zbieranie materiałów dowodowych i dokumentowanie poszczególnych przypadków zbrodni 

wymagało stworzenia specjalnej instytucji badawczo dokumentacyjnej. 29 marca 1945, gdy na 

podstawie uchwały Krajowej Rady Narodowej powołana do życia została Główna Komisja Badania 

Zbrodni Niemieckich w Polsce. W ponad pół roku później instytucja ta zyskała dużo mocniejszą 

podstawę prawną swego funkcjonowania, gdy 10 listopada 1945 r. ogłoszono dekret Krajowej Rady 

Narodowej o utworzeniu Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce. Na jego mocy 

GKBZNwP zyskała uprawnienia do prowadzenia dochodzeń sądowych. Celami funkcjonowania 

Głównej Komisji było badanie i zbieranie materiałów dotyczących zbrodni niemieckich z lat 1939-1945 

oraz publikowanie w kraju i za granicą wyników tych badań, jak również przekazywanie materiałów 

instytucjom zagranicznym o podobnym profilu działalności74.    

Znaczący był sam wybór nazwy nowej instytucji. Implikowała ona winę wszystkich, bądź co 

najmniej niemal wszystkich Niemców za popełnione zbrodnie, wpisując się we wspomniane już 

powszechne nastroje antyniemieckie. Był to zapewne także sposób na uzyskanie przez narzuconą z 

zewnątrz władzę legitymizacji społecznej poprzez wykorzystywanie antyniemieckich nastrojów, 

urazów i lęków75. 

Będąc w zamyśle instytucją o charakterze eksperckim, Komisja od początku była silnie związana 

z polityką. Co prawda pracami tej instytucji miał kierować Dyrektor, jednak najwyższe stanowisko 

Przewodniczącego GKBZN zajmował zawsze minister sprawiedliwości. Czyniło to Komisję podatną na 

naciski polityczne. Warto też wskazać, na pewną dwuznaczność, która aż do roku 1989 towarzyszyła jej 

pracom. W gronie osób współpracujących z nią znaleźli się bowiem tak różni ludzie jak z jednej strony 

Władysław Bartoszewski, z drugiej zaś stalinowscy sędziowie i prokuratorzy76. 

Główna Komisja już od wiosny 1945 miała zatem monopol na prowadzenie śledztw,  a także 

prac dokumentacyjnych w miejscach kaźni. Podporządkowano jej także inne, działające wcześniej 

instytucje. Już od roku 1944, wraz z przesuwaniem się frontu na wyzwolonych terenach powstawały, 

niekiedy spontanicznie różnego rodzaju komisje i komitety usiłujące prowadzić pierwsze śledztwa. 

 
73 Na temat procesu generała Fieldorfa, zob. Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz, Zbrodnia. Sprawa generała Fieldorfa-
Nila, Warszawa 1989.  
74 Pilichowski, Badanie i ściganie, S. 6. 
75 Zob. szerzej: Marcin Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy 
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001. 
76 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 130, 389. 
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Oprócz wspomnianej już komisji działającej na Majdanku, wymienić tutaj należy także Okręgową 

Komisję Badania Zbrodni Niemieckich w Białymstoku oraz powstałą we wrześniu 1944 Komisję dla 

Województwa Warszawskiego, której działalność uzupełniła powstała w grudniu 1944 Komisja dla 

Zbadania Zbrodni Niemieckich w Warszawie77. Należy przy tym wspomnieć o utworzonej 29 III 1945 

w Krakowie Komisja dla Badania Zbrodni Niemiecko-Hitlerowskich w Oświęcimiu, zwana „komisją 

oświęcimską”78. Główna Komisja podporządkowała sobie wszystkie te struktury, ujednolicając ich 

prace.  

Jednym z zadań Głównej Komisji było prowadzenie śledztw na rzecz wspomnianych już 

procesów przed Najwyższym Trybunałem Narodowym. Oprócz tego Komisja opracowała 

dokumentację dotyczącą zbrodni niemieckich w Polsce, którą przekazano do Międzynarodowego 

Trybunału Wojskowego w Norymberdze79. Komisja współpracowała także z żydowskimi instytucjami, 

takimi jak Centralna Żydowska Komisja Historyczna oraz Żydowski Instytut Historyczny w pracach 

dokumentacyjnych i śledczych dotyczących Zagłady80. 

Osobną kategorią powojennych procesów niemieckich zbrodniarzy, oprócz spraw 

rozstrzyganych przez NTN, były sprawy przed sądami powszechnymi, przed którymi odpowiadali 

niektórzy sprawcy ekstradowani do Polski, m.in. odpowiedzialny za likwidację getta warszawskiego 

Jürgen Stroop i Paul Otto Geibel, były dowódca SS i policji w Warszawie odpowiedzialny za zniszczenie 

miasta po upadku powstania warszawskiego w 1944 r. Także w ich przygotowaniu nich Komisja 

odegrała znaczącą rolę81.  

Nie sposób analizować rozliczeń w Polsce, procesów i działalności Głównej Komisji w 

oderwaniu od kontekstu międzynarodowego. Lata 1945-1949 to okres w którym alianci zachodni i 

ZSRR przeprowadzili w okupowanych Niemczech serię procesów, a także denazyfikację. Oprócz 

wspomnianego procesu norymberskiego, a także prowadzonych przez Amerykanów późniejszych 12 

procesów w Norymberdze, wskazać należy tutaj m.in. na procesy załóg obozów koncentracyjnych 

przeprowadzone w strefach okupacyjnych82.  

Sama denazyfikacja w Niemczech została jak wiadomo przeprowadzona dość powierzchownie, 

a gros osób nią objętych zostało zakwalifikowane do kategorii „sympatyków” nazizmu. Do tego  

 
77 Pilichowski, Badanie i ściganie, S. 8. 
78 Kotarba, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni, S. 67. 
79 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 132-133. 
80 Gabriel N. Finder, Alexander V. Prusin, Justice Behind the Iron Courtain. Nazis on trial in Communist Poland, London 
2018, S. 185-2021. 
81 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S.129. 
82 Czesław Madajczyk, Okupacja Niemiec 1945-1949, Warszawa 2009, S. 67-68. https://piotrmadajczyk.pl/archiwum 
(29.06.2021).  
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radzieckiej strefie okupacyjnej proces rozliczeń został częściowo wykorzystany także do karania 

przeciwników komunistów 83.  

Zbrodniarze, którzy popełnili zbrodnie na terytorium Polski, podlegali ekstradycji do Polski. 

Działalność Głównej Komisji w latach 1946-1950 nakierowana była przede wszystkim na prace 

związane z ekstradycjami takie jak zbieranie materiałów i prowadzenie wstępnych dochodzeń w celu 

składania wniosków o ekstradycję i składanie na ich podstawie wniosków ekstradycyjnych. Komisja 

prowadziła także śledztwa przeciwko ekstradowanym już zbrodniarzom i udzielała pomocy prawnej 

sądom i prokuraturom. W tym kontekście należy podkreślić rolę utworzonej w 1946 r. Polskiej Misji 

Wojskowej Badania Zbrodni Wojennych oraz Komisji Narodów Zjednoczonych do Spraw Zbrodni 

Wojennych (UNWCC). Pierwsza z tych instytucji była agendą Głównej Komisji działającą w 

Niemczech84.  

W latach 1946-1947 ze stref zachodnich do Niemiec ekstradowanych zostało 1683 zbrodniarzy, 

a do końca 1949 r., kiedy to ekstradycje zostały zawieszone- jeszcze 9385. W kolejnych latach, wobec 

powstania RFN ekstradycje sprawców zbrodni nie były możliwe, ponieważ kraj ten nie wydaje swoich 

obywateli. Od tej pory sprawy zbrodniarzy rozpatrywały zachodnioniemieckie sądy, co zmieniło także 

rolę polskiego wymiaru sprawiedliwości, o czym szerzej w dalszej części tekstu.  

Koniec lat czterdziestych, wraz z ze wzrostem napięcia międzynarodowego i początkiem „zimnej 

wojny” oznaczał zahamowanie procesu rozliczeń. W latach 1948-1949 zlikwidowane zostały Okręgowe 

Komisje Badania Zbrodni Niemieckich. W grudniu 1949 r., wobec powstania RFN i NRD Główna 

Komisja została przemianowana na Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a jej 

prace zostały de facto wstrzymane. Było to związane ze spadkiem zainteresowania rozliczeniami u progu 

zimnowojennej konfrontacji, a także propagandowym rozróżnieniem pomiędzy „dobrymi” Niemcami z 

NRD, a „rewanżystami” z RFN86.  

W kolejnych latach w obu krajach liczba procesów zdecydowanie zmalała. W Polsce od 1951 r. 

następował spadek wyroków zasądzanych na mocy „dekretu sierpniowego” z 1596 spraw w tym roku, 

do zaledwie 51 w roku 1956 r. W 1952 r. skazanych na mocy tego dekretu objęła częściowa amnestia, 

która jednak nie dotyczyła osób uznanych za sprawców zbrodni                     i członków oraz 

funkcjonariuszy NSDAP, SS, SA, Gestapo i SD. W kwietniu 1956 r. weszła w życie amnestia, która 

objęła niemal wszystkie osoby skazane na mocy „dekretu sierpniowego”, z wyjątkiem sprawców 

 
83 Na temat przebiegu denazyfikacji w poszczególnych strefach okupacyjnych zob. Frederick Taylor, Exorcising Hitler. 
Occupation and denazification of Germany, New York 2011. 
84 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 135-138. 
85 Pilichowski,  Badanie i ściganie, S. 14-15. 
86 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, 164-166.  
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najcięższych zbrodni, których jednak wypuszczano z więzień na mocy aktów łaski Rady Państwa87. 

Akta procesów prowadzonych na bazie „dekretu sierpniowego” są do dziś ważnym źródłem 

historycznym umożliwiającym zarówno zrekonstruowanie obrazu okupacji niemieckiej na danym 

terenie, jak i zachowań ludności, w tym skomplikowanych relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny 

swiatowej88 

W RFN od początku rządów kanclerza Adenauera prowadzona była polityka amnestii i 

odchodzenia od rozliczeń. Począwszy od 1950 r. następował znaczący spadek zarówno liczby samych 

procesów prowadzonych już przed sądami RFN, jak i osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. 

W 1950 r., zachodnioniemieckie sądy skazały 809 osób, w 1951-259 osób, zaś w 1959-zaledwie 15 

osób89. Ponadto w latach 1949, 1951 i 1954 ogłaszano kolejne amnestie dla sprawców zarówno 

pomniejszych przestępstw, jak i zbrodniarzy więzionych w zarządzanych przez aliantów więzieniach, w 

tym w więzieniu w Landsbergu gdzie kary odbywali byli wojskowi90. Wiosną 1955 r. zgodnie z 

zachodnioniemieckim porządkiem prawnym przedawnieniu uległy przestępstwa, za które groziła kara 

do 10 lat pozbawienia wolności. Od tego momentu ścigać można było jedynie sprawców zabójstw i 

morderstw91. 

Przełom w świadomości społecznej i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w RFN 

przyniósł rok 1958. Od kwietnia do sierpnia tego roku w Ulm odbył się proces członków 

Einsatzgruppen, którzy dopuścili się egzekucji Żydów niedaleko Tylży. Proces ten stał się początkiem 

debaty o konieczności stanowczego ścigania zbrodniarzy i odejścia od polityki amnestii. W wyniku 

presji opinii publicznej, 1 grudnia 1958 r. do życia powołano Centralę Badania Zbrodni 

Narodowosocjalistycznych (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung 

nationalsozialistischer Verbrechen) z siedzibą w Ludwigsburgu92. Instytucja ta, która była 

odpowiedzialna za prowadzenie postępowań przygotowawczych miała się stać w następnych latach 

instytucją współpracującą z polską Główną Komisją.  

Jednocześnie jednak trwały zmiany w prawie RFN zawężające kategorie osób, które można było 

oskarżyć o popełnione zbrodnie. W 1960 r. zgodnie z niemieckim kodeksem karnym przedawnieniu 

uległo ściganie sprawców nieumyślnego pozbawienia życia (Totschlag), ponieważ minęło wówczas 15 

 
87 Andrew Kornbluth, The August trials, S. 259-268.  
88 Ebenda, S. 269-280. 
89 Annette Weinke, >>Allierter Angriff auf die nationale Souveränitä<<? Die Strafverfolgung die Strafverfolgung von 
Kriegs- und NS-Verbrechen in der Bundesrepublik, der DDR und Österreich, in: Transnationale Vergangenheitspolitik, S. 
58. 
90 Ulrich Brochhagen, Nach Nürnberg. Vergangenheitsbewältigung und Westintegration in der Ära Adenauer, Hamburg 
1994, S 44-52.  
91 Henryk Sołga, Niemcy. Sądzący i sądzeni, 1939-200, Kraków 2001, S. 122. 
92 Annette Weinke, Eine Gesellschaft Ermittelt gegen scih selbst. Die Geschichte der Zentralen Stelle Ludwigsburg 1958-
2008, Darmstadt 2009, S. 29; 8 Adalbert Rückerl, Die Strafverfolgung von NS-Verbrechen 1945-1978, Karlsruhe 1979, S. 
53. 
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lat od zakończenia wojny. Od tej pory można było ścigać tylko morderstwo z premedytacją 

(Mordverbrechen). Oznaczało to, iż w trakcie procesów np. członków załogi obozów koncentracyjnych 

należało wskazać na konkretne, indywidualne przypadki, w którym dany oskarżony oskarżony pozbawił 

kogoś życia. W 1968 r. z kolei wprowadzono nowelizację kodeksu karnego RFN w myśl przestępstwo 

pomocy w morderstwie, o ile nie było dokonane z niskich pobudek, ulegało przedawnieniu. Zmiana to 

w praktyce uniemożliwiła ściganie „zbrodniarzy zza biurka”93.  

W latach 1965, 1969 i 1979 w RFN odbyły się z kolei trzy debaty nad zbliżającym się terminem 

przedawnienia ścigania morderstw z premedytacją. Termin ten był trzykrotnie przedłużany, a 

każdorazowo debaty na ten temat w Bundestagu budziły wielkie emocje krajowej i międzynarodowej 

opinii publicznej. Ostatecznie, w dużej mierze dzięki presji na arenie międzynarodowej, obejmującej 

zarówno USA, kraje Bloku Wschodniego, jak i Parlament Europejski, władze RFN dokonały w 1979 r. 

zmian w prawie znoszących przedawnienie94. 

Wszystkie wymienione powyżej dyskusje i debaty stanowiły ważny kontekst polskich rozliczeń, 

które, jak już zostało powiedziane, także w Polsce od końca lat czterdziestych zostały niemal zupełnie 

zahamowane. W dalszym ciągu odbywały się jednak pojedyncze procesy zbrodniarzy. Wiosną 1958 r. 

odbył się przed Sądem Wojewódzkim w Warszawie proces byłego Gauleitera Prus Wschodnich Ericha 

Kocha. Sam oskarżony już od 1950 r. był więziony w Polsce. Powód wieloletniego opóźnienia tego 

procesu pozostaje niejasny. Prawdopodobnie Koch podjął z władzami polskimi pewną grę, obiecując 

podzielenie się informacjami o rzekomych tajemnicach III Rzeszy, w tym o miejscu przechowywania 

słynnej zaginionej Bursztynowej Komnaty. Ostatecznie, 9 maja 1959 Koch został skazany na karę 

śmierci jako odpowiedzialny za zbrodnie popełnione w Rejencji Ciechanów i Okręgu Białystok, którymi 

zarządzał. Wyrok ten nigdy nie został jednak wykonany, ze względu na zły stan zdrowia Kocha, co samo 

w sobie stanowiło dość kuriozalne rozstrzygnięcie.  

Były Gauleiter nigdy nie opuścił murów więzienia i który zmarł w 1986 r. w szpitalu w 

Olsztynie95. Pod koniec życia Koch pisał z więzienia w Barczewie listy do czołowych polityków RFN 

z prośbą o pomoc w uwolnieniu, m.in. kanclerza Helmuta Schmidta i ministra spraw zagranicznych 

Hansa-Dietricha Genschera. Jeszcze w 1983 r. ówczesny Dyrektor Głównej Komisji Czesław 

Pilichowski w liście do ministra spraw zagranicznych PRL Stefana Olszowskiego pisał, iż zwolnienie 

Kocha z więzienia było wykluczone, ze względu na jego wiedzę na temat miejsca przechowywania 

 
93 Ralph Giordano, Der Perfekte Mord. Die deutsche Justiz und die NS-Vergangenheit, Göttingen 2013, S. 24.  
94 Peter Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis 
heute, München 2001, S. 191-195. 
95 Na temat Ericha Kocha, jego zbrodni i procesu zob. Ralph. Meindl, Ostpreussens Gauleiter: Erich Koch: eine politische 
Biographie, Osnabrück 2007.  
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zrabowanych przez III Rzeszę dzieł sztuki96. Wydaje się, że jest to najbardziej prawdopodobne 

wytłumaczenie dziwnego przebiegu procesu Ericha Kocha i jego późniejszych losów.  

Dekada lat sześćdziesiątych przyniosła ze sobą zerwanie z polityką prawnej amnestii i społecznej 

amnezji oraz ponowny zwrot ku ściganiu zbrodniarzy. Na arenie międzynarodowej główną rolę odegrały 

tutaj dwa procesy: Adolfa Eichmanna w Jerozolimie toczący się od kwietnia do grudnia 1961 oraz proces 

załogi obozu Auschwitz-Birkenau we Frankfurcie nad Menem, który odbył się pomiędzy grudniem 

1963, a sierpniem 1965 r. Oba procesy odegrały wielką rolę w dyskusjach na temat Holocaustu i pamięci 

II wojny światowej. Dość przypomnieć słynne stwierdzenie Hanny Arendt o „banalności zła”, czy też 

debaty na temat odpowiedzialności za zbrodnie wojenne w RFN napędzane dodatkowo przez młode 

pokolenie Niemców wchodzących wówczas w dorosłe życie97. 

Wydarzenia te miały także wpływ na rozliczenia prowadzone w Polsce. Główna Komisja 

przekazała izraelskiemu wymiarowi sprawiedliwości materiały obciążające Adolfa Eichmanna 

odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione na ziemiach polskich, co znalazło się później w akcie 

oskarżenia. Od przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Komisja rozpoczęła także nieoficjalną 

współpracę z Centralą w Ludwigsburgu, umożliwiając jej pracownikom zapoznawanie się z 

dokumentami z zasobów Głównej Komisji. W ten sposób, w warunkach braku aż do grudnia 1970 r. 

unormowanych relacji dyplomatycznych pomiędzy Warszawą, a Bonn, ściganie zbrodniarzy stało się 

nieoficjalną płaszczyzną współpracy PRL i RFN98. 

Jeszcze większy wpływ polski wymiar sprawiedliwości miał na proces prowadzony we 

Frankfurcie nad Menem. Zeznawali w nim polscy świadkowie, a w grudniu 1964 r. odbyła się na terenie 

dawnego obozu wizja lokalna. Miała ona duże znaczenie dla przebiegu procesu, ponieważ umożliwiła 

zapoznanie się śledczych z topografią obozu i wskazała, iż część oskarżonych kłamała twierdząc, iż nie 

widziała, ani nie słyszała przypadków mordów dokonywanych na więźniach. Dużą rolę odegrał w 

przygotowaniu wizji, a także opiece nad polskimi świadkami sędzia Jan Sehn99. 

Wszystkie powyższe wydarzenia, a także chęć prowadzenia, wspólnie z NRD kampanii 

demaskującej prawdziwych i domniemanych byłych nazistów w strukturach państwowych RFN 

doprowadziły do reaktywacji pod koniec 1963 r. prac Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich 

w Polsce, a także odtworzenia jej oddziałów w miastach wojewódzkich100. Nadało to nowy impuls 

polskim rozliczeniom, a także relacjom Warszawy z Ludwigsburgiem. 

 
96 Gabriel N. Finder, Alexander V. Prusin, Justice Behind the Iron Courtain, S. 241. 
97 Tatjana Schäfer, Allesamt Faschisten? Die „68er“ und die NS-Vergangenheit, Berlin 2007, S. 8-18. 
98 Paulina Gulińska-Jurgiel, Gemeinsame oder getrennte Wege? Kontakte zwischen Polen und Westdeutschland zur 
justiziellen Aufarbeitung von NS-Verbrechen bis zum Beginn der 1970er-Jahre, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in 
Contemporary History, 16 (2019), S. 300-320, hier S. 311-320. 
99 Zob. szerzej: Filip Gańczak, Jan Sehn. Tropiciel nazistów, Wołowiec 2020.  
100 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 199-203. 
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Od grudnia 1964 r. odbyła się seria wizyt kierownictwa Centrali w Ludwigsburgu w Polsce. 

Celem tych spotkań było zapoznanie się przez niemieckich śledczych z zasobami archiwów Głównej i 

Okręgowych Komisji i innych polskich instytucji w związku ze wspomnianym już, planowanym 

pierwotnie na rok 1965 terminem przedawnienia ścigania zbrodni. Wizyty te, chociaż wykorzystywane 

przez władze PRL propagandowo do i podważania dobrych intencji śledczych i władz RFN, zdaniem 

Annette Weinke odegrały dużą rolę w przedłużeniu terminu przedawnienia101.  

Od połowy lat sześćdziesiątych GKBZH stała się dla Centrali w Ludwigsburgu jedną z 

najważniejszych instytucji współpracujących. Komisja przekazywała do Ludwigsburga zarówno kopie 

materiałów archiwalnych z zasobów swego archiwum, jak i udzielała, na zasadzie pomocy prawnej 

wsparcia zachodnioniemieckim prokuraturom i sądom, m.in. poprzez przesłuchiwanie świadków. 

Zgodnie z ustaleniami prokuratorzy z RFN mogli uczestniczyć w przesłuchaniach prowadzonych na 

terenie Polski, jednak musieli zadawać świadkom pytania za pośrednictwem polskich prokuratorów. 

Ważną rolę odgrywały także wizje lokalne prowadzone przez polskich śledczych z udziałem ich 

niemieckich partnerów na miejscach kaźni102. 

Łącznie, począwszy od 1959 r. do końca 1977 r. strona polska przesłała do RFN i innych krajów 

28 410 protokołów przesłuchań świadków i 23 660 innych dokumentów. W ramach pomocy prawnej 

Polska pomiędzy 1965 i 1978 skierowała na zagraniczne procesy 609 świadków, w tym 549 do RFN. 

Udzielono  pomocy prawnej sądom i prokuraturom RFN w 148 sprawach. Ogółem od 1965 r. 

uczestniczyło przy czynnościach świadczonych przez Polskę w drodze pomocy prawnej 629 

prokuratorów, sędziów i adwokatów z RFN103.  

Stan prawny i brak ekstradycji oznaczał, że ściganie niemieckich zbrodniarzy wojennych 

pozostawało jedynie w gestii wymiaru sprawiedliwości RFN. Główna Komisji mogła jedynie zbierać 

materiały dowodowe i przekazywać je do Centrali w Ludwigsburgu, a za jej pośrednictwem do 

właściwych danej sprawie prokuratur i sądów. Trudno jest o jednoznaczną ocenę tych wysiłków. Należy 

bowiem pamiętać, iż wobec pobłażliwości i nieudolności sądów RFN większość zbrodniarzy wojennych 

nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności. Bodaj najbardziej symbolicznym przykładem jest 

sprawa Heinza Reinefahrta, „kata powstania warszawskiego”, który nigdy nie odpowiedział za swoje 

czyny i prowadził karierę polityczną w parlamencie landu Schleswig-Holsztyn oraz jako burmistrz 

miasta Westerland na wyspie Sylt104.  

 
101 Annette Weinke, Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten DeutschlanVergangenheitsbewältigung 1949-1969, 
Paderborn-München-Wien-Zürich 2002, S. 230. 
102 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 245. 
103 Ebenda, S. 310. 
104 Na ten temat zob. szerzej: Philipp Marti, Der Fall Reinefarth. Eine biografische Studie zum öffentlichen und juristischen 
Umgang mit der NS-Vergangenheit, Neumünster 2014.  
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Z drugiej jednak strony, niekiedy materiały przygotowywane przez polskich śledczych nie miały 

wartości dowodowej ze względu na ich niestaranne przygotowanie, lub były przekazywane z dużym 

opóźnieniem, co utrudniało osądzenie i skazanie podejrzanych. Przykładem takich zaniechań jest m.in. 

sprawa Paula Fuchsa, funkcjonariusza Gestapo w Dystrykcie Radomskim. Wieloletnie opóźnienie w 

przekazaniu prokuraturze w Augsburgu dokumentów dotyczących Fuchsa spowodowało, iż w 1976 r. 

jego sprawa została umorzona z braku dowodów105.  

Nie można jednak zapominać o przypadkach, w których, także dzięki polskiemu wkładowi udało 

się doprowadzić do osądzenia zbrodniarzy. Wskazać tutaj można na procesy takich zbrodniarzy, jak 

Ludwiga Hahna, który został osądzony i skazany przez sąd w Hamburgu za zbrodnie popełnione w 

więzieniu na Pawiaku w 1975 r., czy Wilhelma Rosenbauma, odpowiedzialnego za liczne zbrodnie w 

Rabce, skazanego przez sąd w Hamburgu w sierpniu 1968 r106.  

Łącznie w latach 1965-1979 Główna i Okręgowe Komisje przeprowadziły łącznie ok. 14,5 

tysiąca śledztw107. Niestety, zdecydowana większość z tych śledztw nie została w żaden sposób 

doprowadzona do końca. Stąd też, oceniając dorobek Głównej i Okręgowych Komisji, należy mieć na 

uwadze dość typową dla instytucji funkcjonujących w PRL tendencję do skupiania się na dorobku 

statystycznym, kosztem realnych osiągnięć.  

Dekada lat osiemdziesiątych przyniosła znaczącą zmianę w pracach polskiego wymiaru 

sprawiedliwości. 6 kwietnia 1984 r. Sejm uchwalił nową ustawę o Głównej Komisji, przekształcając ją 

w Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce-Instytut Pamięci Narodowej. Punkt 

ciężkości prac tej instytucji miał zostać przesunięty z działalności śledczej, na pracę naukową. Wobec 

kryzysu lat osiemdziesiątych dotykającego całe państwo, ambitne założenia uczynienia z GKBZH-IPN 

prężnej placówki naukowo-badawczej zajmującej się dziejami II wojny światowej, a zwłaszcza 

niemieckiej okupacji nie zostały jednak zrealizowane. Znacząco spadła natomiast, do kilkunastu rocznie, 

liczba prowadzonych śledztw. Aż do roku 1989 instytucja ta znajdowała się w marazmie108.  

Jednocześnie przed polskimi sądami cały czas odbywały się nieliczne procesy bazujące na 

wspomnianym dekrecie sierpniowym. Dotyczyły one jednak nie tyle niemieckich zbrodniarzy 

wojennych, ponieważ ci przebywali na terytorium RFN, lub ich los pozostawał nieznany, lecz obywateli 

polskich oskarżanych o udział w zbrodniach. W wymiarze statystycznym do końca 1977 roku na 

podstawie dekretu sierpniowego skazano 17919 osób, z czego jednak, jak już wspomniano 16 tysięcy z 

tych wyroków zapadło do 1951 r. Oznacza to, iż przez 26 lat osądzono niecałe dwa tysiące osób109. 

 
105 Włodzimierz Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG, Warszawa 1985, S. 161, 229. 
106 Jasiński, Sprawiedliwość i polityka, S. 320-324, 436 
107 Ebenda, S. 318. 
108 Ebenda, S. 347-366. 
109 Lubecka, Karanie niemieckich zbrodniarzy, S. 38-39. 
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Przełom roku 1989 odcisnął swe piętno także na wymiarze sprawiedliwości i jego pracach. Po 

raz pierwszy od zakończenia wojny możliwe stało się badanie i ściganie radzieckich zbrodni wojennych, 

a także zbrodni z okresu stalinizmu. W 1991 r. Główna Komisja została przekształcona w Komisję 

Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu-Instytut Pamięci Narodowej, a zakres jej zadań 

rozszerzono o wspomniane powyżej kwestie. Po utworzeniu w 1998 r. Instytutu Pamięci Narodowej, 

Komisja  została ona z kolei włączona w jego struktury110.  

Nowe zadania, które stanęły przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce nie oznaczały jednak, 

że zaprzestano ścigania niemieckich zbrodniarzy wojennych. W 1998 roku dokonano nowelizacji 

„dekretu sierpniowego”. Zmiana ta polegała na zmianie kary śmierci, na karę dożywotniego więzienia. 

Ostatni proces na podstawie dekretu sierpniowego odbył się w Koninie i Poznaniu w 2001 roku. 

Oskarżony Henryk Mania, były więzień obozu zagłady Kulmhof, został skazany na 8 lat więzienia111. 

Drugi z planowanych w tamtym roku procesów nie doszedł do skutku, ponieważ oskarżony o udział w 

zabójstwie członków                                i współpracowników oddziału Armii Krajowej Piotr W. zmarł112. 

W 2003 roku prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej namierzyli w Kostaryce byłego 

ukraińskiego policjanta Bohdana Kozija. Kozji był podejrzany o zamordowanie dwóch żydowskich 

dziewczynek. Proces Bohdana Kozija jednak nigdy się nie odbył. Ale polskie władze oficjalnie zwróciły 

się do Kostaryki z wnioskiem o ekstradycję, Kozij zmarł z powodu udaru mózgu113. 

Jeszcze w 2011 roku Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził 377 śledztw w sprawie zbrodni 

wojennych. Śledztwa te w większości przypadków były jednak umarzane z powodu śmierci 

podejrzanych114.  

W 2021 r. Okręgowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzą 

nieliczne śledztwa w sprawie zbrodni z czasów II wojny światowej. Warto wskazać tutaj na kilka 

przykładowych spraw. Oddziałowa Komisja w Gdańsku prowadzi 6 śledztw, z czego jedno dotyczy 

zbrodni w Piaśnicy i ma na celu ustalenie personaliów ofiar115. Z kolei warszawska Oddziałowa Komisja 

prowadzi obecnie trzy śledztwa, z czego jedno dotyczy zbrodni popełnionych na mieszkańcach 

 
110 Władysław Bułhak, In Search of Political Justice, 1939- 2000. From the Main Commission for the Investigation of 
German Crimes, in: Poland to the Institute of National Remembrance, in: Magnus Brechtken, Władysław Bułhak, Jürgen 
Zarusky (Hrsg.), Political and Transitional Justice in Germany, Poland and the Soviet Union from the 1930s to the 1950s; 
Göttingen 2019. S. 179-193, hier S. 189-193. 
111 Andrzej Paczkowski, Sprawiedliwość, zemsta i rewolucja. Rozliczenia z wojną i okupacją w Europie Środkowo-
Wschodniej, Gdańsk 2016, S. 151-152.  
112 https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1389309,ipn-wspolpracuje-z-niemiecka-prokuratura-w-zakresie-
scigania-ostatnich-zyjacych-ss-manow.html (27.06.2021). 
113 https://ipn.gov.pl/pl/dla-mediow/komunikaty/10048,Wniosek-Oddzialowej-Komisji-Scigania-Zbrodni-przeciwko-
Narodowi-Polskiemu-w-Kato.html  (27.06.2021). 
114 https://www.rp.pl/artykul/593687-Lowca-nazistow-krytykuje-Polske.html (26.06.2021).  
115 https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-gd/31537,Sledztwa-w-toku.html (26.06.2021). 
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Warszawy w obozie przejściowym w Pruszkowie116. Śledztwa te mają jednak, jak się wydaje, bardziej 

wymiar dokumentacyjny i etyczny, aniżeli mogą przyczynić się do rzeczywistego pociągnięcia 

kogokolwiek do odpowiedzialności. 

W kontekście „późnych rozliczeń” z przeszłością nie sposób pominąć sprawy Johna Demjanjuka 

(Iwana Demianiuka), Ukraińca a amerykańskim obywatelstwem. Pierwszy proces Demjaniuka odbył się 

w Jerozolimie i trwał od lutego 1987 r. do kwietnia 1988 r. W jego trakcie ustalono, iż Demjanjuk, jako 

żołnierz Armii Czerwonej trafił do niemieckiej niewoli w maju 1942 r. Następnie zgłosił się na ochotnika 

od obozu szkoleniowego w Trawnikach koło Lublina, w którym został przeszkolony do pełnienia funkcji 

strażnika obozowego w szeregach SS. Linia obrony polegała na negowaniu zarzutu w myśl którego 

oskarżony był „Iwanem Groźnym” z Treblinki. Sąd w Jerozolimie nie dał wiary tym oskarżeniom i 18 

kwietnia 1988 r. skazał Demjanjuka na karę śmierci. 15 maja 1990 r. rozpoczął się proces apelacyjny 

Demjanjuka. W jego trakcie Sąd Najwyższy Izraela został skonfrontowany z wieloma nowymi 

materiałami dowodowymi z terenów ZSRR. Wśród nich były m.in. zebrane na początku lat 

pięćdziesiątych oświadczenia ukraińskich strażników z Treblinki, jakoby „Iwanem Groźnym” był inny 

strażnik, Iwan Marczenko. Ostatecznie, 29 lipca 1993 r. Sąd Najwyższy uchylił wyrok skazujący 

Demjanjuka, który dwa miesiące później powrócił do USA117. 

 W 2009 roku Demjanjuk został ekstradowany z USA do Niemiec i tam sądzony za swoją 

działalność w obozie zagłady w Sobiborze jako pierwszy oskarżony w sprawie dotyczącej zbrodni z 

okresu II wojny światowej sądzony przez sąd RFN, lecz nie będący Niemcem. Proces odbył się w Sądzie 

Okręgowym w Monachium. 12 maja 2011 r. Demjanjuk został skazany za pomoc w zamordowaniu 

ponad 28 060 osób na łączną karę pięciu lat pozbawienia wolności118. 

Proces z Monachium przyniósł w Niemczech przełom na płaszczyźnie prawnej. Nie odnaleziono 

żadnego świadka, który mógłby zidentyfikować oskarżonego. Nie udało się również udowodnić, że 

Demjanjuk popełnił konkretne przestępstwo. Sąd uznał jednak, że już jego służba w Sobiborze stanowiła 

wystarczająca przesłankę do skazania, ponieważ Demjanjuk był tam "częścią machiny zagłady"119. 

Wyrok ten stanowił przełom w orzecznictwie i umożliwił ściganie nie tylko bezpośrednich sprawców 

zbrodni, lecz osoby, które można było oskarżyć o pomocnictwo w związku z samym faktem bycia 

częścią zbrodniczej „machiny”. W styczniu 2020 r. berlińska Topografia Terroru poinformowała o 

 
116 https://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/sledztwa/oddzialowa-komisja-w-wa/31502,Sledztwa-w-toku.html (26.06.2021). 
117 Lawrence Douglas, The Right Wrong Man. John Demjanjuk and the Last Great Nazi War Crimes Trial, Princeton 2016, 
S. 68-108. 
118 Ebenda, S. 137-160. 
119 Ebenda, S. 161-193. Demjanjuk zmarł w roku 2012 w domu opieki w Bawarii czekając na wynik złożonej przez jego 
obrońców apelacji.  
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odnalezieniu nieznanych wcześniej zdjęć z Sobiboru. Jedno z nich potwierdziło fakt służby Demjanjuka 

w tym obozie zagłady120. 

Ostatnie lata cechuje zatem zwrot ku ściganiu sędziwych sprawców. Strona polska, w postaci 

IPN i Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podobnie jak w poprzednich dekadach 

udziela w tych sprawach pomocy prawnej. Od 2017 r. działa specjalna grupa robocza, która wytypowała 

ok 1,6 tysiąca byłych SS-manów, członków załóg obozów koncentracyjnych i zagłady, wraz z ich 

danymi osobowymi. Prace wspiera Komenda Główna Policji, które podejmuje czynności 

poszukiwawcze za pośrednictwem sieci Interpol121.  

W ponad siedemdziesiąt pięć lat od zakończenia wojny mamy zatem do czynienia z fenomenem 

„późnej sprawiedliwości”. Spośród głośnych procesów w ostatnich latach wymienić należy sprawę 

Oskara Gröninga, „księgowego z Auschwitz”, skazanego w 2015 r. na cztery lata więzienia za 

pomocnictwo przez sąd w Lüneburgu. Gröning zmarł w 2018 roku w wieku 96 lat, chociaż nie 

przekroczył nigdy progu więzienia122. 23 lipca 2020 r. sąd w Hamburgu skazał byłego strażnika obozu 

KL Stutthof Bruno Deya na karę dwóch lat więzienia w zawieszeniu123. Według zastępcy dyrektora 

Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu Thomasa Willa, w 2020 roku 

prowadzono kilkanaście śledztw przeciwko byłym strażnikom i członkom załóg obozów KL 

Mauthausen (2 śledztwa), KL Neuengamme (2 śledztwa), KL Sachsenhausen (8 śledztw) i jedno 

śledztwo w sprawie. KL Stutthof124.  

Według stanu na marzec 2021 r. sąd w Wuppertalu odmówił rozpoczęcia procesu wobec byłego 

strażnika KL Stutthof Harrego S. ze względu na zły stan zdrowia 96-letniego podejrzanego. Z kolei w 

lutym 2021 prokuratura w Itzehoe postawiła zarzuty Irmgard D., byłej sekretarce komendanta KL 

Stutthof125. Prokuratura w Neuruppin postawiła natomiast zarzuty 100-letniemu byłemu strażnikowi z 

KL Sachsenhausen. Nie jest jednak jasne, czy ze względu na podeszły wiek będzie on w stanie wziąć 

udział w procesie126.  

 
120 https://www.tagesspiegel.de/wissen/bilder-aus-vernichtungslager-sobibor-ns-taeter-demjanjuk-nicht-sicher-
identifiziert/25451728.html (29.06.2021). 
121 https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/1389309,ipn-wspolpracuje-z-niemiecka-prokuratura-w-zakresie-
scigania-ostatnich-zyjacych-ss-manow.html (29.06.2021). 
122 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/frueherer-ss-mann-oskar-groening-mit-96-jahren-getorben-15490826.html 
(29.06.2021). 
123 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/stutthof-prozess-einstiger-ss-wachmann-schuldig-gesprochen-16872939.html 
(29.06.2021). 
124 https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/der-letzte-nazijaeger-thomas-will-bringt-die-ermittlungen-gegen-ns-
verbrecher-zu-ende-es-ist-ein-wettlauf-gegen-die-zeit;art417930,10644038 (29.06.2021). 
125 https://www.dw.com/pl/prasa-sekretarka-komendanta-kl-stutthof-oskar%C5%BCona/a-56478697 (29.06.2021). 
126 https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-neuruppin-prozess-gegen-ehemaligen-kz-wachmann-ungewiss-
dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210506-99-485781 (29.06.2021). 
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Można założyć, iż ze względu na bardzo podeszły wiek oskarżonych są to najprawdopodobniej 

ostatnie procesy dotyczące zbrodnie z okresu II wojny światowej. Stopniowo, na naszych oczach 

ukaranie jakichkolwiek zbrodniarzy, czy to bezpośrednich sprawców mordów, czy osób będących 

„trybikami” w machnie terroru III Rzeszy przestaje zatem, ze względów czysto biologicznych być 

możliwe. Ostatnie próby podejmowane zarówno przez Centralę w Ludwigsburgu, prokuratorów i sądy 

w RFN, niejednokrotnie przy pomocy polskiego wymiaru sprawiedliwości, mimo iż godne pochwały, 

nie będą w stanie tego faktu zmienić. Tym bardziej należy żałować celowych, lub przypadkowych 

zaniedbań i pobłażliwości wymiaru sprawiedliwości RFN z poprzednich dekad.  

 

⁕⁕⁕ 

 

Historia rozliczeń z niemieckimi wojennymi wskazuje, jak wieloaspektowym procesem jest 

badanie zbrodni i ściganie ich sprawców. Rozwiązania prawne w obu krajach były w dużej mierze 

determinowane sytuacją polityczną. W przypadku Polski chęci ścigania zbrodniarzy niemieckich 

towarzyszyło przemilczanie zbrodni radzieckich. W RFN zwłaszcza w epoce kanclerza  Konrada 

Adenauera, rozliczenia znajdowały się na drugim planie wobec polityki amnestii i reintegracji byłych 

nazistów. Jednocześnie, mimo faktu funkcjonowania w dwóch różnych obozach, a także braku, aż do 

początku lat siedemdziesiątych stosunków dyplomatycznych pomiędzy Warszawą, a Bonn, badanie i 

ściganie zbrodni było jedną z płaszczyzn niełatwej współpracy w obu krajach.  

Na oddzielną uwagę zasługują wydarzenia z ostatnich lat. Wydaje się, iż na naszych oczach 

dobiega końca ostatnia próba pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców, a prowadzone obecnie 

śledztwa mają w większej mierze wartość historyczną, dokumentacyjną i moralną. W Polsce, aż do 

początku XXI wieku były postępowania przeciwko obywatelom polskim, którzy dopuszczali się 

zbrodni. Formalnie, wobec faktu, iż „dekret sierpniowy” obowiązuje aż do dziś, nie istnieją żadne 

przeszkody do wszczynania nowych postępowań. Z kolei w Niemczech ciągle prowadzone są 

postępowania przeciwko bardzo sędziwym sprawcom.  
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Muzeum Powstania Warszawskiego – nowoczesna placówka pamięci 

Dr Paweł Ukielski 

 

31 lipca 2004 roku Prezydent m. st. Warszawy, Lech Kaczyński, uderzeniem w dzwon Monter 
zainaugurował działalność Muzeum Powstania Warszawskiego. Około piętnaście lat trzeba było czekać, 
by w Polsce, która w 1989 r. odzyskała pełną niezależność, stworzono całkiem od podstaw muzealną 
placówkę historyczną. Było to wydarzenie, które nie tylko rozpoczęło boom na tworzenie nowych 
muzeów w Polsce, ale także zainicjowało poważną debatę na temat polskiej pamięci zbiorowej i polityki 
historycznej oraz wpisywało się w ogólnoświatowy trend zmian, dyskusji i sporów w tym zakresie. Stało 
się jednym z punktów przełomowych w wielu wymiarach – muzealniczym, pamięci zbiorowej, debaty 
historycznej oraz międzynarodowym.  

Droga do otwarcia Muzeum 

Historia tworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, podobnie jak walka o pamięć Powstania, jest 
długa i skomplikowana.127 Temat ten nieustannie towarzyszył powojennym dziejom Polski, w czasach 
komunistycznych był wręcz pewnego rodzaju „papierkiem lakmusowym” reżimu – pojawiał się 
publicznie ze wzmożoną siłą w chwilach jego liberalizacji.128 Nie przypadkiem jedyna poważna próba 
powołania do życia Muzeum Powstania Warszawskiego miała miejsce w 1981 r., w okresie legalnego 
funkcjonowania „Solidarności”. Wraz z przemianami po 1989 r. pomysł wprawdzie powrócił, lecz nie 
został zrealizowany w atmosferze „końca historii” lat 90., którego specyficzną wersję przeżywała 
również Polska. 

Ostateczna decyzja o budowie Muzeum zapadła w zmieniających się warunkach wewnętrznych i 
zewnętrznych w 2002 r.129 Zwycięzca wyborów na prezydenta Warszawy, Lech Kaczyński z otwarcia 
Muzeum na 60. rocznicę wybuchu Powstania (1 sierpnia 2004 r.) uczynił jeden ze swoich 
sztandarowych projektów w kampanii wyborczej oraz późniejszej kadencji prezydenta miasta. Od 
początku przyjęto założenie, że powinno to być duże wydarzenie społeczne, silnie oddziałujące na 
mieszkańców Warszawy, którzy powinni się utożsamiać z nowopowstałą placówką i opowiadaną w niej 
historią. 

 
127 Zob.: Paweł Ukielski, „Historia pewnego muzeum”, w: Mówią wieki (2006) wyd. specjalne 1, s. 68-71; Anna 
Machcewicz [red.],  Walka o pamięć. Władze i społeczeństwo wobec Powstania Warszawskiego 1944-1989, Warszawa 
2008. 
128 Zob.: Jacek Zygmunt Sawicki, Powstanie Warszawskie. Pamięć i polityka, Łomianki 2020. 
129 Wśród czynników, które wpływały na zmianę atmosfery w zakresie pamięci i polityki historycznej należy wymienić: 
zewnętrzne – ataki na WTC 11.09.2001, aktywną rolę Eriki Steinbach i Związku Wypędzonych w Niemczech (co budziło 
obawy w Polsce) oraz zmieniającą się na coraz bardziej neostalinowską politykę historyczną Władimira Putina w Rosji; 
oraz wewnętrzne – powstanie Instytutu Pamięci Narodowej, debata o zbrodni w Jedwabnem oraz upadek partii 
postkomunistycznej (SLD) w wyniku „afery Rywina” wraz z odsłonięciem przy tej okazji mechanizmów władzy i 
stanowienia prawa w Polsce. Więcej na ten temat zob.: Paweł Ukielski, Koniec ‘końca historii’. Muzea narracyjne w 
nowym myśleniu o przeszłości, w: Paweł Kowal, Karolina Wolska-Pabian [red.], Muzeum i zmiana. Losy muzeów 
narracyjnych, Warszawa-Kraków 2019, s. 79-90, tu: 81-84. 
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By osiągnąć zakładany cel i przełamać istniejący wówczas w Polsce stereotyp muzeum jako 
„przykurzonego” i nudnego miejsca, postanowiono stworzyć nowoczesną instytucję, wyznaczającą 
nowe trendy w polskim muzealnictwie historycznym. Miała ona być wyposażona w ekspozycję 
narracyjną, szeroko czerpać z nowoczesnych zdobyczy techniki i doświadczeń przełomu muzealnego, 
który dokonał się na Zachodzie w latach 80. i 90.130 W założeniach programowych przedstawione 
zostały zasadnicze grupy celów: edukacyjne, społeczne, muzealnicze i wystawiennicze oraz 
popularyzujące historię. Muzeum, zgodnie z intencjami twórców, przedstawiało się jako miejsce 
spotkania dziadków i wnuków, czyli, jak to zapisano w założeniach: „powinno być miejscem 
komunikacji nie tylko pomiędzy dzisiejszymi kombatantami a zwiedzającymi, ale pomiędzy młodzieżą z 
tamtych lat i współcześnie żyjącymi młodymi ludźmi”131. 

Jednym z najważniejszych zadań, które stanęły przed twórcami muzeum, była szeroko zakrojona 
komunikacja na różnych poziomach, za pomocą różnych środków i skierowana do różnych grup. W ten 
sposób nie tylko zamierzano przekonać najbardziej zainteresowanych (powstańców), ale także dotrzeć 
do jak najszerszego grona odbiorców i przekonać ich, że powstaje ważne miejsce. W tym celu szeroko 
informowano o kolejnych pracach i działaniach poprzez media, konsultowano i prezentowano kolejne 
projekty, organizowano liczne wydarzenia towarzyszące budowie. Strategię tę podsumował jeden z 
liderów projektu, Paweł Kowal:  

Mieliśmy do wyboru dwie strategie: wielkiego otwarcia ‒ zaskoczenia, gdy Muzeum będzie 
gotowe, lub pozostawania w ciągłym kontakcie z mediami, a zatem i z warszawiakami. 
Wielkie otwarcie ‒ zaskoczenie to strategia przyjmowana przy znanych, wielkich projektach 
muzealnych na świecie. Ich twórcy nic nie mówią o swojej pracy aż do dnia udostępnienia 
ekspozycji pierwszym zwiedzającym. […] Warto zastosować tę metodę szczególnie 
wówczas, kiedy pewni jesteśmy sukcesu, tematyka muzeum jest chwytliwa społecznie, a 
finansowanie projektu zagwarantowane. Z perspektywy czasu wydaje się więc, że 
powinniśmy byli obrać właśnie tę drogę. Ostatecznie zdecydowaliśmy się jednak na 
budowanie Muzeum przy otwartej kurtynie. Przyjęliśmy założenie, że nie mamy tajemnic 
przed opinią publiczną. Warszawiacy czekali latami na Muzeum, postanowiliśmy budować 
je z nimi. W tym dostrzegliśmy szansę na późniejsze dobre funkcjonowanie Muzeum132.  

 

Najważniejszym elementem tej strategii obok stałego kontaktu z mediami była publiczna zbiórka 
pamiątek zorganizowana na terenie przyszłego muzeum w dniach 9-11 listopada 2003 r. Szeroko 

 
130 Mowa o rozszerzeniu funkcji muzeów, które w myśl „nowej muzeologii” miały skupiać się na celach społecznych i 
potrzebach zwiedzających, a nie na doskonaleniu form muzeologicznych lub tylko na obiektach. Łączyło się to również ze 
zmianą wizerunku muzeum z instytucji pasywnej na twórczą i stymulującą, łączącej różne aktywności i funkcje, takie jak 
edukacja, badania naukowe czy rozrywkowe. W rezultacie muzea zyskały na znaczeniu w kształtowaniu tożsamości 
różnych grup społecznych lub społeczności lokalnych, a tym samym stały się bardziej wpływowe w życiu publicznym. Zob. 
Paweł Kowal, Społeczny, cywilizacyjny i polityczny kontekst polskiego boomu muzealnego, w: Paweł Kowal, Karolina 
Wolska-Pabian [red.], Muzeum i zmiana. op. cit., s. 31-48, tu: 37; Dorota Folga-Januszewska, Muzea w Polsce 1989-2008, 
w: Muzealnictwo 50 (2009), s. 18-46, tu: s. 29. 
131 J. Ołdakowski, P. Kowal, przy współpracy J. Bojarskiej i L. Dąbkowskiej-Cichockiej, Podstawowe założenia programowe i 
organizacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie ul. Przyokopowa 28, Warszawa 2003; egzemplarz w 
zbiorach autora. 
132 P. Kowal, Jak budowaliśmy Muzeum, w: Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik, praca zbiorowa, wyd. VI 
uzupełnione, Warszawa 2016, s.10-15, tu: s. 12. 
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rozpropagowana akcja wywołała olbrzymi oddźwięk ‒ w ciągu trzech dni do muzeum przyszło kilkaset 
osób, które przekazały swoje pamiątki. Sama zbiórka została w mediach odnotowana jako duży sukces, 
jednak, co prawdopodobnie jeszcze ważniejsze, przyniosła również przełom w pracach nad muzeum:  

Z perspektywy czasu można już śmiało stwierdzić, że był to właśnie kluczowy moment dla 
powodzenia misji „muzealników”. Dostali bowiem wyraźny sygnał, że nie są sami. W 
odróżnieniu od poprzednich zbiórek, zwłaszcza tej z 1981 roku, odzew był masowy i 
spontaniczny. Warszawa uwierzyła, że wreszcie nadszedł czas, by najpilniej strzeżone 
pamiątki ujrzały światło dzienne133. 

Otwarcie muzeum okazało się wielkim sukcesem ‒ ludzie ustawiali się w długich kolejkach do 
zwiedzania ekspozycji, media były pełne relacji z jego otwarcia, obchody rocznicy miały odmienny, 
znacznie bardziej uroczysty charakter134. Inauguracja działalności MPW, w połączeniu ze 
zorganizowanymi z wielkim rozmachem obchodami, które miały bardzo zróżnicowany charakter, 
skierowany do bardzo różnych grup społecznych o różnej wrażliwości, dokonała olbrzymiego zwrotu w 
społecznych emocjach skierowanych wobec wspólnej przeszłości. Od 60. rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego można odnotować w Polsce renesans wspólnotowego przeżywania świąt narodowych 
i rocznic. 

Ekspozycja i zwiedzający 

Wizytówką każdego muzeum jest jego ekspozycja. W przypadku Muzeum Powstania Warszawskiego 
już w dokumencie programowym, powstałym na początku prac nad instytucją została ona 
zdefiniowana jako odbiegająca stylistyką od innych dostępnych wówczas w Polsce wystaw 
historycznych: 

Jako formy ekspresji należy szeroko stosować scenograficzne środki wizualne, fotografię, 
animacje komputerowe, materiały filmowe, przekaz muzyczny, internet. Ważnym 
elementem Muzeum powinny być indywidualne historie uczestników Powstania – 
przedstawione w formie wywiadów, zdjęć, nagrań głosu, zapisków i dokumentów 
rodzinnych. Ekspozycja powinna być nastawiona na oddziaływanie na emocje 
zwiedzających, powinna wprowadzać w atmosferę powstańczej Warszawy oraz 
przekazywać najważniejsze informacje o uczestnikach Powstania. 

Muzeum Powstania Warszawskiego powinno łączyć w sobie elementy klasycznego 
muzeum nakierowanego na gromadzenie zbiorów, ich konserwację i prezentację z 
najnowocześniejszymi formami popularyzacji (element edukacyjny) szeroko pojętej 
tematyki Powstania Warszawskiego. Powinno stać się przykładem, że Polacy potrafią w 
nowoczesny sposób opowiadać sobie i światu o swojej historii.135 

 

W dokumencie tym nie pada jeszcze wprawdzie określenie „muzeum narracyjne”, jednak było ono w 
kolejnych miesiącach wielokrotnie wykorzystywane w komunikacji społecznej, co budziło szerokie 

 
133 P. Legutko, Jedyne takie Muzeum. Odzyskana pamięć o Powstaniu Warszawskim, Kraków 2014, s. 93. 
134 Zob.: Księga prasowa Muzeum Powstania Warszawskiego, t. II, red. A. Kotonowicz, M. Roszkowski, E. Ziółkowska, 
Warszawa 2004. 
135 J. Ołdakowski, P. Kowal i in., Podstawowe założenia programowe…, op. cit., s. 4. 
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zainteresowanie i zaciekawienie, ale także podnosiło oczekiwania wobec nowej placówki, miejsca 
mającego być „inne niż wszystkie”. 

Główną ideą wystawy było zbudowanie atmosfery, tak, by zwiedzający po wejściu do muzeum i 
zamknięciu za sobą drzwi poczuł, że opuszcza współczesny świat i zanurza się w historię. Jak podkreślali 
projektanci w swojej koncepcji: „Chcemy, aby zwiedzający przekroczyli barierę biernej obserwacji, 
odsunięcia się na bok, aby na chwilę poczuli się wciągnięci w wir wydarzeń, poczuli podobne 
emocje”.136 Dlatego m.in. zwiedzający nie chodzą po typowej dla muzeów posadzce, lecz brukowaną 
ulicą, a z każdego miejsca ekspozycji słyszalne jest bicie serca symbolicznego monumentu 
umieszczonego w centrum ekspozycji. Jak to opisali projektanci: „Zaprojektowaliśmy wystawę tak, 
jakby miała cechy ludzkie – ma głos, obraz, porusza się, drży, emituje ciepło…”137 

Wszystkie metody i środki komunikacji wykorzystane przy tworzeniu wystawy miały na celu stworzenie 
interaktywnego muzeum. Pojęcie to wymaga wyjaśnienia, ponieważ często jest utożsamiane z innym 
określeniem – „muzeum multimedialnego”, co jest dużym uproszczeniem i nie oddaje istoty sprawy. 
Koncepcja muzeum interaktywnego, która stanęła u podstaw projektu Muzeum Powstania 
Warszawskiego, oznaczała muzeum, które pozwala nawiązać interakcję pomiędzy zwiedzającym a 
historią. Multimedia są tylko jednym z wielu sposobów by to osiągnąć i nie należy ich traktować jako 
celu samego w sobie. Dlatego też, aby ekspozycja była atrakcyjna, niezbędna jest odpowiednia 
równowaga pomiędzy różnymi środkami komunikacji, multimedia nie mogą przytłoczyć wystawy. Po 
pierwsze dlatego, że w dzisiejszych czasach ludzie mają w domu dużo sprzętu multimedialnego, zatem 
nie on jest tą atrakcją, która przyciągnie ich do muzeów – wciąż przychodzą po to, by oglądać oryginalne 
eksponaty, budujące głębszy związek z przeszłością. Po drugie zaś, w dobie galopującego postępu 
technologicznego, multimedia stanowią najszybciej starzejącą się część ekspozycji. 

Na wstępie zostały również zdefiniowane główne grupy odbiorców muzeum: 

 Dzieci, 
 Młodzież szkolna i studenci (zarówno osoby indywidualne, rodziny i grupy 

zorganizowane), 
 Środowiska powstańcze, kombatanci i ich rodziny, 
 Turyści, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, w tym szczególnie Polacy zza granicy. Dla 

nich nowoczesne, dobrze zareklamowane muzeum położone w centrum Warszawy 
będzie jednym z ważnych punktów na turystycznej mapie stolicy, 

 Studenci i naukowcy prowadzący badania naukowe oraz osoby pasjonujące się 
historią najnowszą Polski, 

 Żołnierze pełniący obecnie służbę wojskową (np. dwudniowe staże na wzór 
Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie).138 

 

W dalszym toku prac większy nacisk położono na obcokrajowców jako jedną z zasadniczych „target 
groups”, w związku z czym zapadła decyzja, że całość ekspozycji będzie bilingualna – w językach polskim 

 
136 Jarosław Kłaput, Dariusz Kunowski, Mirosław Nizio, “Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Przyokopowa 28 w 
Warszawie. Prezentacja koncepcji na ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego,” s. 3; egzemplarz w zbiorach autora. 
137 Ibidem. 
138 J. Ołdakowski, P. Kowal i in., Podstawowe założenia programowe…, op. cit., s. 9. 
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i angielskim. W kolejnych latach ekspozycję wzbogacono audioprzewodnikami, które w 2021 r. 
dostępne były w 27 językach. 

Jednym z największych wyzwań, przed którymi stanęli kuratorzy wystawy, była kwestia informacji 
tekstowych w muzeum. Z jednej strony było oczywiste, że tekst jest jednym z podstawowych 
elementów każdej wystawy – dostarcza zwiedzającym wiedzy, objaśnia zdjęcia i eksponaty, opisuje 
szerszy kontekst wydarzeń. Z drugiej strony, aby przyciągnąć młodzież, nie można było przeładować 
ekspozycji tekstem, gdyż mogłoby to zniechęcić potencjalnych odbiorców. Dla twórców muzeum było 
jasne, że w dzisiejszych czasach ludzie nie lubią czytać długich rozpraw, a teksty na ekspozycji powinny 
być bardziej jak „newsy” niż traktaty naukowe. Aby pogodzić oba cele, informacje tekstowe zostały 
ustrukturyzowane – wprowadzono ich podział na cztery kategorie, z których każda miała własną, 
nieprzekraczalną liczbę znaków. Struktura wyglądała następująco:  

• informacje podstawowe (900 znaków, z rozszerzeniem do ok. 3000 znaków na ulotkę, którą 
zwiedzający mogą zabrać ze sobą z ekspozycji),  

• informacje szczegółowe (600 znaków),  

• opis zdjęcia/eksponatu (250 znaków),  

• biogram (1000 znaków; ta kategoria tekstów prezentowana jest w specjalnych szufladach na całej 
ekspozycji, co jest jednym z interaktywnych rozwiązań zastosowanych w muzeum).  

Tak ścisłe wyznaczenie ram długości tekstów wymusiło na ich autorach dużą precyzję i syntezę w 
pisaniu, dzięki czemu informacje tekstowe na ekspozycji dają się przeczytać szybko i nie powodują 
znużenia. Dużo uwagi poświęcono językowi użytemu przy tworzeniu tekstów – miał on być stosunkowo 
prosty, unikający zwrotów zbyt hermetycznych, zrozumiałych jedynie dla fachowców. Aby nadać im 
jeszcze większą dynamikę i przełamać barierę między zwiedzającymi a historią, wszystkie teksty zostały 
napisane w czasie teraźniejszym.  

Muzealna ekspozycja podzielona została na dwie części, które powstawały osobno i w innym czasie. W 
pierwszej fazie powstała narracyjna opowieść według specjalnie przygotowanego szczegółowego 
scenariusza konsultowanego z wieloma specjalistami – historykami i muzealnikami. Obejmuje ona 
historię sięgającą czasów przed wybuchem wojny, następnie poprzez napaść Niemiec na Polskę, 
agresję sowiecką, dwie okupacje, ze szczególnym uwzględnieniem niemieckich zbrodni i terroru (w tym 
Zagłady ludności żydowskiej) oraz powstanie i funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego wraz z 
Armią Krajową. W dalszej części zwiedzający przechodzą do bezpośrednich przygotowań powstańczych 
i akcji „Burza” na wschodnich terenach przedwojennej Polski i docierają do zasadniczej części 
ekspozycji – wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Podstawowym założeniem narracyjnym scenariusza powstańczej części wystawy było opowiedzenie 
jego historii w sposób kompleksowy, uwzględniający maksymalnie wiele aspektów składających się na 
jego sens i znaczenie. Twórcom zależało, by odejść od dominującego wówczas sposobu mówienia o 
Powstaniu – „rozdrabniającego” je na poszczególne dni, oddziały, dzielnice miasta, nie podejmującego 
próby syntezy, uchwycenia całościowej istoty tego wydarzenia. Stąd chronologiczno-problemowy 
układ ekspozycji, w którym wprawdzie pewien rytm czasowy wyznaczają kartki z kalendarza 
(znajdujące się na całej wystawie dystrybutory ze stylizowanymi na dawne druki kartkami 
kalendarzowymi opisującymi wydarzenia każdego dnia Powstania, które można zbierać i 
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skolekcjonować kompletne kalendarium powstańcze), ale poszczególne zagadnienia mają swoje 
odrębne miejsca na ekspozycji.  

Od przekroczenia symbolicznej granicy i wejścia w powstańczą historię zwiedzający poznaje kulisy 
decyzji o wybuchu Powstania, radość pierwszych dni po jego rozpoczęciu oraz może wziąć ulotkę – 
wierną kopię tych rozpowszechnianych w pierwszych dniach sierpnia 1944 r., wydrukowaną na 
maszynach z epoki. Po wjechaniu windą na antresolę widz może zapoznać się z umundurowaniem i 
uzbrojeniem obu stron konfliktu, co pomaga zrozumieć dysproporcję sił między Powstańcami a 
Niemcami. W tej części ekspozycji pojawia się silny komponent cywilny i społeczny – kwestie związane 
z życiem codziennym, aprowizacją, życiem kulturalnym i religijnym a także służbą medyczną w 
Powstaniu. Wszystkie te elementy mają na celu pokazanie, że Powstanie było nie tylko bitwą miejską, 
ale miało też bardzi istotny element państwowotwórczy i wymiar społeczny. Całość wieńczy film 
zmontowany z kronik nakręconych przez operatorów powstańczych, w 8 minut przybliżający 
najważniejsze aspekty wydarzeń w Warszawie 1944 roku. Z antresoli wychodzi się na niższy poziom 
przechodząc przez kanał – tak jak Powstańcy po upadku Starego Miasta 2 września 1944 r. 

Na szczególną uwagę w tym fragmencie ekspozycji zasługuje upamiętnienie tzw. rzezi Woli – 
ludobójczej eksterminacji kilkudziesięciu tysięcy (szacunki wahają się od 30 do 50 tysięcy) mieszkańców 
najbardziej na zachód wysuniętej dzielnicy Warszawy. Kuratorom wystawy zależało na tym, by zbrodnię 
tę pokazać w sposób poruszający, zmuszający do refleksji, ale jednocześnie, by nie epatować 
drastycznymi zdjęciami czy scenami. Ostatecznie zapadła decyzja, by historię tę opowiedzieć poprzez 
powojenne protokoły ekshumacyjne, w których Polski Czerwony Krzyż opisywał każde odnalezione 
ciało ofiary. W wielu wypadkach są one bezimienne, co w zderzeniu z pedantycznym opisem obrażeń 
daje niezwykły efekt. Kopie dokumentów zatopione są w przezroczystej żywicy, by nadać im 
odpowiedni ciężar i prezentowane w specjalnym filcowym namiocie  przywołującym na myśl miejsce 
prac ekip ekshumacyjnych. Na wprost namiotu na wysokim drewniano-metalowym panelu 
zaprezentowany został „dekalog” – zbiór 10 przykazań prowadzenia wojny przez niemieckiego 
żołnierza, które każdy z nich miał wydrukowane w swojej książeczce żołdu. W ten sposób pokazany 
został kontrast między założeniami teoretycznymi („rycerskiego” prowadzenia walki) a praktyką 
prowadzenia totalnej wojny o charakterze ludobójczym. 

Po wyjściu z kanału i zejściu na kolejny poziom ekspozycji zwiedzający może zapoznać się ze stosunkiem 
Związku Sowieckiego wobec Powstania – brakiem pomocy dla walczących w Warszawie, wstrzymaniem 
ofensywy na linii Wisły oraz tworzeniem komunistycznych, zależnych od Stalina władz na wschodnich 
terenach Polski. W tej części wystawy pojawiają się także odrębne sale tematyczne poświęcone 
Harcerskiej Poczcie Polowej, łączności i lokalom konspiracyjnym wraz ze skrytkami. Pokazane są walki 
we wrześniu i coraz bardziej zrujnowane miasto z przybywającymi na całym jego terenie grobami. 
Niewielka sala w formie instalacji artystycznej ukazuje wojsko niemieckie tłumiące Powstanie. 
Końcowe fragmenty narracyjnej części ekspozycji przedstawiają kapitulację Warszawy, exodus ludności 
cywilnej oraz losy kilkuset osób które postanowiły ukryć się w ruinach miasta, grabież i wyburzanie 
polskiej stolicy oraz obozowe losy Powstańców. Prześladowania żołnierzy Armii Krajowej przez 
komunistyczne władze Polski po wojnie zaprezentowane są na niewielkiej części ekspozycji, jednak 
tematyce tej poświęcony jest odrębny oddział Muzeum, Cele Bezpieki mieszczące się w dawnym 
areszcie w piwnicach pod byłym Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego. Narrację kończy 
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fragment homilii papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. oraz 
prezentacja głównych linii sporu o sens i celowość Powstania.139 

Ta narracyjna część ekspozycji powstała jako pierwsza i została oddana do użytku w 2004 roku. Jest to 
bardzo „intensywna” wystawa, operująca licznymi, gęsto nagromadzonymi środkami komunikacji ze 
zwiedzającym. Ich największe natężenie jest na samym początku narracji – ma ona na celu w ten sposób 
od samego początku „wciągnąć” widza, sprawić, że poczuje się jak uczestnik historii, oderwać go od 
świata, który pozostawił za drzwiami Muzeum. Dodatkowym celem tego zabiegu było sprawienie, by 
ludzie odwiedzający Muzeum opuszczali je z niedosytem, poczuciem, że nie byli w stanie odkryć 
wszystkiego, co się w nim mieści i chcieli na ekspozycję wrócić. Cel ten zresztą został zrealizowany 
wyjątkowo skutecznie – według badań przeprowadzonych na zlecenie Muzeum w 2015 roku, niemal 
40% zwiedzających Muzeum zadeklarowało, że nie są w nim po raz pierwszy. 140  

Druga część ekspozycji, oddana do użytku w 2006 roku, ma całkowicie odmienny charakter. Cechują ją 
duża przestrzeń, niewielka liczba eksponatów, prezentacji i multimediów oraz miejsce do wyciszenia i 
zadumy. Można też stwierdzić, że ma ona bardziej „inkluzywny” charakter, gdyż powstawała już po 
otwarciu pierwszej części, w pewien sposób w stałym dialogu z jej odbiorcami. O ile zatem w 
narracyjnej wystawie otwartej dwa lata wcześniej pewne elementy były modyfikowane dzięki 
dialogowi z odbiorcami, to w przypadku ekspozycji późniejszej, dwa podstawowe jej elementy powstały 
niemal wprost jako efekt ich oczekiwań.  

Podstawowym elementem tej części ekspozycji, od którego nazwę wzięła cała sala wystawiennicza, jest 
pełnowymiarowa replika samolotu bombowego Liberator B-17. Wyprodukowany w USA, latający w 
brytyjskich barwach z polską załogą na pokładzie, samolot ten stał się dla Powstańców symbolem 
nadziei, którą niósł w swoich lukach zrzutowych. Dzięki akcjom podejmowanym przez lotników z 
włoskiego Brindisi, walczący w Warszawie nie tylko mogli liczyć choćby na skromne zaopatrzenie, ale 
również mieli wsparcie moralne, poczucie, że nie są osamotnieni. To właśnie kombatanci, uczestnicy 
walk w 1944 roku zdecydowanie postulowali godne upamiętnienie poświęcenia lotników, którzy z 
wielkimi stratami, pod stałym zagrożeniem ogniem nieprzyjaciela, lecieli przez pół Europy, by wspomóc 
Powstańców.  

W podziemiach Sali pod Liberatorem z kolei zaprezentowana została narracyjna ekspozycja pokazująca 
Niemców w Warszawie – od inwazji we wrześniu 1939 roku, poprzez okupację i przejęcie kontroli nad 
miastem, aż po Powstanie, oddziały je tłumiące i zbrodnie popełniane na ludności cywilnej. Całość 
zaprezentowana w formie metalowej machiny, symbolizującej totalitarną machinerię mającą na celu 
unicestwienie polskiej stolicy, jednak z czasem coraz bardziej zardzewiałej i ponoszącej porażki. 
Szczególnie przejmujące jest świadectwo Mathiasa Schenka, Belga wcielonego w 1944 roku do 
Wehrmachtu, który jako saper szturmowy towarzyszył oddziałom SS pacyfikującym warszawską Wolę. 
Jako jedyny uczestnik tych masowych zbrodni zgodził się na wywiad, w którym opisuje „rzeź Woli”. 

Prezentacja „Niemcy w Warszawie” powstała jako odpowiedź na oczekiwania zwiedzających, którzy po 
otwarciu narracyjnej części ekspozycji, w przeprowadzonych badaniach opinii wśród wychodzących z 

 
139 Szczegółowy opis narracyjnej części ekspozycji Muzeum zob.: Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik, praca 
zbiorowa, wyd. VI uzupełnione, Warszawa 2016, s. 48-183. 
140 “Cykliczne badanie opinii osób zwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego,” s. 6; egzemplarz w zbiorach autora. 
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Muzeum, najczęściej wskazywali niewielką ilość informacji o siłach tłumiących Powstanie jako jego 
największy mankament. 

Pod Liberatorem powstało również niewielkie kino 3D, w którym wyświetlana jest trójwymiarowa 
animacja „Miasto ruin” – pierwsza na świecie pełna rekonstrukcja cyfrowa zburzonego miasta. 
Sześciominutowa prezentacja pozwala zwiedzającym uświadomić sobie ogrom zniszczeń, które 
dotknęły Warszawę, nie tylko w wyniku ciężkich walk miejskich, ale przede wszystkim w wyniku 
planowej akcji burzenia.141 

Integralną częścią ekspozycji muzealnej jest teren okalający budynek muzealny, w szczególności Park 
Wolności, gdzie odbywają się liczne uroczystości plenerowe oraz znajdujący się na jego terenie Mur 
Pamięci, na którym wyryte zostały nazwiska Powstańców poległych w walkach i zmarłych z ran.  

 

Muzeum Powstania Warszawskiego a relacje polsko-niemieckie 

Wbrew często pojawiającym się opiniom, zwłaszcza zagranicą, Muzeum Powstania Warszawskiego nie 
jest placówką martyrologiczną. Oczywiście, oddaje hołd poległym Powstańcom, których nazwiska 
znajdują się wyryte w kamieniu na Murze Pamięci w przylegającym do Muzeum Parku Wolności, 
upamiętnia również dziesiątki tysięcy cywilnych ofiar niemieckich zbrodni, ze szczególnym 
uwzględnieniem ofiar tzw. rzezi Woli, gdzie w wyniku planowej akcji eksterminacyjnej o charakterze 
ludobójczym jednostki niemieckie i kolaboracyjne tysiącami zabijały przez kilka dni mieszkańców 
Warszawy. Co roku na Cmentarzu Powstańców Warszawy, gdzie zgromadzono prochy cywilów staje 
wystawa składająca się z podświetlonych słupów z nazwiskami pomordowanych. Jest to jednak jedynie 
część historii opowiadanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Nie jest to także muzeum broni, militariów czy placówka batalistyczna. Powstanie Warszawskie było 
wielką bitwą miejską, trwającą ponad dwa miesiące, zatem broń i historia militarna są integralną 
częścią ekspozycji, jednak nie dominują. Walka wszak nie była celem samym w sobie, miała prowadzić 
do uratowania niepodległości państwa w obliczu wkraczającej na terytorium Polski Armii Czerwonej.  

Zasadniczym celem, który przyświecał twórcom w czasie tworzenia Muzeum było ukazanie wartości, 
które przyświecały młodym ludziom, gdy stanęli do walki ze złem absolutnym, zniewoleniem 
totalitaryzmu. Uniwersalne wartości, takie jak wolność, niepodległość czy demokracja spowodowały, 
że dziesiątki tysięcy ludzi, ochotników, którzy nie planowali kariery wojskowej, stanęło do walki, gotowi 
oddać życie w ich imię. Odniósł się do tego niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas, który 
przemawiając do młodzieży w Muzeum Powstania Warszawskiego w 75. rocznicę wybuchu walk mówił: 

Als er [der Aufstand] begann, war Ewa 24 Jahre alt. Sie studierte an der Akademie der 
Bildenden Künste. Für Ewa wie für viele andere Warschauerinnen und Warschauer war an 
jenem 1. August im Jahr 1944 klar: Das ist der Moment, die Barbarei der Besatzer 
abzuschütteln, der Moment, alles zu wagen. Für ein freies Land, ein freies Polen, für eine 
bessere Zukunft. […] 

 
141 Szczegółowy opis Sali pod Liberatorem zob.: Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnik, praca zbiorowa, wyd. VI 
uzupełnione, Warszawa 2016, s. 186-201. 
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Hier [im Stadtbezirk Wola] verübten die deutschen Besatzer ein besonders grausames 
Massaker an Unschuldigen. Das Signal war überdeutlich: Warschau sollte ausgelöscht 
werden, die Stadt und die Menschen, die darin lebten.  

Die junge Studentin Ewa wollte das nicht zulassen. Sie wollte dazu beitragen, die Identität 
der Stadt und der Menschen, die hier lebten, zu bewahren durch ihre Fotos und durch die 
Rettung von Kulturgütern. Es kostete sie das Leben, so wie Zehntausende andere, derer wir 
heute voll Trauer und Dankbarkeit gedenken.142 

Z kolei prezydent Republiki Federalnej Niemiec, Joachim Gauck otwierając w Berlinie w 70. rocznicę 
wybuchu Powstania wystawę sięgnął po własne przeżycia z Muzeum, które odwiedził niedługo po jego 
otwarciu. Z jego słów wynika, że wizyta ta nie tylko była dla niego olbrzymim przeżyciem, ale także 
pomogła mu zrozumieć kompleksowość Powstania, które zostało zaprezentowane nie tylko w 
kontekście martyrologii, ale walki o wartości jako cnoty:  

Ich erwartete einen stillen Ort des Gedenkens mit Schautafeln über die Verbrechen der 
Deutschen, über die gefallenen Aufständischen und über die ermordeten Zivilisten. Umso 
erstaunter war ich, als ich die multimediale Ausstellung dort erlebte und mich laute 
Geräusche umgaben: Stimmen von Zeitzeugen, das Pfeifen der Kugeln, Einschläge von 
Bomben. All das war zu hören und immerfort wie ein cantus firmus schlug dumpf, dröhnend 
und laut, etwas wie ein Herz – als wäre das Stethoskop eines Arztes mit einem riesigen 
Lautsprecher verbunden, um der ganzen Welt zu verkünden: Diese Stadt lebt!  
 
Spätestens damals habe ich verstanden, dass für viele Polen der Sieg über die Ohnmacht 
mehr zählte als die militärische Niederlage. Und ich begegnete so einer fast normativen 
Konstante des polnischen Selbstverständnisses: Dass es nämlich eine Tugend ist, in einer 
solch existentiellen Lage selbst dann zu streiten und zu kämpfen, wenn der Erfolg höchst 
ungewiss ist. Eine der herausragenden Gaben Polens für seine Nachbarn in Europa ist die 
Botschaft mehrerer Generationen: Freiheit ist so kostbar, so lebensnotwendig, dass 
Menschen nicht nur von ihr träumen, sondern sie erkämpfen und verteidigen und dies 
sogar notfalls unter Einsatz des eigenen Lebens.143 
 

 
O wartościach, jakie przyświecały Powstańcom oraz o ich ostatecznym zwycięstwie, którego emanacją 
jest wolna Polska w Unii Europejskiej mówili też inni niemieccy politycy. Ówczesny kanclerz Republiki 
Federalnej Niemiec, Gerhard Schröder w 60. rocznicę wybuchu walk w Warszawie, dzień po otwarciu 
Muzeum Powstania Warszawskiego, które zwiedził 1 sierpnia 2004 r., mówił: 

63 Tage lang haben die Bürgerinnen und Bürger von Warschau den deutschen Besatzern 
heroisch und todesmutig Widerstand geleistet. Sie kämpften für die Freiheit und für die 

 
142 Rede des Bundesministers des Auswärtigen, Heiko Maas, bei der Gedenkveranstaltung zum Warschauer Aufstand am 
1. August 2019 in Warschau, 
https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975954/1654864/8424dd30a463da9cbdc82f9e12a19531/91-1-bmaa-
warschauer-aufstand-data.pdf?download=1  
143 Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Der Warschauer Aufstand 1944“ gemeinsam 
mit dem Präsidenten der Republik Polen am 29. Juli 2014 in Berlin, 
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Reden/2014/07/140729-Rede-Ausstellung-
Warschau.pdf?__blob=publicationFile  
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Würde Polens. Ihr Patriotismus steht als ein leuchtendes Beispiel in der großen Geschichte 
der polnischen Nation. (…) 

Mit dem Beitritt Polens zur NATO und zur Europäischen Union hat sich das Vermächtnis der 
Warschauer Aufständischen erfüllt: ein freies, unabhängiges Polen, das in Bündnissen von 
Gleichen seine Sicherheit und seine Souveränität findet. Damit vollendet Polen das freie 
Europa.144 

 

Były prezydent Niemiec, Richard von Weizsäcker podczas spotkania z młodzieżą w Muzeum Powstania 
Warszawskiego 5 marca 2007 wygłosił z kolei przemówienie, w którym podkreślał: 

Nur mit tiefer Erschütterung kann ein Deutscher die Ausstellung Ihres Museums in sich 
aufnehmen. Das Museum ist dem Warschauer Aufstand gewidmet. Die Bürger Warschaus 
haben den Besatzern todesmutig Widerstand geleistet. Sie haben für die Freiheit und die 
Würde Ihrer Heimat gekämpft. (…) 

Der Warschauer Aufstand hat uns unsere Bestimmung unentrinnbar vor Augen geführt. 
Das Vermächtnis der Aufständischen ist ein freies und unabhängiges Polen, das in einem 
Bündnis von Gleichen seine Sicherheit findet, seine Interessen wahrnimmt und seiner 
europäischen Mitverantwortung gerecht wird. Damit vollendet Polen das freie Europa.145 

 

Ten krótki przegląd wypowiedzi najwyższych przedstawicieli państwa niemieckiego pokazuje, że w 
pełni rozumieją oni głębię przekazu Muzeum, wieloaspektowość Powstania oraz znaczenie działalności 
placówki dla poprawy wzajemnego zrozumienia. Nie przypadkiem prezydent Richard von Weizsäcker 
objął honorowym patronatem polsko-niemieckie szkoły letnie organizowane przez Muzeum i 
zachęcające młodzież z obu państw do dyskusji o historii i tożsamości. W swoim wystąpieniu podkreślał 
znaczenie tego projektu:  

Erlauben Sie mir, zum Abschluss auch meine Dankbarkeit dafür auszusprechen, dass der 
Herr Direktor des Museums des Warschauer Aufstandes mich an der Schirmherrschaft 
beteiligt hat, die einem außerordentlich wichtigen Zukunft sprojekt gilt. Es geht darum, den 
jungen Nachwuchs aus Deutschland zu Studien über das Nachbarland Polen zu ermutigen 
und dafür einen regulären Wettbewerb auszuschreiben. Dies ist es, was einem alten Mann 
wie mir das Herz erwärmt und mich mit Zuversicht erfüllt. Denn es wird zur positiven 
Entwicklung der polnisch-deutschen Beziehungen in der jungen Generation beitragen. Auf 
sie kommt es für Ihr Land, für mein Land, für unsere Nachbarschaft und unser gemeinsames 
Europa an. In diesem Geiste werde ich an die Einladung in Ihr Museum denken und Ihnen 
dafür immer dankbar bleiben.146 

 
144 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder in Warschau am 1. August 2004, https://gerhard-
schroeder.de/2004/08/01/60-jahrestag-warschauer-aufstande/  
145 Richard von Weizsäcker, Verständigung zwischen Polen und Deutschland im gemeinsamen Europa. Ansprache des 
Bundespräsidenten a. D. Dr. Richard von Weizsäcker in Museum des Warschauer Aufstands, Warschau 2007, s.17. 
146 Ibidem, s. 24. 
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Odbywająca się przez wiele lat szkoła letnia organizowana przez Muzeum jest jednym z wielu 
przykładów działalności Muzeum w obszarze relacji polsko-niemieckich. Bez wątpienia nie będzie 
przesadą stwierdzenie, że Niemcy i instytucje niemieckie są najczęstszym partnerem Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Sztandarowym projektem w tej sferze jest niewątpliwie wystawa 
„Powstanie Warszawskie 1944”, otwarta w 70. rocznicę Powstania w Topografii Terroru w Berlinie pod 
patronatem i w obecności ówczesnych prezydentów Niemiec i Polski, Joachima Gaucka i Bronisława 
Komorowskiego. W kolejnych latach trafiła do Monachium, Heidelbergu, Kolonii i Peenemünde, by z 
okazji 75. rocznicy w 2019 roku ponownie zawitać do Berlina. 

Symboliczne miejsce, jakim jest Topografia Terroru, mieszcząca się w miejscu siedziby głównej 
nazistowskich niemieckich organów represji (Gestapo, SS, SD), spowodowało, że prezentowane na 
wystawie zbrodnie wybrzmiały wyjątkowo wymownie. Ekspozycję otwierał Auszug aus der Rede 
Heinrich Himmlers vor den Wehrkreisbefehlshabern und Schulkommandeuren:  

Wie ich die Nachricht von dem Aufstand in Warschau hörte, ging ich sofort zum Führer. (…)  

Ich sagte: „Mein Führer, der Zeitpunkt ist unsympathisch. Geschichtlich gesehen, ist es ein 
Segen, daß die Polen das machen. Über die fünf, sechs Wochen kommen wir hinweg. Dann 
aber ist Warschau, die Hauptstadt,  der Kopf, die Intelligenz dieses ehemaligen  16-17 
Millionenvolkes der Polen ausgelöscht, dieses Volkes, das uns seit 700 Jahren den Osten 
blockiert und uns seit der ersten Schlacht bei Tannenberg immer wieder im Wege liegt. 
Dann wird das polnische Problem geschichtlich für unsere Kinder und für alle, die nach uns 
kommen, ja schon für uns kein großes Problem mehr sein. 

Außerdem habe ich gleichzeitig den Befehl gegeben, daß Warschau restlos zerstört wird. 

Sie können sich nun denken, ich sei ein furchtbarer Barbar. Wenn Sie so wollen: ja, das bin 
ich, wenn es sein muß. Der Befehl lautete: Jeder Häuserblock ist niederzubrennen und zu 
sprengen, so daß sich in Warschau keine Etappe mehr festnisten kann. Die paar Stäbe, die 
wirklich drin hausen müssen, Soldatenstäbe, gehen gern in die Keller runter. Das sind ja 
Frontsoldaten. Und die Etappenschweine gehen ohnehin nicht gern dahin, wo die Leichen 
liegen. Scheußlich ist es dort.“147 

W dalszej części ekspozycji Powstanie Warszawskie zostało przedstawione w szerokiej perspektywie, 
spiętej klamrą od Warszawy przedwojennej, dynamicznej i nowoczesnej po nie mniej dynamiczną i 
nowoczesną stolicę Polski dziś. W założeniu wystawa miała nieść pozytywne przesłanie, z którego 
wynikało, że totalitarna machina zniszczenia oraz inżynierii społecznej została pokonana i cel, jakim 
było wymazanie Warszawy z mapy świata, nie został osiągnięty. Na ekspozycji zaprezentowane zostały 
jednak zarówno zbrodnie niemieckie jak i ich sprawcy nazwani po imieniu, zgodnie z postulatem prof. 
Andreasa Nachamy, ówczesnego szefa Topografii Terroru, który w trakcie prac nad scenariuszem 
podkreślał, że zło nie może pozostawać bezimienne.148 

 
147 B. F. Smith, A. F. Peterson (Hrsg.), Heinrich Himmler. Geheimreden 1933 bis 1945 und andere Ansprachen, Frankfurt 
a.M., Berlin, Wien 1974, s. 242 
148 Zob. Der Warschauer Aufstand 1944. Katalog der Ausstellung, Warschau 2014. 
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Wystawie zawsze towarzyszył program obejmujący pokazy filmów, debaty, wykłady i konferencje. 
Najważniejsza z nich odbyła się 9-10 maja 2017 r. we współpracy z Uniwersytetem w Heidelbergu pod 
tytułem „Der Warschauer Aufstand 1944. Forschung und öffentliche Wahrnehmung in Polen und 
Deutschland“.149 Ten rodzaj współpracy Muzeum z instytucjami i naukowcami niemieckimi jest zresztą 
owocny od lat, wspomnieć należy jeszcze zorganizowaną 15-16 października 2019 r. w Muzeum 
konferencję „Okupacja niemiecka w Polsce 1939-1945. Bilans historiografii i dezyderaty badawcze” 
oraz „Prawda – Pamięć – Odpowiedzialność. Powstanie Warszawskie w kontekście stosunków polsko-
niemieckich”. Ta ostatnia objęta została patronatem prezydentów – Republiki Federalnej Niemiec 
Horsta Köhlera i Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i odbyła się 30 marca i 1 kwietnia 2007 
r.150 

Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedzane jest nie tylko przez niemieckich polityków i delegacje 
oficjalne – co roku trafiają do niego zarówno zorganizowane grupy turystów z Niemiec jak i 
niemieckojęzyczni zwiedzający indywidualni. Ci ostatni mają do dyspozycji audioprzewodnik, zaś grupy 
mogą zwiedzić Muzeum z przewodnikiem w języku niemieckim, niemniej niektórzy goście wyrażają 
zdziwienie, że teksty na ekspozycji nie są przetłumaczone również na język niemiecki. Argumentują, że 
historia ta dotyczy w głównym stopniu Polaków i Niemców, zatem powinna być opowiadana również 
w języku Goethego. Jak już jednak zaznaczono wcześniej, nadmiar tekstu szkodzi ekspozycji muzealnej, 
w związku z czym dodanie trzeciego języka, w którym prezentowany byłby komplet informacji na 
wystawie, znacząco zwiększyłby ich objętość. Twórcy muzeum uznali, że współczesną lingua franca jest 
język angielski i to on obok polskiego tworzy warstwę tekstową muzeum. 

Innym pytaniem, które nieraz pojawiło się ze strony zwiedzających z Niemiec, jest kwestia określania 
przeciwnika Powstańców (oraz, szerzej, Polaków w czasie II wojny światowej) mianem „Niemców”. 
Niektórzy widzowie wprost pytają, czemu na ekspozycji nie są oni nazywani „nazistami”. Odpowiedź 
jest kilkuwymiarowa – zacząć należy od strony formalno-prawnej. Zgodnie z prawem 
międzynarodowym Rzeczpospolita Polska była w stanie wojny z Rzeszą Niemiecką, nie zaś „państwem 
nazistowskim”, co więcej taki byt w ogóle nigdy nie istniał. W tym sensie zatem trudno mówić o 
toczeniu walki z „nazistami”. Co więcej, jak powszechnie wiadomo, w szeregach wojska niemieckiego 
nie służyli sami naziści, rozumiani jako członkowie NSDAP, zaś wydzielone dzielnice i strefy były „nur 
für Deutsche”, nie zaś „nur für Nazis”. Sami Powstańcy zresztą nigdy nie używali w tym kontekście 
określenia „naziści” – oni zarówno w konspiracji jak i w ogniu walk toczyli bój z Niemcami. 

Powyższy przykład pokazuje, że kwestie języka i nazewnictwa może wpływać na kwestię wzajemnego 
zrozumienia między poszczególnymi narodami, tradycjami i tożsamościami. Muzeum, działające w 
dużym stopniu w kontekście relacji polsko-niemieckich jest miejscem interesującej wymiany 
doświadczeń tego typu. Wspomnieć tu należy ponownie o szkole letniej, podczas której polsko-
niemiecka wymiana młodzieży przynosiła niezwykle interesujące wnioski w tym zakresie. Przykładem 
jest pojęcie „patriotyzm”, które, jak wynikało z dyskusji młodych Polaków i Niemców, ma nieco inne 
konotacje i dopiero dokładne jego zdefiniowanie ułatwi komunikację. O ile bowiem dla Polaków słowo 
to miało jednoznacznie i silnie pozytywne znaczenie, to Niemcy podchodzili do niego ze sporą rezerwą 

 
149 A. Nörenberg, Der Warschauer Aufstand 1944. Forschung und öffentliche Wahrnehmung in Polen und Deutschland, 
https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-7266.  
150 M. Cieszkowska i in. [red.], Prawda, pamięć, odpowiedzialność. Powstanie Warszawskie w kontekście stosunków 
polsko-niemieckich, Warszawa 2010. 
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lokując je niebezpiecznie blisko „nacjonalizmu”. Dopiero ustalenie, że patriotyzm ma charakter 
obywatelski, nie etniczny i można go wręcz interpretować jako postawę zbliżoną do społeczeństwa 
obywatelskiego, pozwalało go precyzyjnie odróżnić od nacjonalizmu i osiągnąć porozumienie. 

Liczne doświadczenia zebrane przez lata pracy w sferze relacji polsko-niemieckich uświadamiają, jak 
istotne jest zrozumienie różnic w kulturze pamięci i uwzględnianie odmiennych wrażliwości w polityce 
historycznej. W toczącej się od 2017 roku debacie publicznej poświęconej upamiętnieniu w Berlinie 
Polaków-ofiar II wojny światowej autor niniejszego opracowania uczestniczy od początku, obserwując 
i wsłuchując się w liczne głosy pojawiające się zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. W dyskursie 
pojawiają się zresztą akcenty znane z przytoczonych wcześniej przykładów – jak choćby niemiecka 
obawa o „nacjonalizowanie pamięci”. Stąd propozycje, by upamiętnienie poświęcone było szerszej 
kategorii – np. Słowian lub ofiar wojny na Wschodzie. Rozumiejąc niemieckie doświadczenie i 
wrażliwość w tej kwestii, przestrzegałem przed takim rozwiązaniem, gdyż nie brałoby ono pod uwagę 
polskiej opinii publicznej i jej wrażliwości w tym zakresie.151  

Muzeum Powstania Warszawskiego jest zatem jak widać bardzo aktywne na polu polsko-niemieckiej 
kultury pamięci i podejmuje liczne inicjatywy edukacyjne, dokumentacyjne i popularyzatorskie. Niemcy 
są najważniejszym partnerem we współpracy międzynarodowej, zaś instytucje niemieckie są najliczniej 
reprezentowane wśród placówek, z którymi Muzeum podjęło kooperację. 

Podsumowanie 

Muzeum Powstania Warszawskiego zostało otwarte w 60. rocznicę wybuchu walk w Warszawie w 2004 
roku. Działo się to w czasie, gdy polskie muzealnictwo było w nienajlepszym stanie, uznawane za 
niezbyt atrakcyjne i jedynie od czasu do czasu zdolne do sukcesów frekwencyjnych. Oddanie do użytku 
nowej instytucji, wokół której w trakcie tworzenia udało się wytworzyć atmosferę dużych oczekiwań i 
zainteresowania, przyniosło boom muzealny w całym kraju. W ciągu 15 lat (2004-2019) liczba 
zwiedzających polskie muzea wzrosła o około 130% (z 17.5 miliona do 40.2 miliona). Odnotowano także 
ponad 40-procentowy wzrost liczby muzeów ogółem (z 668 do 959).152 

Od chwili otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego cieszy się niesłabnącą popularnością - do chwili 
wybuchu pandemii COVID-19 ani razu nie odnotowano spadku frekwencji osiągając w 2019 roku 
754.102 uczestników wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum, z czego 517.802 
zwiedzających ekspozycję stałą w głównym budynku.153 Zagraniczne wystawy czasowe odwiedziło 
241.133 widzów. Zorganizowanych zostało 1267 lekcji dla uczniów wszystkich poziomów szkół (od 
pierwszych klas szkoły podstawowej po maturzystów), w których uczestniczyło  30.983 uczniów.154 

Muzeum Powstania Warszawskiego w ciągu kilkunastu lat istnienia stało się bardzo istotną placówką 
kulturalną i historyczną w Polsce, szeroko uczestniczącą w debacie publicznej i stymulującą ją. 
Intensywnie rozwinęła się również aktywność międzynarodowa Muzeum – od 2011 roku jest ono 
członkiem (jednym z założycieli) Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia155, zaś wystawy przez nie 

 
151 P. Ukielski, Kein großes Sack für alle Slawen, FAZ, 27.06.2019, s. 12 
152 Zob.: Kultura w 2019 r./Culture in 2019, Warszawa-Kraków 2020, s. 70, https://stat.gov.pl/obszary-
tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2019-roku,2,17.html; Kultura w 2004 r., s. 129, 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2004-r-,2,2.html?pdf=1 
153 Przedstawiam dane za 2019 r., gdyż liczby za rok 2020 nie są reprezentatywne z powodu pandemii COVID-19. 
154 Dane na podstawie sprawozdania Muzeum Powstania Warszawskiego za rok 2019, w zbiorach autora. 
155 http://www.memoryandconscience.eu/  
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organizowane prezentowane były w wielu krajach w Europie. W ten sposób osiągnięty został 
podstawowy cel istnienia tej placówki – pogłębienie i popularyzacja wiedzy o Powstaniu Warszawskim, 
nie tylko wśród Polaków, ale także obywateli innych państw. 
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Pamięć i odpowiedzialność. 

Prawo polskie wobec roszczeń o naruszenie dóbr osobistych w związku z 
wypowiedziami przypisującymi Polakom powstanie obozów zagłady 
takich jak Auschwitz. 

Mec. Szymon Topa 

 

1. Wprowadzenie 

Historia to w pewnym sensie suma doświadczeń jednostek, zwykłych ludzi. Niektóre wypowiedzi zatem 
o faktach historycznych mogą równocześnie godzić w dobra indywidualne, tzn. w dobra osobiste. Jeśli 
nieprawdziwa wypowiedź o faktach historycznych będzie jednocześnie pomówieniem, czy wręcz 
znieważeniem, konkretnej (dającej się zidentyfikować) osoby, może to skutkować powstaniem po 
stronie takiej osoby roszczenia o ochronę jej dóbr osobistych, tj. czci lub dobrego imienia. Jeśli 
wypowiedź dotyczy osoby zmarłej, nie można wykluczyć roszczenia potomków pomówionej lub 
znieważonej, opartego na tzw. kulcie pamięci osób bliskich. 

Zdarzają się jednak wypowiedzi, które w sensie werbalnym nie odnoszą się do konkretnej osoby. 
Odwołują się jednak do wydarzeń historycznych, które nie są obojętne danej jednostce; innymi słowy, 
wywołują poczucie oburzenia obiektywnie uzasadnione ich doświadczeniem lub szczególną więzią z 
wydarzeniem, będącym przedmiotem wypowiedzi. W Polsce dotyczy to głównie różnego rodzaju 
wypowiedzi przypisujące Polsce i Polakom odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za 
funkcjonowanie w okresie II Wojny Światowej niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów 
zagłady. Stoi ono bowiem w ewidentnej kontrze do doświadczeń polskiego narodu z tego okresu. Polacy 
nie tworzyli obozy zagłady czy obozy koncentracyjne, bowiem byli ofiarami zbrodni tam popełnianych. 

Niestety, wypowiedzi sugerujące, że Polacy są sprawcami, a nie ofiarami. zbrodni popełnionych w 
obozach zagłady, takich jak Auschwitz, dotyczyły również dziennikarzy niemieckich, od których 
należałoby oczekiwać szczególnej wrażliwości w tej kwestii. Skłoniło to polskich obywateli do 
zainicjowania sporów prawnych, składając do polskich sądów pozwy przeciwko niemieckim 
wydawcom. Domagając się w nich sądowej ochrony właśnie swoich dóbr osobistych. 

Wyroki zapadały, a jednym z doniosłych był wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który nakazał 
niemieckiej telewizji ZDF opublikować na swojej stronie internetowej przeprosiny za naruszenie dóbr 
osobistych byłego więźnia Auschwitz, Pana Karola Tendery. Podobne sprawy wciąż są wnoszone do 
polskich sądów. W świetle jednak niedawnego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, możliwe, że polskie sądy teraz będą unikały rozpatrywania takich spraw, uznając, że nie 
mają jurysdykcji uprawniającej ich do orzekania o odpowiedzialności zagranicznego wydawcy czy 
dziennikarza. 

W takiej sytuacji, Polak, aby domagać się sądowej ochrony swoich dóbr osobistych, będzie musiał 
wytoczyć powództwo przeciwko wydawcy w tym państwie, w którym ma on swoją siedzibę. W 
przypadku niemieckich wydawnictw, będzie musiał wnieść pozew do sądu niemieckiego. Niezależnie 
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jednak od tego, czy niemiecki dziennikarz zostanie pozwany przed polskim czy niemieckim sądem, to 
mimo wszystko Polak, powołujący się na naruszenie jego dóbr osobistych, wciąż ma otwartą możliwość 
argumentowania, że jego roszczenie winno być rozstrzygane według polskiego prawa materialnego. 
Dość tu wskazać, że na przepis art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. – Prawo międzynarodowe 
prywatne (Dz. U. z 2011r., Nr 80, poz. 432) zgodnie z którym dobra osobiste osoby fizycznej podlegają 
prawu ojczystemu. Z kolei przepis art. 16 ust. 2 tej ustawy stanowi, że osoba fizyczna, której dobro 
osobiste jest zagrożone naruszeniem lub zostało naruszone może żądać ochrony na podstawie prawa 
państwa, na którego terytorium nastąpiło zdarzenie powodujące to zagrożenie naruszenia lub naruszenie 
albo prawa państwa, na którego terytorium wystąpiły skutki tego naruszenia. Jak widać zatem, stosownie 
do art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo międzynarodowe prywatne, kwestię tego, czy „istnieją” dobra osobiste 
opisane w pozwie należy rozstrzygnąć według prawa ojczystego powoda, czyli według prawa polskiego. 
Podobnie, jeśli chodzi o ocenę zasadności roszczenia związanego z naruszeniem dóbr osobistych, to – 
stosownie do przepisu art. 16 ust. 2 wspomnianej ustawy – powód ma prawo wybrać prawo polskie, jako 
że to na terytorium Polski wystąpiły skutki naruszenia i na terytorium Polski wystąpiło zdarzenie 
powodujące naruszenie (rozpowszechnianie nieprawdziwych określeń „polski obóz zagłady”). 

Niniejszy artykuł opisuje właśnie, na podstawie jakich przepisów prawa polskiego możliwe jest 
dochodzenie przez Polaków roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych wobec zagranicznych, w tym 
– niemieckich, dziennikarzy w związku z opublikowaniem przez nich wypowiedzi przypisujących 
właśnie Polakom odpowiedzialność za powstanie obozów zagłady, takich jak Auschwitz. 

2. Pojęcie dóbr osobistych w polskim prawie. 

W polskim porządku prawnym nie została sformułowana legalna definicja „dobra osobistego”. Zamiast 
tego, ustawodawca w przepisie art. 23 k.c. określił przykładowy katalog dóbr osobistych, stanowiąc, że: 
„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, 
artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od 
ochrony przewidzianej w innych przepisach.” 

Jak zostało wspomniane wcześniej, jest to katalog przykładowy, zatem ma charakter otwarty, a nie 
zamknięty. Innymi słowy, nie można wykluczyć, że w konkretnej sprawie powód będzie domagał się 
ochrony innego dobra niż wymienione w art. 23 k.c. W takim wypadku, sąd rozpoznający sprawę musi 
ocenić, czy dobro, na które powołuje się powód, posiada cechy dobra osobistego, zasługującego na 
ochronę prawną. Kieruje się przy tym kryteriami wypracowanymi przez orzecznictwo i piśmiennictwo. 

Przyjmuje się, że zaliczenie określonego dobra, które nie zostało wymienione w art. 23 k.c., do klasy 
dóbr osobistych, może opierać się na wykazaniu, że w konkretnym wypadku wchodzą w grę cechy 
łączące określone dobro osobiste z ogólnym pojęciem dobra osobistego. Za Z. Radwańskim156 przyjąć 
można, że zwrot „dobra osobiste” odnosi się do uznanych przez system prawny wartości (tj. wysoko 
cenionych stanów rzeczy) obejmujących fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego 
indywidualność oraz godność i pozycję w społeczeństwie, co stanowi przesłankę samorealizacji osoby 
ludzkiej (kryterium normatywne). Pamiętać przy tym trzeba, że ocena, czy istnieje określone dobro 
osobiste, czy też nie, nie jest uzależniona i nie może być uzależniona od odczuć subiektywnych i przeżyć 
wewnętrznych osoby występującej z pozwem. Koniecznym jest zastosowanie kryterium obiektywnego 
i odwołanie się do „rozsądnych i uczciwie myślących ludzi.” (kryterium społeczne). Innymi słowy, 

 
156 Z. Radwański, Prawo cywilne – Część ogólna., 10. wydanie, Warszawa 2009, s. 156. 
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dobro osobiste może zostać naruszone, jeżeli w przeciętnym odbiorze wynikającym z doświadczenia 
życiowego działanie sprawcy należy oceniać jako wkraczające w sferę życia prywatnego.157  

P. Machnikowski158 wyjaśniając pojęcie dóbr osobisty wskazuje, że "dobrami osobistymi są 
powszechnie uznane w społeczeństwie wartości niemajątkowe związane ściśle z osobą człowieka i 
będące przejawem godności osoby ludzkiej, obejmujące przede wszystkim integralność fizyczną i 
psychiczną oraz indywidualność człowieka". Podobnie w podręczniku Woltera, Ignatowicza, 
Stefaniuka, Prawo cywilne 2018, s. 216., przyjęto, że "dobra osobiste to pewne niemajątkowe wartości 
związane ściśle z jednostką ludzką, z jej psychofizyczną naturą (stanowiące przesłanki samorealizacji 
jednostki i "komponenty" jej godności), których naruszenie wywołuje dolegliwość fizyczną, psychiczną 
lub emocjonalną u danej osoby i spotyka się z dezaprobatą w społeczeństwie" Co istotne, dobra osobiste 
mają charakter przyrodzony i przysługują na równi wszystkim ludziom, bez względu na ich cechy 
osobiste (wiek, poziom rozwoju, wrażliwość)159. 

W sposób zwięzły istotę dóbr osobistych, zgodnie z dominującą wykładnią, wyjaśnił SN w wyroku z 
dnia 6.04.2004r.160, wyjaśniając: „Początkowo definiowano dobra osobiste jako indywidualne wartości 
świata uczuć i życia psychicznego człowieka. Później nastąpiło rozwinięcie i uściślenie tych definicji 
przez wskazanie, że indywidualne wartości o tyle tylko stanowią prawem chronione dobra osobiste, o 
ile odpowiadają obiektywnym kryteriom, a nie tylko subiektywnym odczuciom osoby żądającej ochrony 
prawnej. Tym obiektywnym kryterium i punktem odniesienia weryfikującym subiektywne przekonanie, 
przyjmujące określoną wartość za dobra osobiste, powinna być wyrażana przez społeczeństwo (lub jego 
zdecydowaną większość) opinia o tym, czy konkretna wartość zasługuje na uznanie jej za prawem 
chronione dobro osobiste. Przesądzenie przez ustawodawcę, że bezpośrednim przedmiotem ochrony jest 
dobro osobiste, zakłada, iż temu dobru odpowiada określone prawo, zatem jest tyle praw osobistych, ile 
chronionych dóbr. Ustawodawstwu polskiemu obca jest więc konstrukcja jednego, ogólnego prawa 
podmiotowego jako prawa osobistości. Prawo to, jako element osobowości człowieka związane jest 
pojęciem nadrzędnym, którego desygnatami są nieograniczone co do liczby, poszczególne podmiotowe 
prawa osobiste.” 

3. Ochrona dóbr osobistych w polskim prawie. 

Środki ochrony dóbr osobistych w polskim prawie określa art. 24 § 1 k.c., który stanowi: „Ten, czyje 
dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że 
nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która 
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, 
ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych 
w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy 
pieniężnej na wskazany cel społeczny.” 

Kolejny przepis, czyli art. 24 § 2 k.c., dotyczy problematyki naprawienia szkody majątkowej, jeżeli 
została ona wyrządzona wskutek naruszenia dobra osobistego. Unormowanie to nie ma jednak 
samodzielnej doniosłości normatywnej, lecz w odniesieniu do naprawienia szkody majątkowej odsyła 
do zasad ogólnych. Chodzi o ogólne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej, wyrażone w 
przepisach art. 361-363 k.c. (regulujących takie kwestie jak zakres i sposób naprawienia szkody), a także 

 
157 Wyrok SN z dn. 4.10.2008 r., II PK 79/08, MPP 12/2009. 
158 Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2019, s. 57, Nb 1. 
159 Tak trafnie J. Panowicz-Lipska, w: Gutowski, Komentarz, t. I, art. 23, Nb 5, s. 110. 
160 I CK 484/03, OSNC 2005 nr 4, poz. 69, str. 75, 
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zasady określone w przepisach art. 415 i nast. k.c., normujących odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone czynem niedozwolonym. 

Warto podkreślić, że dobra osobiste traktowane są w polskim porządku prawnym jako wartości 
szczególnie cenione161. Według dominującego poglądu, najskuteczniejszą ochronę dóbr osobistych 
zapewnia konstrukcja praw podmiotowych162. W ramach tej konstrukcji, dobra te chronione są 
osobistymi prawami podmiotowymi bezwzględnymi, skutecznymi erga omnes.  

Analiza przepisu art. 24 § 1 k.c. pokazuje, że pokrzywdzonemu, którego dobra osobiste zostały 
naruszone, przysługują dwa środki o charakterze niemajątkowym, tj. 

1. roszczenie o zaniechanie (dalszych) naruszeń,  
2. roszczenie o dopełnienie czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w 

szczególności poprzez złożenie oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, 

oraz roszczenia o charakterze majątkowym, tj. roszczenie o zadośćuczynienie pieniężne lub zapłatę 
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jednakże wymaga podkreślenia, że zgodnie 
z brzmieniem analizowanego przepisu, roszczenia majątkowe przysługuje pokrzywdzonemu „na 
zasadach przewidzianych w kodeksie”. Reguła ta oznacza odesłanie do regulacji zawartej w art. 448 k.c. 

Podstawową przesłanką odpowiedzialności sprawcy naruszenia dóbr osobistych, w zakresie 
roszczeń niemajątkowych określonych w art. 24 § 1 zd. 1 i 2 k.c. (zatem również roszczenia, którego 
domaga się powód), jest bezprawność działania sprawcy. Jednakże podkreślić należy, że przepis ten 
ustanawia domniemanie bezprawności sprawcy naruszenia dóbr osobistych. Rola domniemania 
polega na odwróceniu ciężaru dowodu; to nie pokrzywdzony musi udowodnić bezprawność działania 
sprawcy, lecz przeciwnie – pozwany, chcąc uwolnić się od odpowiedzialności, musi wykazać, że jego 
działanie nie było bezprawne. W zakresie roszczeń niemajątkowych (o zaniechanie i o usunięcie 
skutków naruszenia) pozwany ponosi więc odpowiedzialność, chyba że poprzez wykazanie 
okoliczności uchylającej bezprawność doprowadzi do obalenia domniemania ustanowionego w 
art. 24 § 1 k.c. 

Pamiętać też trzeba, że opisywana tu odpowiedzialność, jako że oparta jest na zasadzie 
bezprawności, w zakresie roszczeń niemajątkowych nie jest ona uzależniona od winy naruszającego 
(ani umyślnej, ani nieumyślnej). Ochrona niemajątkowa, wyrażająca się w roszczeniach o zaniechanie 
naruszenia i o usunięcie jego skutków, przysługuje pokrzywdzonemu także wtedy, gdy działanie 
naruszającego było niezawinione. Oznacza to, że w odniesieniu do obydwu roszczeń kwestia 
subiektywnej wadliwości zachowania naruszającego nie ma prawnej doniosłości, a brak winy nie uchyla 
jego odpowiedzialności. Pozwany uwolni się od odpowiedzialności dopiero wtedy, gdy obali 
domniemanie bezprawności, czyli wykaże, że jego działanie nie było bezprawne. 

Trafnie kwestię naruszenia dóbr osobistych i udowadniania przesłanek odpowiedzialności określonej w 
art. 24 § 1 zd. 1 i 2 k.c. ujął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 czerwca 2004 r.163 Stwierdził 
mianowicie, że sąd, rozpoznając sprawę w przedmiocie ochrony dóbr osobistych, powinien w pierwszej 
kolejności ustalić, czy doszło do naruszenia dobra osobistego, a dopiero w przypadku pozytywnej 
odpowiedzi ustalić, czy działanie pozwanego było bezprawne. Następnie wyjaśnił, iż dowód, że dobro 
osobiste zostało zagrożone lub naruszone, ciąży na osobie poszukującej ochrony prawnej, natomiast na 

 
161  Tak np. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 16.04.2002 r., V CKN 1010/00, OSNC 2003, nr 4, poz. 56. 
162  Tak Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, wyd. 5, Warszawa 2002, s. 161-162. Odmienną koncepcję, tzw. 
ochrony instytucjonalnej, zaprezentował B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych 
osobistych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa-Kraków 1985, s. 137 i n.  
163 V CK 609/03. 
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tym, kto podjął działanie zagrażające dobru osobistemu innej osoby lub naruszające to dobro, spoczywa 
ciężar dowodu, że nie było ono bezprawne. 

Przechodząc do przesłanek uznania roszczeń majątkowych to zauważyć należy, że nie wzbudza 
wątpliwości, że podstawową przesłanką jest bezprawność naruszenia dobra osobistego, podobnie jak ma 
to jest w przypadku niemajątkowych środków ochrony. Dotyczy to również opisanego wcześniej 
domniemania, że naruszenie dobra osobistego jest bezprawne, a obowiązkiem procesowym pozwanego 
jest udowodnienie okoliczności przeciwnej. Konstrukcja prawna tych roszczeń jest jednak bardziej 
złożona, albowiem ich dochodzenie ustawodawca dodatkowo uzależnia od spełnienia się zasad 
przewidzianych w kodeksie. Zasady, do których odsyła ten przepis, są zaś określone w art. 448 k.c., 
zgodnie z którym: „W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste 
zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na 
jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie 
od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się.” 

Powyższa konstrukcja stała się przyczynkiem do sporu w doktrynie i orzecznictwie w przedmiocie, czy 
przesłanką odpowiedzialności w zakresie zadośćuczynienia pieniężnego (lub zapłaty na wskazany cel 
społeczny) jest wina naruszającego, czy też wystarczy bezprawność jego działania. Za dominujący 
przyjęto wreszcie pogląd, że odpowiedzialność z art. 448 k.c. jest oparta na zasadzie winy. Zasądzenie 
zadośćuczynienia pieniężnego lub odpowiedniej sumy na cel społeczny może więc nastąpić tylko 
wtedy, gdy działanie naruszającego było nie tylko bezprawne, lecz również zawinione.164 Takie 
stanowisko w kwestii zasady odpowiedzialności wyraził także Sąd Najwyższy, stwierdzając w wyroku 
z dnia 12 grudnia 2002 r.:165 „Przesłanką odpowiedzialności przewidzianej w art. 448 k.c. jest nie tylko 
bezprawne, ale i zawinione działanie sprawcy naruszenia dobra osobistego.” 

Tak więc, osoba, która poczuła się pokrzywdzona wypowiedziami przypisującymi Polakom utworzenie 
obozów zagłady, takich jak np. Auschwitz, winna najpierw wykazać, że doszło do naruszenia jego dóbr 
osobistych. W takim wypadku, w związku z wyrażoną w art. 24 k.c. zasadą domniemania bezprawności, 
uzasadnione już będzie roszczenie takiej osoby o ochronę niemajątkową (czyli roszczenie o 
opublikowanie odpowiedniego oświadczenia), chyba że strona przeciwnej, które zarzuca się naruszenie 
dóbr osobistych, wykaże, że naruszenie to nie było bezprawne (nastąpiły okoliczności wyłączające 
bezprawność). Następnie, aby pokrzywdzony mógł domagać się zapłaty żądanej sumy pieniężnej na 
wskazany cel społeczny, winien jeszcze wykazać, że sprawca w sposób zawiniony naruszyła jego dobra 
osobiste. Co należy podkreślić, niemożność przypisania sprawcy naruszenia dóbr osobistych winy co 
prawda może wykluczać jego majątkową odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych, jednakże nie 
pozbawia to prawa pokrzywdzonego domagania się zastosowania środków ochrony niemajątkowej, w 
tym również roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, czyli żądania złożenia stosownego 
oświadczenia. 

4. Wypowiedzi o „polskich obozach” a dobra osobiste. 

Do polskich sądów wpłynęły pozwu osób domagających się ochrony swoich dóbr osobistych w związku 
z publicznymi, nieprawdziwymi wypowiedziami niemieckich mediów o sprawcach zbrodni 
popełnionych na byłych więźniach Auschwitz i byłych więźniach innych podobnych obozów zagłady. 
Sądy te musiały rozstrzygnąć, czy wynikające z tego poczucie krzywdy może stanowić podstawę 
powództwa i żądania od osoby, która rozpowszechnia taką wypowiedź, aby jej zaniechała i 

 
164 Zob. Z. Radwański, op. cit., s. 169. Odmiennie G. Bieniek (w:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. 
Zobowiązania, t. 1, pod red. G. Bieńka, Warszawa 1999, s. 412. 
165 V CKN 1581/00, OSNC 2004, z. 4, poz. 53, z glosą M. Kowalskiego, OSP 2004, nr 12, poz. 157.  
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zrekompensowała powstałe w jej efekcie krzywdy. Tym samym musiały rozstrzygnąć, na ile tego 
rodzaju wypowiedzi, poza tym, że godzą w wizerunek Polski oraz godzą w szacunek do pamięci o 
ofiarach Holokaustu, równocześnie naruszają indywidualne wartości chronione prawnie na zasadzie art. 
23 i 24 k.c. 

W pozwach tych powodowie przekonywali, że posługiwanie się przez niemieckie redakcje określeniami 
opisujące jako „polskie” obóz w Auschwitz lub inne obozy zagłady, są nieprawdziwe i fałszują historię 
Narodu Polskiego, a przez to również godzą w ich poczucie tożsamości narodowej i godność 
narodową. W efekcie żądali przeprosin bądź zapłaty świadczeń pieniężnych przeznaczonych na 
wskazany cel społeczny. Co istotne, we wszystkich tych sprawach sądy apelacyjne uznały, że określanie 
zwrotami „polski obóz zagłady” lub „polski obóz koncentracyjny” niemieckie nazistowskie obozy 
zagłady i obozy koncentracyjne, zlokalizowane w okresie II wojny światowej na terenie okupowanej 
Polski, mogą naruszać dobra osobiste, tj. godność narodową i tożsamość narodową, czyli w pewnych 
przypadkach mogą uzasadniać roszczenia przewidziane w przepisie art. 24 k.c. 

Sąd Apelacyjny w Białymstoku166 przykładowo wyraził pogląd, że określenie „polski obóz zagłady” 
użyte w stosunku do obozów w Sobiborze i w Treblince mogą naruszać dobra osobiste, tj. godność 
narodową i poczucie tożsamości narodowej więźniów obozów zagłady w Sobiborze i w Treblince (lub 
ich bliskich) w razie łączności ich z narodem polskim w postaci prawdy o historii narodu polskiego. 
Podobnie SA w Krakowie167, uznał, że pozostającym w łączności ze wspólnotą narodową byłym 
więźniom (lub ich bliskim) tych konkretnych obozów koncentracyjnych, do których odnosi się 
inkryminowana wypowiedź, przysługuje prawo do domagania się ochrony dóbr osobistych na podstawie 
art. 24 k.c. Pogląd ten podzielił Rzecznik Praw Obywatelskich RP, który przystąpił do sprawy przeciwko 
ZDF rozstrzyganej przez SA w Krakowie168 

Daleko zaś idący pogląd sformułował SA w Warszawie169, który wyjaśnił w motywach swego wyroku, 
rozstrzygającego pozew przeciwko wydawcy Die Welt, iż: „Słowa o polskich obozach 
koncentracyjnych godzą nie tylko w pamięć o ofiarach zbrodni obozów koncentracyjnych ale także w 
wewnętrzne przekonanie jednostki (powoda) o jego własnej wartości, nieposzlakowaniu jako członka 
narodu polskiego, w poczucie i wolę zachowania więzi istniejących w tej sferze. Wzbudzają 
uzasadniony niepokój psychiczny o to, w jaki sposób może on być postrzegany jako Polak przez 
członków innych grup społecznych, czy w oczach innych narodów uchodzić będzie za członka narodu 
niesplamionego krwią milionów ofiar obozów zagłady, czy też narodu niosącego brzemię zbrodniczej 
przeszłości. Owa relacja pomiędzy jednostką a wspólnotą narodową i jej dziedzictwem, mająca 
bezpośredni wpływ na poczucie godności osobistej jednostki i dobre imię każdego Polaka, każe przyjąć, 
że zarzut postawiony grupie jaką jest naród jako całość, jest zarzutem godzącym bezpośrednio w dobra 
osobiste każdego, kto się z tą grupą utożsamia”. 

Warto nadmienić, że poczucie tożsamości narodowej czy godność narodowa, była obecna w doktrynie 
i orzecznictwie prawa karnego, zanim stała się przedmiotem zainteresowania prawa cywilnego. Dość tu 

 
166 Wyr. SA w Białymstoku z 30.9.2015 r., I ACa 403/15, Legalis. 

167 Wyr. SA w Krakowie z 22.12.2016 r., I ACa 1080/16, Legalis. 

168 Zob.: Naruszenie dóbr osobistych przez stosowanie określenia „polskie obozy śmierci” – argumenty prawne RPO, 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Naruszenie%20d%C3%B3br%20osobistych%20przez%20stosowanie%20okre%
C5%9Blenia%20%E2%80%9Epolskie%20obozy%20%C5%9Bmierci%E2%80%9D%20-
%20argumenty%20prawne%20RPO.pdf (dostęp 5.12.2018 r.). 

169 Wyr. SA w Warszawie z 31.3.2016 r., I ACa 971/15, Legalis. 
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wskazać na przepis art. 55 ustawy z 18.12.1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który zakazuje publicznemu zaprzeczaniu m.in. tzw. 
zbrodniom nazistowskim. Uznawany jest za penalizację tzw. „kłamstwa oświęcimskiego”, którego istotą 
jest nieakceptowalne ze względu na powagę tego wydarzenia zachowanie polegające na zaprzeczeniu w 
różnego rodzaju wypowiedziach faktowi ludobójstwa popełnionego przez Niemców w okresie II wojny 
światowej170. Jego założeniem jest istnienie we współczesnej świadomości narodowej pamięci o 
zbrodniach popełnionych w okresie II wojny światowej, stanowiącej „podstawę dla samookreślenia się 
poszczególnych jednostek w ich poczuciu przynależności do narodu i związanego z nim odczuwania 
własnej godności, właśnie jako członka wspólnoty pamięci”171, której należy się ochrona również w 
drodze sankcji karnej, czyli najdalej idącego środka oddziaływania na zachowania jednostki. 

Z kolei przepis art. 133 k.k. przewiduje odpowiedzialność za przestępstwo znieważenia Narodu 
Polskiego, a przepis art. 257 k.k. penalizuje publiczne znieważenie grupy ludności albo poszczególnej 
osoby z powodu m.in. jej przynależności narodowej lub etnicznej. W obu tych typach przestępstw, 
zachowanie sprawcy polegać ma na znieważeniu (w przypadku art. 257 k.k. znamiona przedmiotowe 
wypełnia również naruszenie nietykalności cielesnej), przez co należy rozumieć okazanie pogardy, 
zachowanie się w sposób obelżywy czy obraźliwy. Przepis art. 133 k.k. przeciwdziałać ma znieważeniu 
czci i szacunku dla Narodu oraz dla Rzeczypospolitej Polskiej, a przepis art. 257 k.k. – czci człowieka, 
czyli godności osobistej rozumianej jako poczucie własnej wartości172. 

Co znamienne, już na gruncie powyższych przepisów prawa karnego przyjęto pogląd, że wypowiedzi 
publicznie przypisujące Polakom współtworzenie obozów zagłady, wbrew faktom i wbrew świadomości 
społecznej, stanowiącej element ich poczucia godności narodowej, z której wynikało, że Polacy byli 
ofiarami w tych obozach, za samą przynależność do Narodu Polskiego, nie można ujmować inaczej, 
jako poniżające dla Narodu Polskiego, jako dobra zbiorowego, jak i również dla godności członków 
Narodu Polskiego. Nie jest to bowiem tylko wypowiedź, która zniekształca prawdę historyczną, ale 
uwłacza członkom polskiej wspólnoty narodowej, przypisując tej wspólnocie udział w jednej z 
największych we współczesnej świadomości społecznej zbrodni ludobójstwa173 

Powyższe wyroki były pierwszymi judykatami rozszerzającymi katalog dóbr osobistych przewidziany 
w art. 23 k.c., o dobra osobiste w postaci tożsamości narodowej i godności narodowej. Ze względu 
jednak na specyfikę uzasadnień wyroków, nie zawierały one szerszego, dogmatycznego, opisu tych dóbr 
osobistych, pozwalającego określić, co się składa na ich treść174. 

 
170 Genezę przepisu art. 55 IPNU i historyczne uwarunkowania penalizacji zaprzeczenia Holokaustu znaleźć można w W. 
Kulesza, Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć jako dobro społeczne chronione prawem karnym, w: Wadliwe kody 
pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (red. A. Nowak-Far, Ł. 
Zamęcki), Warszawa 2015, s. 149–169. 

171 W. Kulesza, Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć, s. 163. 

172 Por. wyr. SN  17.8.2016 r. (IV KK 53/16, KZS 2017, Nr 12, poz. 18). 

173 Por. W. Kulesza, Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, „Czasopismo prawno-historyczne” t. LXX-2018, z. 
1, s. 174–175 oraz w monografii R. Guzik, Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście ostatnich 
nowelizacji ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (wprowadzonych ustawami  
26.1.2018 r. oraz 27.6.2018 r.), s. … 

174 Jak wskazał SA w Warszawie w wyroku z dn. 31.3.2016 r. : „Poczucie tożsamości narodowej jest wartością uznaną przez 
polski system prawny a także przez prawo Unii Europejskiej. Człowiek kształtuje swoją osobowość pod wpływem 
społeczeństwa i jego kultury a naturalną dla człowieka społecznością jest naród. Dziedzictwo narodowe, spuścizna, 
utożsamianie się z dokonaniami i wartościami reprezentowanymi przez przodków jest dobrem osobistym, podlegającym 
ochronie na podstawie art. 23 i 24 k.c. Kontynuowanie lub kultywowanie dobrej tradycji przodków jest – także przy 
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Takiego teoretycznego opisu podjął się F. Rakiewicz175, który wyjaśniając, czym jest poczucie 
tożsamości narodowej wskazuje, że jest to „zespół zachowań, przekonań i poglądów człowieka 
związanych z uczestnictwem we wspólnocie narodowej zorganizowanej we własnym państwie, z którą 
identyfikuje się osoba ludzka”176. Analizując treść tak określonego dobra osobistego (przede wszystkim 
jego zasięg przedmiotowy), wyjaśnia, że „Chodzi tu o suwerenność i wypływającą z niej nietykalność 
tej sfery osobowości człowieka, jaka związana jest z uczestnictwem we wspólnocie narodowej, z którą 
jednostka ludzka identyfikuje się, czyli utożsamia, uznaje za własną. Z kolei wspomniane zachowania, 
przekonania i poglądy pozostają w związku, są wzajemnie uwarunkowane – sens pojęcia tożsamości 
każe założyć, że tworzą one pewną odrębną całość, funkcjonują w zespoleniu, co w definicji 
zaakcentowano używając zespół”177. Zastrzega jednakże, że przedmiotem ochrony prawnej w ramach 
poczucia tożsamości narodowej nie jest stan wolny od ingerencji w każde zachowanie, przekonanie i 
pogląd związany z uczestnictwem we wspólnocie narodowej. Ochronę tę należy ograniczyć do tych 
zachowań, przekonań i poglądów, które są uznane przez zbiorową tożsamość narodową (co się wyraża 
w zbieżności subiektywnych postaw wielu ludzi odnoszonych do własnej wspólnoty kulturowej). 
Innymi słowy, jak wskazuje cytowany autor: „O tym, jakie konkretnie treści zachowania, przekonania i 
poglądy związane są z uczestnictwem w danej wspólnocie narodowej, decyduje więc treść świadomości 
narodowej, tj. tożsamość narodowej w zbiorowym jej aspekcie – jeżeli określone zachowania, 
przekonania i poglądy funkcjonują powszechnie w tej świadomości, są powszechnie doświadczane 
przez członków wspólnoty narodowej, wchodzą w zakres jednostkowego poczucia tożsamości 
narodowej”178.  

W takim ujęciu tożsamość narodowa to wolność od tych negatywnych uczuć, przeżyć psychicznych, 
które wynikają z identyfikowania się przez jednostkę z wartościami, postawami życiowymi i 
zachowaniami, jakimi kierowali się nasi przodkowie i jakie są uznane we wspólnocie narodowej (czyli 
tymi wartościami, które „przenikają” kulturę i tradycję narodową, i stanowią element spuścizny 
narodowej). Ochrona tożsamości narodowej zaś polega na ochronie wolności od ingerencji w przyjęte 
za swoje poglądy, przekonania i zachowania będące jednocześnie poglądami, przekonaniami i 
zachowaniami pozostałych członków wspólnoty narodowej (przez to są one intersubiektywne, a zatem 
zasługujące na ochronę). 

Tak więc, skoro poczucie przynależności narodowej (tożsamość narodowa) jest to zespół przekonań, 
poglądów i zachowań, to obejmuje ona również przekonania i poglądy dotyczące historii narodu, z 
którym jednostka się utożsamia. Historia o danym narodzie pełni rolę swoistego medium, przenoszącego 
doświadczenia, tradycję i kulturę na kolejne pokolenia. Stanowi też czynnik, dzięki któremu naród 
zachowuje swoją tożsamość. Warunkiem powstania narodu in generali jest utożsamianie się przez jego 

 
uwzględnieniu kryteriów obiektywnych – uznawane za istotną wartość.” Podobnie SA w Krakowie w wyroku z dn. 
22.12.2016 r. przyjął, iż poczucie przynależności narodowej oraz duma z takiej przynależności mieszczą się w powszechnie 
i społecznie akceptowanym zestawie wartości, które mogą stanowić ważny element stanu świadomości i uczuć człowieka, a 
jeśli są wyznawane i kultywowane przez określoną osobę, należy je uznać za jej dobra osobiste podlegające ochronie 
przewidzianej w art. 23 i 24 k.c. 

175 Trzyczęściowy artykuł F. Rakiewicza, Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa 
cywilnego, opublikowany w „Studia Prawa Prywatnego” w trzech kolejnych zeszytach: 2011, Nr 2(21); 2011, Nr 3(22)–
3(23); 2012, Nr 1(24). 

176 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2011, Nr 2(21)), s. 106. 

177 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2012, Nr 1(24), s. 65. 

178 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2012, Nr 1(24), s. 69. 
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członków z „podobnie myślącą” grupą osób. Poczucie tożsamości narodowej (poczucie przynależności 
narodowej) jest zatem immanentną cechą wspólnoty narodowej. Wspomniane zaś „podobne myślenie” 
to m.in. poszanowanie dla historii narodu (dziejów wspólnoty), jako że to właśnie historia kształtuje jej 
rozwój; naturalnym zaś przejawem poszanowania historii jest dbałość o prawdę historyczną179. Trudno 
też być członkiem narodu i szanować naród jak dobro wspólne, jeśli nie ma się wewnętrznego 
przekonania o wartości członkostwa w tej wspólnocie. Chodzi tu o tę strefę uczuć i przeżyć 
psychicznych (życia osobistego) jednostki, która kształtuje jej poczucie dumy i poczucie własnej 
wartości, jako członka danego narodu (część wspólnoty narodowej); chodzi o wewnętrzną potrzebę 
samorealizacji jednostki w duchu wartości przenikających tradycję, kulturę i historię danego narodu i w 
celu podtrzymywania we wspólnocie tych wartości. 

Co prawda, są autorzy, którzy krytycznie oceniają uznanie tożsamości narodowej czy godności 
narodowej za dobra osobiste uzasadniające ochronę jednostki przed fałszowaniem historii. Mianowicie 
L. Jurek z jednej strony dostrzega zasadność stanowiska, że tożsamość narodowa winna korzystać z 
ochrony prawnej na zasadzie przewidzianej w art. 23 i 24 KC. Jednakże krytycznie odnosi się do 
uznania, że wypowiedzi o „polskich obozach” spełniają wymóg indywidualizacji pokrzywdzonego180. 
Jeszcze dalej idące stanowisko wyrażone zostało przez T. Grzeszak, która krytykując orzeczenie SA w 
Warszawie z 31.3.2016 r. (I ACa 971/15), wskazuje, że „(…) naród nie ma osobowości prawnej, a 
poszczególni jego członkowie nie mają zindywidualizowanego interesu w dochodzeniu ochrony, skoro 
atak dotyczy abstrakcyjnej wspólnoty. Poza tym ich tożsamość narodowa nie zmienia się wskutek lektury 
tych stwierdzeń, chyba że utożsamia się ją ze stanem psychicznym, a naruszenie jej stanowi de facto 
naruszenie uczuć przeżywanych przez patriotę, który czuje się dotknięty rozpowszechnianiem 
nieprawdziwych informacji o historii Polski. Nie ma potrzeby odkrycia przez sądy nowego dobra 
osobistego – tożsamości narodowej, ponieważ stanowi ona aspekt godności osobistej. Tym samym musi 
dojść do działania wymierzonego w konkretną osobę, czyli wypowiedź musi albo dotyczyć konkretnie 
jej, albo być skierowana do niej w celu jej obrażenia, Nie wystarczy jej subiektywne odczucie, że odnosi 
się do niej”181. Autorka ta zwraca również uwagę na zagrożenia praktyczne płynące z liberalizacji 
kryteriów indywidualizacji dóbr, od spełnienia których uzależnione jest uznanie określonych wartości 
za dobra osobiste182. 

Wydaje się jednak, że te głosy krytyczne stanowią mniejszość w piśmiennictwie i nie są zbyt 
przekonywujące.183 Potwierdzeniem tego zaś są kolejne wyroki polskich sądów powszechnych, które 
musiały rozstrzygać podobne sprawy dotyczące publikowania przez zagraniczne media wypowiedzi 
zniekształcające historię zbrodni popełnionych przez Niemcy na terenie i na ludności okupowanej w 
okresie II Wojny Światowej Polski. Jak wskazywał SA w Warszawie w wyroku z dn. 10.01.2020r.184 
„tożsamość narodowa (poczucie przynależności narodowej) oraz godność narodowa (duma z takiej 
przynależności), mieszczą się w powszechnie i społecznie akceptowanym zestawie wartości, które mogą 

 
179 Warto w ty miejscu zwrócić uwagę na stwierdzenie S. Huntingtona, że „tożsamość narodowa jest rezultatem długiego 
procesu ewolucji historycznej, a wyrażającej się we wspólnych koncepcjach, podzielanych doświadczeniach, wspólnym 
etnicznych backgroundzie, języku, kulturze i zwykle wspólnej religii”, F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2011, 
Nr 2(21)), s. 106. 
180 L. Jurek, Swoboda wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych na tle spraw związanych z kultem pamięci osoby bliskiej, 
tożsamością narodową i prawdą historyczną, s. … 
181 T. Grzeszak, Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane, PS 2018, Nr 4, s. 24.  
182 T. Grzeszak, Dobro osobiste, s. 24–25. 
183 Mianowicie Pogląd F. Rakiewicza uznał za przekonujący m.in.: P. Księżak, w: M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Kodeks 
cywilny. Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014, s. 310; J. Panowicz-Lipska, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 
1–44912 (red. M. Gutowski), Warszawa 2016, s. 126. Por. także Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, 
Warszawa 2017, s. 175–176. 
184 V ACa 569/19. Zresztą za wyrokiem SA w Krakowie z dn. 2.08.2019r. (I ACa 768/18). 
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stanowić ważny element stanu świadomości i uczuć człowieka, a jeśli są wyznawane i kultywowane 
przez określoną osobę należy je uznać za jej dobra osobiste podlegające ochronie przewidzianej w art. 
23 i KC. Prawo do poczucia tożsamości narodowej ma swoje uzasadnienie w art. 8 Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Podobnie dziedzictwo narodowe, 
spuścizna, utożsamianie się z dokonaniami i wartościami reprezentowanymi przez przodków jest 
podlegającym ochronie dobrem osobistym. Kontynuowanie lub kultywowanie dobrej tradycji przodków 
jest i powinno być - także przy uwzględnieniu kryteriów obiektywnych - uznawane za istotną wartość. 
Publikacja, która godzi w wartości związane z uczestnictwem jednostki w społeczności, w sposób 
naturalny kształtującej jej osobowość, wkracza także w sferę wartości leżących u podstaw ochrony czci 
pojmowanej jako godność osobista. Dotyka bowiem sfery kontynuacji związanej z uczestnictwem w 
polskiej wspólnocie narodowej bycia tym samym, utrzymania ciągłości. Oczernianie wspólnoty, która 
wywarła doniosły wpływ na ukształtowanie osobowości człowieka, stanowi formę poniżenia jego 
godności. Sfera przekonań, poglądów i wyobrażeń jednostki na temat wspólnoty, z którą się utożsamia, 
zaliczana do integralności psychicznej człowieka, wchodzi w zakres jego dobra osobistego.” Co 
znamienne, SA w Warszawie nie tylko potwierdził rozszerzenie katalogu dóbr osobistych, ale podzielił 
również pogląd, że wypowiedzi przypisujące Polakom sprawstwo niemieckich zbrodni wojennych, jako 
przejaw relatywizowania pamięci o sprawstwie zbrodni Holokaustu, mogą godzić w dobra osobiste 
Polaków i stanowić podstawę uzasadnionego poczucia krzywdy.185 

Warto wspomnieć, że ugruntowanie ochrony godności narodowej i przynależności narodowej w 
prawach człowieka (chodzi tu o art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka) podkreślał również SA 
w Gdańsku w wyroku z dn. 4.03.2020r., odwołując się do wyroku Wielkiej Izby z dnia 15 marca 2012 
r., 4149/04 w sprawie Aksu v. Turcja. Wielka Izba ETPCz uznała, że „pojęcie życia prywatnego w 
rozumieniu art. 8 Konwencji jest szerokim terminem, który nie daje się wyczerpująco zdefiniować. 
Koncepcja autonomii osobistej stanowi ważną zasadę stojącą za wykładnią gwarancji przewidzianych 
w art. 8. Może zatem uwzględniać szereg aspektów fizycznej i społecznej tożsamości osoby. (...) 
Tożsamość etniczna osoby musi zostać uznana za kolejny tego typu element. W szczególności wszelkie 
negatywne stereotypowanie grupy, kiedy osiąga określony poziom, może wpływać na poczucie 
tożsamości grupy oraz na odczuwanie własnej wartości i pewności siebie przez osoby należące do takiej 
grupy. W tym sensie może być postrzegane jako mające wpływ na życie prywatne członków grupy”. 
Pogląd ETPCz podtrzymał w wyroku z 15.10.2015 r. w sprawie Pernicek v Szwajcaria nr skargi 
27510/08 uznając, że elementem prawa do godności Ormian jest również prawo do poszanowania, że 
ich poczucie tożsamości opiera się na świadomości, że ich wspólnota doświadczyła ludobójstwa. 

 
185 Jak wyjaśnia SA w Warszawie: „(…) publikowanie treści przypisujących Polakom zbrodnie Holokaustu i inne zbrodnie 
wojenne dokonane przez III Rzeszę uznać należy za krzywdzące i godzące w poczucie tożsamości i dumy narodowej. 
Wydarzenia historyczne, które stanowią dziedzictwo pamięci wspólnoty i jej poszczególnych członków, o bezprecedensowym 
charakterze, uznawane za fakt bezsporny, nie mogą być relatywizowane, albowiem godzą w poczucie przynależności 
narodowej i wywołują poczucie krzywdy, kształtując wśród opinii publicznej rażąco nieprawdziwy wizerunek Polski i 
przypisując Polakom cechy odzierające ich z godności i podważające poczucie ich wartości. Dlatego jakiekolwiek sugestie, 
że Polacy są odpowiedzialni, względnie współodpowiedzialni za Holokaust, że zabijali Żydów podczas II wojny światowej i 
konfiskowali wówczas ich majątki, dotykają, zdaniem sądu odwoławczego, sfery dziedzictwa narodowego, a w konsekwencji, 
jako całkowicie nieprawdziwe i krzywdzące, mogą prowadzić do bezprawnego naruszenia (zagrożenia) prawnie chronionych 
dóbr osobistych polskich obywateli. Mogą rzutować w istotny sposób na poczucie własnej godności narodowej, burząc 
uprawnione, bo mające pełne oparcie w faktach, przekonanie, iż Polska była ofiarą działań wojennych zainicjowanych i 
prowadzonych przez Niemców, a jej obywatele, także pochodzenia żydowskiego, ponieśli daleko idące, często okrutne i 
nieodwracalne konsekwencje tych działań. Mogą też w istotny sposób wpływać na kształtowanie wśród współczesnych 
obywateli innych państw opinii o Polsce i Polakach, jako tych, których rola w czasie wojny prowadzonej w latach 1939-1945 
nie była jednoznaczna.” 
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5. Zakończenie 

Podsumowując, wypowiedzi publiczne, nawet jeśli nie są prawdziwe i zasługują na krytykę, to jednakże 
nie muszą rodzić odpowiedzialności, jeśli nie godzą w dobra chronione prawnie. Wypowiedzi o 
„polskich obozach”, ze względu jednak na swój przedmiot, mają szczególny charakter; nie są bowiem 
obojętne dla porządku prawnego. Pamięć o cierpieniach, jakich na terenie okupowanej Polski ze strony 
niemieckiego okupanta doświadczyli w okresie II wojny światowej obywatele polscy, szczególnie zaś 
obywatele polscy narodowości żydowskiej, a także pamięć o walce podjętej przez to pokolenie Polaków 
z niemieckim okupantem, stały się wartościami stanowiącymi wspólne dziedzictwo kulturowe. Mało 
tego, zapewnienie członkom wspólnoty narodowej dostępu do tego dziedzictwa nie polega wyłącznie 
na stworzeniu odpowiedniego systemu edukacji, ale także na przeciwdziałania publicznym 
wypowiedziom negującym zbrodnie nazistowskie (art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej) czy 
ubliżającym Polakom (art. 133 i art. 257 k.k.). Pokazuje to w efekcie, że pamięć o tych wydarzeniach 
ma szczególny charakter, w tym sensie, że konieczność ochrony więzi wspólnotowej przed 
zniekształcaniem tej prawdy o zbrodniach popełnionych na więźniach obozów zagłady nie może polegać 
jedynie na pozytywnym kształtowaniu świadomości historycznej, ale także na sankcjonowaniu 
zachowań negatywnie oddziałujących na te wartości. 

Jednocześnie pamięć o doświadczeniach polskiej wspólnoty narodowej płynąca z istnienia w przeszłości 
obozów zagłady, stanowi jeden z elementów determinujących poczucie wartości członka tej wspólnoty, 
czyli stanowi element tożsamości narodowej czy godności narodowej (przez to nabiera osobistego 
charakteru). W efekcie uszczerbek w szacunku do pamięci kolektywnej oznacza jednocześnie 
(równolegle) uszczerbek w sferze osobistej poszczególnych członków wspólnoty. 

Innymi słowy, określenie „polskie obozy zagłady” fałszuje (zniekształca) pamięć o Holokauście, w 
ten sposób, że buduje u czytelnika nieprawdziwe wyobrażenie o udziale (zaangażowaniu) Polaków 
w powstaniu obozów koncentracyjnych w okresie drugiej wojny światowej (takich jak Majdanek 
lub Auschwitz). Jeśli zaś stwierdzenie to jest nieprawdziwe, fałszuje prawdę historyczną o 
Holokauście, to będzie per se razić poczucie godności i poczucie tożsamości narodowej Polaka, 
który jest świadomy i ma w pamięci śmierć milionów współobywateli w Holokauście. Przez to może 
rodzić odpowiedzialność sprawcy za takie naruszenie dóbr osobistych – według prawa polskiego – na 
zasadzie art. 23 i 34 k.c. Związek pomiędzy fałszowaniem prawdy historycznej a uczuciami jednostki 
wyraził najdobitniej cytowany już W. Kulesza: „Zaprzeczanie faktom historycznym, które szczególnie 
głęboko tkwią w narodowej świadomości, także gdy odnoszą się do poszczególnych części tworzących 
naród polski w rozumieniu prawnym, oceniane być może jako czyn naruszający godność wszystkich 
jednostek poczuwających się do narodowej wspólnoty”186. 

 

 

 

 
186 W. Kulesza, „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym, w: Aktualne 
problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca (red. Pohl Ł.), 
Poznań 2009, s. 308. 
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Erinnerung und Verantwortung. 

Das Recht der Republik Polen im Hinblick auf Ansprüche wegen der 
Verletzung von Persönlichkeitsrechten im Zusammenhang mit Aussagen, 
die den Polen die Entstehung von Vernichtungslagern wie Auschwitz 
zuschreiben. 

Mec. Szymon Topa 

 

1. Einführung  

Die Geschichte ist gewissermaßen die Summe aus den Erfahrungen der Einzelnen, der einfachen 
Menschen. Manche geschichtlichen Tatsachenbehauptungen können demnach zugleich Rechte des 
Einzelnen verletzen, die sog. Persönlichkeitsrechte. Wenn eine falsche geschichtliche 
Tatsachenbehauptung zugleich auch eine Verleumdung oder gar Beleidigung einer bestimmten 
(identifizierbaren) Person ist, kann aufseiten dieser Person ein Anspruch auf Schutz ihrer 
Persönlichkeitsrechte, d.h. ihrer Würde oder des guten Rufes entstehen. Falls sich die Behauptung auf 
eine bereits verstorbene Person bezieht, können Ansprüche der Nachfahren dieser verleumdeten bzw. 
beschimpften Person aufgrund des sog. Totenkultes nicht ausgeschlossen werden. 

Es gibt jedoch auch Behauptungen, die sich in verbaler Hinsicht auf keine bestimmte Person beziehen. 
Sie greifen jedoch historische Ereignisse auf, die der jeweiligen Person nicht gleichgültig sind; mit 
anderen Worten erwecken sie eine starke Empörung, die durch ihre Erfahrung oder eine besondere 
Verbindung zu dem Ereignis, auf welches sich die Behauptung bezieht, objektiv begründet ist. In Polen 
sind das vor allem verschiedene Äußerungen, die dem polnischen Staat und dem polnischen Volk die 
Verantwortung oder Mitverantwortung für den Betrieb der deutschen Konzentrations- und 
Vernichtungslager während des Zweiten Weltkriegs zuschreiben. Sie stehen nämlich im krassen 
Widerspruch zu den Erfahrungen des polnischen Volkes aus dieser Zeit. Die Polen haben weder 
Vernichtungslager noch Konzentrationslager errichtet, ganz im Gegenteil, sie waren Opfer der dort 
verübten Verbrechen. 

Leider wurden auch von deutschen Journalisten, von denen in dieser Hinsicht eine besondere Sensibilität 
zu erwarten wäre, Andeutungen geäußert, nach denen die Polen die Täter und nicht die Opfer der in 
Vernichtungslagern wie z.B. Auschwitz verübten Verbrechen seien. Dies hat polnische Bürger zur 
Einleitung von Rechtsstreiten bewogen und sie haben vor polnischen Gerichten Klagen gegen deutsche 
Herausgeber eingereicht. Darin machten sie den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte geltend. 

Eines der bedeutsamsten der in diesen Sachen ergangenen Urteile war das Urteil des Berufungsgerichts 
Krakau, mit welchem dem deutschen Fernsehsender ZDF angeordnet wurde, auf seiner Internetseite ein 
Entschuldigungsschreiben wegen der Verletzung der Persönlichkeitsrechte eines ehemaligen 
Lagerinsassen von Auschwitz, Herrn Karol Tendera, zu veröffentlichen. Ähnliche Klagen werden 
weiterhin vor polnischen Gerichten erhoben. Angesichts der vor Kurzem ergangenen Entscheidung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union ist es jedoch möglich, dass die polnischen Gerichte jetzt die 
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Prüfung solcher Sachen vermeiden werden, indem sie feststellen, dass sie nicht für die Entscheidung 
über die Haftung eines ausländischen Herausgebers oder Journalisten zuständig sind.  

In diesem Fall wird ein Pole, um den gerichtlichen Schutz seiner Persönlichkeitsrechte geltend zu 
machen, den Herausgeber in dem Staat verklagen müssen, in dem dieser seinen Sitz hat. Gegen deutsche 
Herausgeber müsste die Klage also vor einem deutschen Gericht erhoben werden. Unabhängig davon, 
ob ein deutscher Journalist vor einem deutschen oder einem polnischen Gericht verklagt wird, kann ein 
Pole, der sich auf die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte beruft, jedoch weiterhin ausführen, dass 
sein Anspruch nach dem polnischen materiellen Recht zu entscheiden sei. An dieser Stelle ist auf Art. 
16 Abs. 1 des polnischen Gesetzes vom 4. Februar 2011 – Internationales Privatrecht (GBl. aus dem 
Jahr 2011, Nr. 80, Pos. 432) zu verweisen, wonach die Persönlichkeitsrechte einer natürlichen Person 
dem nationalen Recht unterliegen. Art. 16 Abs. 2 dieses Gesetzes besagt wiederum, dass eine natürliche 
Person, deren Persönlichkeitsrecht einer drohenden Verletzung ausgesetzt ist bzw. verletzt wurde, den 
Schutz entweder aufgrund der Rechtsvorschriften des Staates geltend machen kann, in dessen 
Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, welches die drohende Verletzung bzw. die Verletzung 
verursacht hat, oder aufgrund der Rechtsvorschriften des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Folgen der 
Verletzung eingetreten sind. Gemäß Art. 16 Abs. 1 des Gesetzes – Internationales Privatrecht – ist die 
Frage, ob die Persönlichkeitsrechte, die in der Klage beschrieben werden, überhaupt „bestehen“, nach 
dem nationalen Recht des Klägers, d.h. nach dem polnischen Recht zu entscheiden. Bei der Beurteilung 
der Begründetheit eines Anspruchs in Verbindung mit der Verletzung von Persönlichkeitsrechten kann 
der Kläger ebenfalls – gemäß Art. 16 Abs. 2 dieses Gesetzes – das polnische Recht wählen, weil die 
Folgen der Verletzung und das Ereignis, welches die Verletzung verursacht hat (Verbreitung falscher 
Bezeichnungen über ein „polnisches Vernichtungslager“), im Hoheitsgebiet Polens eingetreten sind. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich damit, aufgrund welcher Vorschriften des polnischen Rechts 
polnische Staatsangehörige im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Behauptungen, die den 
Polen Verantwortung für die Errichtung von Vernichtungslagern wie z.B. Auschwitz zuschreiben, gegen 
ausländische, darunter auch deutsche Journalisten, Ansprüche wegen der Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten geltend machen können. 

2. Der Begriff der Persönlichkeitsrechte im polnischen Recht. 

In der polnischen Rechtsordnung wurde keine Legaldefinition des Begriffs „Persönlichkeitsrecht“ 
vorgenommen. Stattdessen hat der Gesetzgeber in Art. 23 des polnischen Zivilgesetzbuches einen 
Musterkatalog für Persönlichkeitsrechte aufgestellt und dabei Folgendes bestimmt: „Die 
Persönlichkeitsrechte des Menschen, insbesondere Gesundheit, Freiheit, Ehre, Gewissensfreiheit, Name 
oder Pseudonym, eigenes Bild, Postgeheimnis, Unverletzlichkeit der Wohnung, wissenschaftliche, 
künstlerische, erfinderische und rationalisierungsbezogene Tätigkeit stehen, unabhängig von in anderen 
Vorschriften vorgesehenem Schutz, unter dem Schutz des Zivilrechts.“ 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um einen Musterkatalog, d.h. einen offenen und nicht 
abschließenden Katalog. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass ein Kläger in einem bestimmten Fall den 
Schutz eines anderen als in Art. 23 des Zivilgesetzbuches genannten Persönlichkeitsrechts geltend 
machen wird. In diesem Fall hat das entscheidende Gericht zu beurteilen, ob das Persönlichkeitsrecht, 
auf welches sich der Kläger beruft, die Merkmale eines schutzwürdigen Persönlichkeitsrechts aufweist. 
Das Gericht richtet sich dabei nach den in der Rechtsprechung und Fachliteratur ausgearbeiteten 
Kriterien. 



86 
 

Ein in Art. 23 des Zivilgesetzbuches nicht genanntes Recht wird als ein Persönlichkeitsrecht eingestuft, 
wenn nachgewiesen werden kann, dass in einem bestimmten Fall Merkmale vorliegen, die ein 
besonderes Persönlichkeitsrecht mit dem allgemeinen Begriff des Persönlichkeitsrechts verbinden. Nach 
Z. Radwański187 kann angenommen werden, dass sich der Begriff „Persönlichkeitsrechte” auf die durch 
das Rechtssystem anerkannten Werte (d.h. hoch geschätzte Sachverhalte) bezieht, welche die 
körperliche und geistige Integrität des Menschen, seine Individualität und Würde sowie seine Position 
in der Gesellschaft umfassen, was eine Voraussetzung für die Selbstverwirklichung eines Menschen 
bildet (normatives Kriterium). Dabei ist anzumerken, dass die Beurteilung, ob ein bestimmtes 
Persönlichkeitsrecht besteht oder nicht, nicht von den subjektiven Eindrücken und inneren Erfahrungen 
des Klägers abhängig ist und auch nicht abhängig sein darf. Es ist erforderlich, ein objektives Kriterium 
anzuwenden und sich auf „vernünftige und anständig denkende Personen“ zu berufen (gesellschaftliches 
Kriterium). Anders ausgedrückt kann ein Persönlichkeitsrecht verletzt werden, wenn die Handlungen 
des Täters nach einer durchschnittlichen Wahrnehmung, die sich aus der Lebenserfahrung ergibt, als in 
die Privatsphäre eingreifend einzustufen sind.188  

P. Machnikowski189 weist in seiner Erklärung des Begriffs der Persönlichkeitsrechte darauf hin, dass 
„Persönlichkeitsrechte allgemein in der Gesellschaft anerkannte immaterielle Werte sind, die eng mit 
dem Menschen verbunden und ein Zeichen der Menschenwürde sind, und die vor allem die körperliche 
und geistige Integrität und Individualität des Menschen umfassen“. Ähnlich wurde im Handbuch von 
Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne 2018, S. 216 angenommen, dass „Persönlichkeitsrechte 
bestimmte immaterielle Werte sind, die eng mit dem Menschen, mit seiner psychophysischen Natur 
verbunden sind (die Voraussetzungen für die Selbstverwirklichung des Einzelnen und „Komponenten“ 
seiner Würde bilden) und deren Verletzung bei der betroffenen Person ein körperliches, psychisches 
oder emotionales Leiden hervorruft und auf Missbilligung in der Gesellschaft stößt“. Wichtig ist dabei, 
dass Persönlichkeitsrechte angeborene Rechte sind, die allen Menschen gleich zustehen, ungeachtet ihrer 
persönlichen Merkmale (Alter, Entwicklungsstufe, Sensibilität)190. 

Das Wesen von Persönlichkeitsrechten erklärte, gemäß der vorherrschenden Auslegung, das Oberste 
Gericht in seinem Urteil vom 06.04.2004191 kurz und bündig: „Zunächst wurden Persönlichkeitsrechte 
als individuelle Werte der Welt der Gefühle und des geistigen Lebens eines Menschen definiert. Später 
wurden diese Definitionen dadurch erweitert und präzisiert, dass individuelle Werte nur dann rechtlich 
geschützte Persönlichkeitsrechte sind, wenn sie objektive Kriterien erfüllen, und nicht nur subjektive 
Eindrücke der nach dem Rechtschutz verlangenden Person. Bei diesem objektiven Kriterium und 
Bezugspunkt, mit dem die subjektive Überzeugung verifiziert wird, ein bestimmter Wert wäre ein 
Persönlichkeitsrecht, sollte es sich um die Meinung der Gesellschaft (oder des vorherrschenden Teiles 
der Gesellschaft) hinsichtlich dessen handeln, ob ein bestimmter Wert die Anerkennung als rechtlich 
geschütztes Persönlichkeitsrecht verdient. Die Entscheidung des Gesetzgebers, dass ein 
Persönlichkeitsrecht direkt dem Schutz unterliegt, setzt voraus, dass diesem Persönlichkeitsrecht ein 
bestimmtes Recht entspricht, und demnach bestehen so viele Persönlichkeitsrechte wie geschützte 
Rechtsgüter. Der polnischen Gesetzgebung ist also ein einziges, allgemeines subjektives Recht im Sinne 
des Rechts der Persönlichkeit unbekannt. Dieses Recht ist als Bestandteil der menschlichen 

 
187 Z. Radwański, Prawo cywilne – Część ogólna., Ausgabe 10, Warszawa 2009, S. 156. 
188 Urteil des Obersten Gerichts vom 04.10.2008, II PK 79/08, MPP 12/2009. 
189 Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC 2019, S. 57, Rn. 1. 
190 So zutreffend J. Panowicz-Lipska, in: Gutowski, Komentarz, Bd. I, Art. 23, Rn. 5, S. 110. 
191 I CK 484/03, OSNC 2005 Nr. 4, Pos. 69, S. 75, 
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Persönlichkeit durch einen übergeordneten Begriff gebunden, dessen Designate in ihrer Anzahl 
uneingeschränkte, subjektive Persönlichkeitsrechte sind.“  

3. Der Schutz von Persönlichkeitsrechten im polnischen Recht. 

Die Maßnahmen zum Schutz von Persönlichkeitsrechten im polnischen Recht wurden in Art. 24 § 1 des 
Zivilgesetzbuches definiert, der Folgendes besagt: „Wird durch eine fremde Handlung ein 
höchstpersönliches Recht einer Person gefährdet, so kann sie die Unterlassung der Handlung verlangen, 
es sei denn, dass diese nicht rechtswidrig ist. Im Falle einer Verletzung kann sie verlangen, dass der 
Verursacher die zur Beseitigung der Folgen erforderlichen Maßnahmen ergreift, insbesondere, dass er 
Erklärungen entsprechenden Inhalts und in entsprechender Form abgibt. Sie kann ferner nach den in 
diesem Gesetzbuch vorgesehenen Grundsätzen eine Wiedergutmachung in Geld oder die Zahlung eines 
angemessenen Geldbetrages für einen angegebenen gesellschaftlichen Zweck verlangen.“ 

Die darauffolgende Vorschrift, d.h. Art. 24 § 2 des Zivilgesetzbuches, betrifft die Wiedergutmachung 
eines materiellen Schadens, wenn ein solcher Schaden infolge einer Persönlichkeitsrechtsverletzung 
zugefügt wurde. Diese Regelung selbst hat jedoch keine normative Bedeutung, sondern sie verweist 
hinsichtlich der Wiedergutmachung eines materiellen Schadens auf die allgemeinen Regelungen. Es 
handelt sich dabei um die allgemeinen Regelungen der Schadenersatzhaftung gemäß Art. 361-363 des 
Zivilgesetzbuches (in denen u.a. der Umfang sowie die Art und Weise der Wiedergutmachung eines 
Schadens geregelt werden), sowie die Regelungen aus Art. 415 ff des Zivilgesetzbuches, welche die 
Haftung für durch unerlaubte Handlung zugefügte Schäden regeln. 

Es ist zu betonen, dass Persönlichkeitsrechte in der polnischen Rechtsordnung als besonders 
hochgeschätzte Werte betrachtet werden192. Nach herrschender Meinung wird der wirksamste Schutz 
von Persönlichkeitsrechten durch die subjektiven Rechte gewährleistet193. Nach diesem Rechtskonstrukt 
werden Persönlichkeitsrechte durch absolute Rechte geschützt, die gegenüber jedermann wirken (erga 
omnes).  

Aus der Analyse von Art. 24 § 1 des Zivilgesetzbuches ergibt sich, dass der betroffenen Person, deren 
Persönlichkeitsrechte verletzt wurden, zwei immaterielle Ansprüche, d.h. 

1. Anspruch auf Unterlassung (weiterer) Verletzungen,  
2. Anspruch auf Vornahme von Handlungen, die zur Behebung der Folgen der Verletzung 

notwendig sind, insbesondere durch Abgabe einer Erklärung entsprechenden Inhalts und in 
entsprechender Form,  

sowie materielle Ansprüche zustehen, d.h. Anspruch auf finanzielle Wiedergutmachung oder auf 
Zahlung eines angemessenen Geldbetrags für einen angegebenen gesellschaftlichen Zweck. Es ist 
jedoch zu betonen, dass dem Betroffenen der materielle Anspruch gemäß der analysierten Vorschrift 
„nach den im Gesetz vorgesehenen Grundsätzen“ zusteht. Diese Regelung verweist wiederum auf Art. 
448 des Zivilgesetzbuches. 

Die grundlegende Voraussetzung für die Haftung einer Person, die Persönlichkeitsrechte verletzt 
hat, ist in Bezug auf immaterielle Ansprüche gemäß Art. 24 § 1 Satz 1 und 2 des Zivilgesetzbuches 
(also auch die vom Kläger geltend gemachten Ansprüche) die Rechtswidrigkeit ihrer Handlung. Es 

 
192  So z.B. das Oberste Gericht in seinem Urteil vom 16.04.2002, V CKN 1010/00, OSNC 2003, Nr. 4, Pos. 56. 
193  So Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Ausgabe 5, Warszawa 2002, S. 161-162. Ein anderes Konzept des sog. 
institutionellen Schutzes präsentierte B. Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych 
osobistych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa-Kraków 1985, S. 137 ff.  
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ist jedoch zu betonen, dass in dieser Vorschrift eine Vermutung der Rechtswidrigkeit der Person 
statuiert wird, die Persönlichkeitsrechte verletzt hat. Die Rolle der Vermutung besteht in der Umkehr 
der Beweislast; nicht die betroffene Person muss die Rechtswidrigkeit der Handlung des Täters 
beweisen, sondern umgekehrt – um die Haftung zu vermeiden, muss der Beklagte nachweisen, dass sein 
Handeln nicht rechtswidrig war. In Bezug auf immaterielle Ansprüche (auf Unterlassung und Behebung 
der Verletzungsfolgen) haftet demnach der Beklagte, es sei denn, er kann die in Art. 24 § 1 des 
Zivilgesetzbuches vorgesehene Vermutung widerlegen, indem er Umstände nachweist, die die 
Rechtswidrigkeit ausschließen. 

Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache, dass die hier beschriebene Haftung, da sie auf den Grundsatz 
der Rechtswidrigkeit gestützt ist, im Bereich der immateriellen Ansprüche nicht vom Verschulden 
(weder dem vorsätzlichen noch fahrlässigen Verschulden) des Täters abhängt. Der immaterielle Schutz 
in Form von Ansprüchen auf Unterlassung der Verletzung und Behebung ihrer Folgen steht dem 
Betroffenen auch dann zu, wenn den Täter kein Verschulden trifft. Die subjektive Mangelhaftigkeit des 
verletzenden Verhaltens hat also in Bezug auf beide Ansprüche keine rechtliche Bedeutung und die 
Haftung wird durch mangelndes Verschulden nicht aufgehoben. Der Beklagte befreit sich erst dann von 
der Haftung, wenn er die Vermutung der Rechtswidrigkeit widerlegt, d.h. wenn er nachweisen kann, 
dass sein Handeln nicht rechtswidrig war. 

Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten und die Beweise für die Haftungsvoraussetzungen gemäß 
Art. 24 § 1 Satz 1 und 2 des Zivilgesetzbuches hat das Oberste Gericht in seinem Urteil vom 17. Juni 
2004 treffend zusammengefasst.194 Danach sollte ein Gericht bei der Prüfung einer Rechtssache wegen 
des Schutzes von Persönlichkeitsrechten in erster Linie feststellen, ob es zur Verletzung eines 
Persönlichkeitsrechts gekommen ist, und erst bei einer positiven Antwort auf diese Frage, ob das 
Handeln des Beklagten rechtswidrig war. Das Oberste Gericht erklärt anschließend, dass die Beweislast, 
dass ein Persönlichkeitsrecht gefährdet oder verletzt wurde, bei der den Rechtschutz suchenden Person 
liege, wobei die Person, welche die Persönlichkeitsrechte einer anderen Person gefährdende oder 
verletzende Handlungen vorgenommen hat, die Beweislast dafür trägt, dass diese Handlungen nicht 
rechtswidrig waren. 

In Bezug auf die Voraussetzungen für die Anerkennung materieller Ansprüche besteht kein Zweifel 
daran, dass die grundlegende Voraussetzung, ähnlich wie bei den immateriellen Schutzmaßnahmen, die 
rechtswidrige Verletzung eines Persönlichkeitsrechts ist. Dies gilt auch für die vorstehend beschriebene 
Vermutung, dass die Verletzung eines Persönlichkeitsrechts rechtswidrig sei, und dem Beklagten obliegt 
die Prozesspflicht, das Gegenteil zu beweisen. Der Rechtskonstrukt dieser Ansprüche ist jedoch viel 
komplexer, denn ihre Geltendmachung wurde vom Gesetzgeber zusätzlich von der Erfüllung gesetzlich 
festgelegter Voraussetzungen abhängig gemacht. Und diese sind in Art. 448 des Zivilgesetzbuches mit 
folgendem Wortlaut aufgeführt: „Bei Verletzung eines Persönlichkeitsrechtes kann das Gericht der 
Person, deren Persönlichkeitsrecht verletzt wurde, einen angemessenen Geldbetrag als 
Wiedergutmachung für das erlittene Unrecht zuerkennen oder auf ihr Verlangen die Zahlung eines 
angemessenen Geldbetrages für einen von ihr angegebenen gesellschaftlichen Zweck anordnen, und 
zwar unabhängig von anderen zur Beseitigung der Folgen der Verletzung erforderlichen Maßnahmen.“ 
Art. 445 § 3 ist anwendbar.“ 

Das vorstehende Rechtskonstrukt hat in der Rechtslehre und in der Rechtsprechung eine 
Auseinandersetzung darüber ausgelöst, ob die Haftungsvoraussetzung für die Wiedergutmachung in 
Geld (oder die Zahlung für einen gesellschaftlichen Zweck) im Verschulden der verletzenden Person 
liegt, oder ob schon ihr rechtswidriges Handeln ausreichend ist. Es wurde schließlich die Meinung als 

 
194 V CK 609/03. 



89 
 

vorherrschend angenommen, dass die Haftung gemäß Art. 448 des Zivilgesetzbuches 
verschuldensabhängig ist. Die Anordnung der Wiedergutmachung in Geld oder eines angemessenen 
Betrags für einen gesellschaftlichen Zweck kann also nur dann erfolgen, wenn die verletzende 
Person nicht nur rechtswidrig, sondern auch verschuldet handelte.195 Diesen Standpunkt bezüglich 
der Haftungsgrundlagen vertritt auch das Oberste Gericht in seinem Urteil vom 12. Dezember 2002:196 
„Die Haftungsvoraussetzung gemäß Art. 448 des Zivilgesetzbuches ist nicht nur das rechtwidrige, 
sondern auch das verschuldete Handeln der Person, die Persönlichkeitsrechte verletzt hat.“ 

Eine Person, die sich durch Aussagen beleidigt fühlt, die den Polen die Errichtung von 
Vernichtungslagern wie z.B. Auschwitz zuschreiben, sollte also zunächst beweisen, dass ihre 
Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Im Zusammenhang mit der Vermutung der Rechtswidrigkeit 
gemäß Art. 24 des Zivilgesetzbuches ist allein schon der Anspruch einer solchen Person auf 
immateriellen Schutz (d.h. Anspruch auf Veröffentlichung einer entsprechenden Erklärung) begründet, 
es sei denn, die andere Partei, der die Verletzung von Persönlichkeitsrechten vorgeworfen wird, kann 
nachweisen, dass diese Verletzung nicht rechtswidrig war (es sind Umstände eingetreten, die die 
Rechtswidrigkeit ausschließen). Damit die betroffene Person die Zahlung des geforderten Geldbetrags 
für den angegebenen gesellschaftlichen Zweck geltend machen kann, muss sie dann noch beweisen, dass 
der Täter ihre Persönlichkeitsrechte verschuldet verletzt hat. Dabei ist zu betonen, dass die 
Unmöglichkeit, der Person die Schuld zuzuweisen, die die Persönlichkeitsrechte verletzt hat, zwar ihre 
materielle Haftung für die Verletzung der Persönlichkeitsrechte ausschließen kann, jedoch steht der 
betroffenen Person weiterhin das Recht zu, immaterielle Schutzmaßnahmen geltend zu machen, darunter 
auch den Anspruch auf Beseitigung der Folgen der Verletzung, d.h. die Aufforderung zur Abgabe einer 
entsprechenden Erklärung. 

4. Aussagen über „polnische Konzentrationslager“ vor dem Hintergrund der 
Persönlichkeitsrechte. 

Personen, die den Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit öffentlichen, falschen 
Behauptungen deutscher Medien über die Täter, die Verbrechen an den ehemaligen Lagerinsassen in 
Auschwitz und in ähnlichen Vernichtungslagern verübten, geltend machen wollten, haben bei den 
polnischen Gerichten Klagen eingereicht. Diese Gerichte mussten entscheiden, ob die sich daraus 
ergebenden Unrechtsgefühle die Grundlage dafür bilden können, Klage zu erheben und von der Person, 
die eine solche Behauptung verbreitet, die Unterlassung und Wiedergutmachung des dadurch 
herbeigeführten Unrechts zu verlangen. Damit mussten sie auch entscheiden, inwieweit derartige 
Behauptungen, außer dass sie das Ansehen des polnischen Staates und die Achtung für die Erinnerung 
an die Opfer des Holocausts angreifen, zugleich auch die individuellen, nach Art. 23 und 24 des 
Zivilgesetzbuches rechtlich geschützten Werte verletzen. 

In diesen Klagen führten die Kläger aus, dass die von deutschen Redaktionen verwendeten 
Bezeichnungen, die Auschwitz oder andere Vernichtungslager als „polnische“ Lager beschreiben, falsch 
sind und die Geschichte des polnischen Volkes verfälschen und damit auch das Gefühl der nationalen 
Identität und die nationale Würde der Polen verletzen. Folglich machten sie eine Entschuldigung oder 
Zahlungen von Geldbeträgen für bestimmte gesellschaftliche Zwecke geltend. Wichtig ist, dass die 
Berufungsgerichte in all diesen Fällen feststellten, dass die Bezeichnungen „polnisches 
Vernichtungslager“ oder „polnisches Konzentrationslager“ in Bezug auf die deutschen 

 
195 Vgl. Z. Radwański, op. cit., S. 169. Abweichend G. Bieniek (in:) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. 
Zobowiązania, Bd. 1, Red. G. Bieńka, Warszawa 1999, S. 412. 
196 V CKN 1581/00, OSNC 2004, Heft 4, Pos. 53, mit der Glosse von M. Kowalski, OSP 2004, Nr. 12, Pos. 157.  
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nationalsozialistischen Vernichtungs- und Konzentrationslager, die sich während des Zweiten 
Weltkriegs in den polnischen Besatzungsgebieten befanden, Persönlichkeitsrechte, d.h. die nationale 
Würde und die nationale Identität angreifen, also in bestimmten Fällen Ansprüche gemäß Art. 24 des 
Zivilgesetzbuches begründen können. 

Das Berufungsgericht Białystok197 vertrat beispielsweise den Standpunkt, dass die Bezeichnung 
„polnisches Vernichtungslager“ in Bezug auf Sobibor und Treblinka die Persönlichkeitsrechte, d.h. die 
nationale Würde und das Gefühl der nationalen Identität der ehemaligen Häftlinge dieser 
Vernichtungslager (oder ihrer Angehörigen) verletzen können, falls sie mit dem polnischen Volk als 
dessen wahre Geschichte in Verbindung gebracht werden. Ähnlich hat das Berufungsgericht Krakau198 
erkannt, dass den mit der nationalen Gemeinschaft assoziierten ehemaligen Häftlingen (oder ihren 
Angehörigen) aus diesen konkreten Konzentrationslagern, auf die sich die inkriminierte Behauptung 
bezieht, das Recht auf Geltendmachung des Schutzes von Persönlichkeitsrechten aufgrund von Art. 24 
des Zivilgesetzbuches zusteht. Dieser Meinung hat sich auch der Menschenrechtsbeauftragte der 
Republik Polen angeschlossen, welcher dem vom Berufungsgericht Krakau entschiedenen Rechtsstreit 
gegen das ZDF beigetreten war199. 

Eine weitergehende Meinung hat dagegen das Berufungsgericht Warschau200 formuliert, das in den 
Erwägungsgründen seines Urteils, mit dem die Klage gegen den Herausgeber Die Welt entschieden 
wurde, wie folgt erklärte: „Mit den Worten über polnische Konzentrationslager wird nicht nur die 
Erinnerung an die Opfer der Verbrechen angegriffen, die in den Konzentrationslagern verübt wurden, 
sondern auch die innere Überzeugung des Einzelnen (des Klägers) vom eigenen Wert, dem makellosen 
Ruf als Mitglied des polnischen Volkes, dem Gefühl der auf diesem Gebiet bestehenden Beziehungen 
und dem Willen, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Sie erwecken eine begründete psychische 
Beunruhigung in Bezug darauf, wie er als Pole von den Mitgliedern anderer gesellschaftlicher Gruppen 
wahrgenommen werden kann, ob er in den Augen anderer Völker als Mitglied eines Volkes gesehen 
wird, an dessen Händen nicht das Blut der Millionen Opfer der Vernichtungslager klebt, oder eben eines 
Volkes, welches die Last einer verbrecherischen Vergangenheit mit sich trägt. Jene Beziehung zwischen 
einem Einzelnen und der nationalen Gemeinschaft und ihrem Erbe, die sich direkt auf das Gefühl der 
persönlichen Würde des Einzelnen und den guten Ruf aller Polen auswirkt, legt nahe, dass der Vorwurf 
gegen eine Gruppe, ein Volk in seiner Gesamtheit, ein Vorwurf ist, der die Persönlichkeitsrechte einer 
jeden Person unmittelbar verletzt, die sich mit dieser Gruppe identifiziert.” 

Dabei ist zu erwähnen, dass das Gefühl der nationalen Identität bzw. die nationale Würde bereits in der 
strafrechtlichen Rechtslehre und Rechtsprechung vorhanden war, noch bevor sie zivilrechtliches 
Interesse erweckten. Hier ist Art. 55 des polnischen Gesetzes vom 18.12.1998 über das Institut des 
Nationalen Gedenkens (IPN) – Ausschuss für die Verfolgung der Verbrechen gegen das polnische Volk 
zu nennen, wonach u.a. die Verleugnung der sog. nationalsozialistischen Verbrechen verboten ist. Diese 
Vorschrift gilt als Pönalisierung der sog. „Auschwitzlüge“, deren Wesensgehalt ein wegen der 

 
197 Urteil des Berufungsgerichts Białystok vom 30.9.2015, I ACa 403/15, Legalis. 

198 Urteil des Berufungsgerichts Krakau vom 22.12.2016, I ACa 1080/16, Legalis. 

199 Vgl.: Die Verletzung von Persönlichkeitsrechten durch die Verwendung der Bezeichnung „polnische Todeslager” – 
rechtliche Ausführungen des Menschenrechtsbeauftragten 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Naruszenie%20d%C3%B3br%20osobistych%20przez%20stosowanie%20okre%
C5%9Blenia%20%E2%80%9Epolskie%20obozy%20%C5%9Bmierci%E2%80%9D%20-
%20argumenty%20prawne%20RPO.pdf (Stand zum 05.12.2018). 

200 Urteil des Berufungsgerichts Warschau vom 31.3.2016, I ACa 971/15, Legalis. 
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Gewichtigkeit dieser Ereignisse nicht akzeptables Verhalten ist und das Verleugnen der von den 
Deutschen während des Zweiten Weltkriegs verübten Völkermordes betrifft201. Der Ausgangspunkt ist 
dabei, dass in dem heutigen nationalen Bewusstsein die Erinnerung an die während des Zweiten 
Weltkriegs begangenen Verbrechen besteht, die eine „Grundlage für die Selbstbestimmung des 
Einzelnen hinsichtlich seiner Zugehörigkeit zur Nation und des damit verbundenen Gefühls der eigenen 
Würde, gerade als Mitglied einer Erinnerungsgemeinschaft“202 bildet und verdient, auch durch 
strafrechtliche Sanktionen, d.h. durch weitestgehende Einflussmaßnahmen auf das Verhalten des 
Einzelnen, geschützt zu werden. 

Art. 133 des polnischen Strafgesetzbuches sieht eine Haftung für den Straftatbestand der Diffamierung 
des polnischen Volkes vor, und Art. 257 pönalisiert die öffentliche Diffamierung einer Menschengruppe 
oder einer einzelnen Person u.a. wegen ihrer nationalen oder ethnischen Zugehörigkeit. Bei diesen 
beiden Straftatbeständen besteht die Vorgehensweise des Täters in der Diffamierung (bei Art. 257 des 
polnischen Strafgesetzbuches ist auch der Tatbestand der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit 
erfüllt), worunter die Verachtung, ein beschimpfendes oder beleidigendes Verhalten zu verstehen ist. 
Art. 133 StGB soll der Beleidigung der Würde und Achtung des Volkes und der Republik Polen 
entgegenwirken, und Art. 257 StGB – der Beleidigung der Menschenwürde, d.h. der persönlichen Würde 
im Sinne des eigenen Selbstwertgefühls203. 

Schon aufgrund der vorstehenden strafrechtlichen Vorschriften wurde die Meinung angenommen, dass 
sich öffentliche Aussagen, die den Polen die Mitwirkung an der Errichtung von Vernichtungslagern 
zuschreiben, und das entgegen den Tatsachen und dem gesellschaftlichen Bewusstsein, das Bestandteil 
ihrer nationalen Würde bildet und aus dem sich ergibt, dass die Polen selbst Opfer dieser 
Vernichtungslager waren, wegen der bloßen Zugehörigkeit zum polnischen Volk nicht anders einstufen 
lassen als für das polnische Volk als Gemeingut sowie für die Würde der Angehörigen des Polnischen 
Volkes beleidigend. Denn es handelt sich nicht nur um eine Aussage, die die historische Wahrheit 
verunstaltet, sondern die auch die Angehörigen der polnischen nationalen Gemeinschaft verunglimpft, 
indem dieser Gemeinschaft die Mitwirkung an einem der größten Völkermorde im gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Bewusstsein zugeschrieben wird204. 

Die vorgenannten Urteile waren die ersten Judikate, durch die der Katalog der Persönlichkeitsrechte 
nach Art. 23 des polnischen Zivilgesetzbuches um Persönlichkeitsrechte in Form der nationalen Identität 
und der nationalen Würde erweitert wurde. Wegen der Eigenart der Begründungen enthielten diese 
Urteile jedoch keine ausführlichere, dogmatische Beschreibung dieser Persönlichkeitsrechte, was die 
Feststellung ihres Inhalts ermöglichen würde205.  

 
201 Die Entstehungsgeschichte des Art. 55 IPN und die historischen Hintergründe der Pönalisierung der Holocaustleugnung 
sind zu finden in W. Kulesza, Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć jako dobro społeczne chronione prawem karnym, 
in: Wadliwe kody pamięci. Zniekształcenie pamięci o zbrodniach międzynarodowych w dyskursie publicznym (Red. A. 
Nowak-Far, Ł. Zamęcki), Warszawa 2015, S. 149–169. 

202 W. Kulesza, Wadliwe kody pamięci a zbiorowa pamięć, S. 163. 

203 Vgl. Urteil des Obersten Gerichts vom 17.8.2016 (IV KK 53/16, KZS 2017, Nr. 12, Pos. 18). 

204 Vgl. W. Kulesza, Polska godność narodowa w świetle prawa karnego, „Czasopismo prawno-historyczne” Bd. LXX-2018, 
Heft 1, S. 174–175 und in der Monographie R. Guzik, Penalizacja tzw. miękkiego kłamstwa oświęcimskiego w kontekście 
ostatnich nowelizacji ustawy o IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (wprowadzonych ustawami 
z 26.1.2018 r. oraz 27.6.2018 r.), S. … 

205 Das Berufungsgericht Warschau führte in seinem Urteil vom 31.03.2016 wie folgt aus: „Bei dem Gefühl der nationalen 
Identität handelt es sich um einen Wert, der durch das polnische Rechtssystem sowie durch das Recht der Europäischen 
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Den Versuch einer solchen theoretischen Beschreibung hat F. Rakiewicz206 unternommen, der das 
Gefühl der nationalen Identität als ein „Zusammenspiel von Verhaltensweisen, Überzeugungen und 
Meinungen eines Menschen in Verbindung mit der Beteiligung an einer im eigenen Staat organisierten 
nationalen Gemeinschaft, mit der sich ein Mensch identifiziert“, definiert207. Bei der Analyse eines so 
definierten Persönlichkeitsrechts (und vor allem dessen objektiven Umfangs) erklärt er, dass „es sich 
dabei um die Souveränität und die daraus entspringende Unverletzlichkeit dieser Persönlichkeitssphäre 
eines Menschen handelt, die mit der Beteiligung an der nationalen Gemeinschaft verbunden ist, mit der 
sich ein Mensch identifiziert, d.h. sich gleichsetzt, für seine eigene hält. Die erwähnten 
Verhaltensweisen, Überzeugungen und Meinungen sind wiederum miteinander verbunden und 
gegenseitig bedingt – der Sinn des Begriffs der Identität setzt die Annahme voraus, dass sie eine 
gesonderte Gesamtheit bilden und als ein Verband funktionieren, was in der Definition durch das Wort 
‚Zusammenspiel‘ betont wird“208. Er weist jedoch auch darauf hin, dass der Gegenstand des 
Rechtsschutzes im Rahmen des Gefühls der nationalen Identität kein Zustand ist, der frei von Eingriffen 
in jedes Verhalten, jede Überzeugung und Meinung in Verbindung mit der Beteiligung an der nationalen 
Gemeinschaft ist. Der Schutz ist auf diejenigen Verhaltensweisen, Überzeugungen und Meinungen 
einzuschränken, die von der kollektiven nationalen Identität anerkannt werden (was in der 
Übereinstimmung subjektiver Haltungen mehrerer Menschen in Bezug auf die eigene kulturelle 
Gemeinschaft zum Ausdruck gebracht wird). Anders ausgedrückt, wie der zitierte Autor selbst schreibt: 
„Darüber, welche konkreten Inhalte der Verhaltensweisen, Überzeugungen und Meinungen mit der 
Beteiligung an der jeweiligen nationalen Gemeinschaft verbunden sind, entscheidet also der Inhalt des 
nationalen Bewusstseins, d.h. die nationale Identität im kollektiven Aspekt – sofern bestimmte 
Verhaltensweisen, Überzeugungen und Meinungen in diesem Bewusstsein allgemein vertreten sind, von 
den Angehörigen der nationalen Gemeinschaft allgemein erlebt werden, bilden sie Teil des Gefühls der 
nationalen Identität eines Einzelnen“209.  

Vor diesem Hintergrund ist die nationale Identität die Freiheit von negativen Gefühlen, geistigen 
Erlebnissen, die sich daraus ergeben, dass sich ein Mensch mit den Werten, Lebenseinstellungen und 
Verhaltensweisen identifiziert, nach denen sich seine Vorfahren richteten und die in der nationalen 
Gemeinschaft anerkannt werden (d.h. nach den Werten, die die Kultur und nationale Tradition 
„durchdringen“ und Bestandteil des nationalen Nachlasses bilden). Der Schutz der nationalen Identität 
besteht wiederum im Schutz der Freiheit von Eingriffen in die als eigene angenommenen Meinungen, 

 
Union anerkannt wird. Der Mensch gestaltet seine Persönlichkeit unter dem Einfluss der Gesellschaft und ihrer Kultur, und 
eine für den Menschen natürliche Gemeinschaft ist das Volk. Das nationale Erbe, der Nachlass, die Identifizierung mit den 
Werken und Werten, die auch die Vorfahren vertreten haben, sind schutzwürdige Persönlichkeitsrechte gemäß Art. 23 und 
24 des Zivilgesetzbuches. Die Fortsetzung und Kultivierung der guten Tradition der Vorfahren ist – auch unter 
Berücksichtigung der objektiven Kriterien – ein grundlegender Wert.“ Ähnlich hat das Berufungsgericht Krakau in seinem 
Urteil vom 22.12.2016 angenommen, dass das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit und der Stolz auf diese Zugehörigkeit in 
dem allgemein und gesellschaftlich akzeptierten System von Werten enthalten ist, die einen wichtigen Bestandteil des 
Bewusstseins und der Gefühle eines Menschen bilden können, und wenn sie von einer bestimmten Person vertreten und 
kultiviert werden, sind sie als ihre gemäß Art. 23 und 24 des Zivilgesetzbuches schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte 
anzuerkennen. 
206 Dreiteiliger Beitrag von F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej jako dobro osobiste w świetle polskiego prawa 
cywilnego, veröffentlicht in „Studia Prawa Prywatnego” in drei aufeinanderfolgenden Heften: 2011, Nr. 2(21); 2011, Nr. 
3(22)–3(23); 2012, Nr. 1(24). 

207 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2011, Nr. 2(21)), S. 106. 

208 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2012, Nr. 1(24), S. 65. 

209 F. Rakiewicz, Poczucie tożsamości narodowej, 2012, Nr. 1(24), S. 69. 
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Überzeugungen und Verhaltensweisen, die zugleich Meinungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen 
anderer Angehörigen der nationalen Gemeinschaft sind (sie sind dadurch intersubjektiv und somit 
schutzwürdig).  

Wenn also das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit (die nationale Identität) ein Zusammenspiel aus 
Überzeugungen, Meinungen und Verhaltensweisen ist, dann umfasst sie auch die Überzeugungen und 
Meinungen zur Geschichte des Volkes, mit dem sich der Einzelne identifiziert. Die Geschichte eines 
Volkes erfüllt die Rolle eines gewissen Mediums, mit dem Erfahrungen, Traditionen und Kultur auf die 
folgenden Generationen übertragen werden. Sie ist auch ein Faktor, mit dem ein Volk seine Identität 
pflegen kann. Die Voraussetzung für die Entstehung eines Volkes in generali sind seine Angehörigen, 
die sich mit einer „ähnlich denkenden“ Personengruppe gleichsetzen. Das Gefühl der nationalen Identität 
(das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit) ist somit die immanente Eigenschaft einer nationalen 
Gemeinschaft. Und dieses „ähnliche Denken“ versteht sich u.a. als die Achtung der Geschichte des 
Volkes (der Vergangenheit der Gemeinschaft), weil gerade die Geschichte ihre Entwicklung prägt; und 
ein natürliches Anzeichen für die Achtung der Geschichte ist die Sorge um historische Wahrheit210. Es 
ist auch schwer, Mitglied eines Volkes zu sein und das Volk als ein Gemeingut zu respektieren, wenn 
einem die innere Überzeugung vom Wert der Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft fehlt. Es handelt 
sich dabei um die Sphäre der Gefühle und geistigen Erlebnisse (des persönlichen Lebens) eines 
Einzelnen, von der sein Stolz und Selbstwertgefühl als Mitglied des jeweiligen Volkes (Teil der 
nationalen Gemeinschaft) geprägt werden; es handelt sich um das eigene Bedürfnis der 
Selbstverwirklichung des Einzelnen im Geiste der Werte, die die Tradition und Geschichte des 
jeweiligen Volkes durchdringen, und der Pflege dieser Werte in der Gemeinschaft. 

Es gibt auch Autoren, die der Anerkennung der nationalen Identität oder der nationalen Würde als 
Persönlichkeitsrechte, die den Schutz des Einzelnen vor einer Geschichtsfälschung rechtfertigen, 
kritisch gegenüberstehen. L. Jurek bemerkt einerseits die Begründetheit der Stellungnahme, dass die 
nationale Identität den Rechtsschutz gemäß Art. 23 und 24 des Zivilgesetzbuches genießen sollte, äußert 
sich jedoch kritisch zu der Feststellung, dass die Individualisierung der betroffenen Person durch 
Aussagen über „polnische Konzentrationslager“ erfüllt wird211. Einen noch weitergehenden Standpunkt 
vertrat T. Grzeszak, die in ihrer Kritik des Urteils des Berufungsgerichts Warschau vom 31.03.2016 (I 
ACa 971/15) Folgendes schrieb: „(…) ein Volk hat keine Rechtspersönlichkeit und seine einzelnen 
Mitglieder haben kein individualisiertes Interesse an der Geltendmachung des Schutzes, wenn sich der 
Angriff gegen eine abstrakte Gemeinschaft richtet. Ihre nationale Identität bleibt trotz der Konfrontation 
mit solchen Behauptungen unverändert, es sei denn, sie wird mit einem psychischen Zustand 
gleichgesetzt und ihre Verletzung stellt de facto eine Verletzung der Gefühle eines Patrioten dar, der 
sich durch Verbreitung falscher Informationen über die Geschichte Polens beleidigt fühlt. Es besteht 
kein Bedarf daran, dass die Gerichte ein neues Persönlichkeitsrecht – die nationale Identität – 
entdecken, denn sie bildet bereits einen Aspekt der persönlichen Würde. Somit muss eine gegen eine 
konkrete Person gerichtete Handlung vorliegen, die Aussage muss also entweder diese Person konkret 
betreffen oder absichtlich an sie gerichtet sein, um sie zu beleidigen. Ihr subjektives Gefühl, diese 
Aussage wäre an sie gerichtet, ist nicht ausreichend“212. Die Autorin macht auch auf praktische 

 
210 Es ist dabei auf die Feststellung von S. Huntington hinzuweisen, dass „sich die nationale Identität aus einem langen Prozess 
der historischen Evolution ergibt, die durch gemeinsame Konzepte, geteilte Erfahrungen, einen gemeinsamen ethnischen 
Hintergrund, die Sprache, Kultur und normalerweise eine gemeinsame Religion zum Ausdruck gebracht wird”, F. Rakiewicz, 
Poczucie tożsamości narodowej, 2011, Nr. 2(21)), S. 106. 
211 L. Jurek, Swoboda wypowiedzi a ochrona dóbr osobistych na tle spraw związanych z kultem pamięci osoby bliskiej, 
tożsamością narodową i prawdą historyczną, S. … 
212 T. Grzeszak, Dobro osobiste jako dobro zindywidualizowane, PS 2018, Nr. 4, S. 24.  
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Gefahren aufmerksam, die sich aus der Liberalisierung der Kriterien zur Individualisierung von Werten 
ergeben, von denen abhängt, ob bestimmte Werte als Persönlichkeitsrechte eingestuft werden213. 

Es scheint jedoch, dass diese kritischen Simmen in der Fachliteratur in der Minderzahl vertreten und 
wenig überzeugend sind.214 Und eine Bestätigung dafür sind weitere Urteile der polnischen ordentlichen 
Gerichte, die über ähnliche Rechtssachen bezüglich der Veröffentlichung von Aussagen durch 
ausländische Medien entscheiden mussten, welche die Geschichte der deutschen Verbrechen in den 
besetzten Gebieten und an der besetzten Bevölkerung während des Zweiten Weltkriegs in Polen 
verzerren. Wie das Berufungsgericht Warschau in seinem Urteil vom 10.01.2020 ausführte,215 „ist die 
nationale Identität (das Gefühl der nationalen Zugehörigkeit) und die nationale Würde (der Stolz auf 
diese Zugehörigkeit) in dem allgemein und gesellschaftlich akzeptierten System von Werten enthalten, 
die einen wichtigen Bestandteil des Bewusstseins und der Gefühle eines Menschen bilden können, und 
wenn sie von einer bestimmten Person vertreten und kultiviert werden, sind sie als ihre gemäß Art. 23 
und 24 des Zivilgesetzbuches schutzwürdigen Persönlichkeitsrechte anzuerkennen. Das Recht auf das 
Gefühl der nationalen Identität findet seine Begründung in Art. 8 der Europäischen Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Ähnlich gehören das nationale Erbe, der Nachlass, 
die Identifizierung mit den Werken und Werten der Vorfahren zu den schutzwürdigen 
Persönlichkeitsrechten. Die Fortsetzung bzw. Kultivierung der guten Tradition der Vorfahren gilt und 
soll – auch unter Berücksichtigung der objektiven Kriterien – als ein grundlegender Wert gelten. Eine 
Veröffentlichung, die die Werte verletzt, die mit der Beteiligung des Einzelnen an einer Gemeinschaft 
verbunden sind, von der seine Persönlichkeit auf eine natürliche Art geprägt wird, greift auch die Sphäre 
von Werten an, die dem Schutz der als persönliche Würde verstandenen Ehre zugrunde liegen. Sie 
betrifft nämlich den Bereich der Fortsetzung im Zusammenhang mit der Beteiligung an der polnischen 
Nationalgemeinschaft, in Verbindung damit, dieselbe zu bleiben und die Kontinuität aufrechtzuerhalten. 
Und das Verunglimpfen der Gemeinschaft, die die Persönlichkeit eines Menschen erheblich geprägt hat, 
bildet eine gewisse Erniedrigung seiner Würde. Die Sphäre der Überzeugungen, Meinungen und 
Vorstellungen eines Einzelnen über die Gemeinschaft, mit der er sich identifiziert und die zu der 
psychischen Integrität eines Menschen gerechnet wird, ist in seinen Persönlichkeitsrechten enthalten.“ 
Das Berufungsgericht Warschau hat bezeichnenderweise nicht nur die Erweiterung des Katalogs der 
Persönlichkeitsrechte bestätigt, sondern sich auch der Meinung angeschlossen, dass Aussagen, die den 
Polen eine Täterschaft an den deutschen Kriegsverbrechen zuschreiben, als ein Anzeichen für die 
Relativierung der Erinnerung an den Holocaust die Persönlichkeitsrechte der Polen verletzen und die 
Grundlage für ein berechtigtes Unrechtsgefühl bilden können.216 

 
213 T. Grzeszak, Dobro osobiste, S. 24–25. 
214 Die Meinung von F. Rakiewicz betrachten u.a.: P. Księżak, in: M. Pyziak-Szafnicka, P. Księżak, Kodeks cywilny. 
Komentarz. Część ogólna, Warszawa 2014, S. 310; J. Panowicz-Lipska, in: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44912 
(Red. M. Gutowski), Warszawa 2016, S. 126. Vgl. auch Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna, 
Warszawa 2017, S. 175–176 als überzeugend. 
215 V ACa 569/19. Übrigens dem Urteil des Berufungsgerichts Krakau vom 02.08.2019 zufolge (I ACa 768/18). 
216 Das Berufungsgericht Warschau stellte Folgendes fest: „(...) die Veröffentlichung von Inhalten, die den Polen Täterschaft 
am Holocaust und an sonstigen Kriegsverbrechen zuschreiben, die durch das Dritte Reich verübt wurden, sind als verletzend 
und das Gefühl der nationalen Identität und des nationalen Stolzes beleidigend anzuerkennen. Die historischen Ereignisse, 
die den Nachlass der Erinnerung einer Gemeinschaft und ihrer einzelnen Angehörigen bilden, die von beispielloser Natur 
sind und als unstrittig anerkannt wurden, dürfen nicht relativiert werden, denn sie verletzen das Gefühl der nationalen 
Zugehörigkeit und verursachen dadurch ein Unrechtsgefühl, dass in der Öffentlichkeit ein grundfalsches Bild des polnischen 
Staates geprägt wird, indem den Polen Merkmale zugeschrieben werden, die sie ihrer Würde berauben und ihr 
Selbstwertgefühl erschüttern. Jegliche Andeutungen, dass die Polen für den Holocaust verantwortlich bzw. mitverantwortlich 
sind, dass sie während des Zweiten Weltkriegs die Juden gemordet und ihren Besitz beschlagnahmt haben, beeinträchtigen 
nach dem Ermessen des Berufungsgerichts die Sphären des nationalen Erbes und können folglich, als völlig falsch und 
beleidigend, zu einer rechtswidrigen Verletzung (Gefährdung) rechtlich geschützter Persönlichkeitsrechte der polnischen 
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Es ist auch zu erwähnen, dass das Berufungsgericht Gdańsk die Begründung des Schutzes der nationalen 
Würde und der nationalen Zugehörigkeit in den Menschenrechten (Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention) auch in seinem Urteil vom 04.03.2020 betonte, und zwar durch 
Bezugnahme auf das Urteil der Großen Kammer vom 15. März 2012, 4149/04 Aksu gegen Türkei. Die 
Große Kammer des EGMR stellte fest, dass „der Begriff des Privatlebens im Sinne von Art. 8 der 
Konvention ein weit gefasster Begriff ist, der sich nicht abschließend definieren lässt. Das Konzept der 
Privatautonomie bildet einen wichtigen Grundsatz, welcher der Auslegung der in Art. 8 vorgesehenen 
Garantien zugrunde liegt. Es kann somit eine Reihe von Aspekten der körperlichen und 
gesellschaftlichen Identität einer Person berücksichtigen. (...) Die ethnische Identität einer Person ist 
demnach als ein weiteres Element dieser Art anzuerkennen. Insbesondere kann sich jegliche negative 
Stereotypisierung der Gruppe, wenn sie ein bestimmtes Ausmaß erreicht, auf das Gefühl der Identität 
der Gruppe sowie auf das Selbstwertgefühl und die Selbstsicherheit der zu dieser Gruppe gehörenden 
Personen auswirken. In diesem Sinne kann dies als ein Faktor betrachtet werden, der das Privatleben 
der Gruppenmitglieder beeinflusst.“ Der Standpunkt des EGMR wurde in dem Urteil vom 15.10.2015 
in der Rechtssache Perinçek gegen die Schweiz, Beschwerde Nr. 27510/08, mit der Feststellung 
aufrechterhalten, dass ein Bestandteil des Rechts der Armenier auf Würde auch das Recht auf Achtung 
der Tatsache sei, dass das Identitätsgefühl des armenischen Volkes auf dem Bewusstsein beruhe, dass 
die armenische Gemeinschaft den Völkermord erlebt hat. 

5. Abschluss 

Zusammenfassend müssen öffentliche Aussagen, sogar wenn sie falsch sind und Kritik verdienen, nicht 
unbedingt eine Haftung nach sich ziehen, sofern sie rechtlich geschützte Werte nicht verletzen. Aussagen 
über „polnische Konzentrationslager“ sind jedoch wegen des Themas von besonderer Bedeutung; sie 
sind nämlich für die Rechtsordnung nicht gleichgültig. Die Erinnerung an das Leiden, das die deutschen 
Besatzer im besetzten Polen während des Zweiten Weltkriegs polnischen Bürgern und vor allem 
polnischen Bürgern jüdischer Abstammung bereiteten, sowie die Erinnerung an den Kampf dieser 
Generation der Polen gegen die deutschen Besatzer, sind zu Werten geworden, die das gemeinsame 
Kulturerbe bilden. Um den Angehörigen der nationalen Gemeinschaft Zugang zu diesem Erbe zu 
verschaffen, ist nicht nur ein geeignetes Bildungssystem zu sichern, sondern es ist auch öffentlichen 
Aussagen entgegenzuwirken, mit denen die nationalsozialistischen Verbrechen verleugnet (Art. 55 des 
Gesetzes über das Institut des Nationalen Gedenkens) oder die Polen beleidigt werden (Art. 133 und Art. 
257 des Strafgesetzbuches). Dies zeigt schließlich, dass die Erinnerung an diese Ereignisse von 
besonderer Bedeutung ist, und zwar in dem Sinne, dass der notwendige Schutz des gemeinschaftlichen 
Bandes vor einer Verunstaltung der Wahrheit über die an den Vernichtungslagerinsassen verübten 
Verbrechen nicht lediglich durch positive Gestaltung des historischen Bewusstseins erfolgen darf, 
sondern auch durch Sanktionen für Verhaltensweisen, die sich negativ auf diese Werte auswirken. 

Zugleich bildet die Erinnerung an die Erfahrungen der polnischen Nationalgemeinschaft, die auf die in 
der Vergangenheit bestehenden Vernichtungslager zurückzuführen ist, eines der Elemente, welche das 
Selbstwertgefühl der Angehörigen dieser Gemeinschaft prägen, sie ist also ein Bestandteil der nationalen 
Identität oder der nationalen Würde (und gewinnt dadurch einen persönlichen Charakter). Mangelnder 

 
Bürger führen. Sie können sich wesentlich negativ auf das Gefühl der eigenen nationalen Würde auswirken und die 
berechtigte, da völlig auf Tatsachen gestützte Überzeugung erschüttern, dass Polen Opfer der von den Deutschen initiierten 
und geführten Kriegsmaßnahmen war und die polnischen Bürger, auch diejenigen jüdischer Abstammung, weitestreichende, 
oft grausame und irreparable Folgen dieser Maßnahmen erlitten haben. Sie können auch erheblich zur Verbreitung einer 
Meinung unter den heutigen Staatsbürgern anderer Länder beitragen, dass Polen und die Polen während des Zweiten 
Weltkriegs in den Jahren 1939-1945 eine nicht eindeutige Rolle spielten.” 
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Respekt für das kollektive Gedächtnis ist daher zugleich (parallel) mit einem Eingriff in die Privatsphäre 
der einzelnen Angehörigen der Gemeinschaft gleichbedeutend. 

Anders ausgedrückt, die Bezeichnung „polnische Vernichtungslager“ verfälscht (verunstaltet) die 
Erinnerung an den Holocaust, und zwar dadurch, dass dem Leser eine falsche Vorstellung von 
der Teilnahme (Beteiligung) der Polen an der Errichtung von Konzentrationslagern während des 
Zweiten Weltkriegs (wie dem KZ Majdanek oder dem KZ Auschwitz) suggeriert wird. Und wenn 
es sich dabei um eine falsche Vorstellung handelt, durch die die historische Wahrheit über den 
Holocaust verfälscht wird, wird dadurch per se das Gefühl der nationalen Würde und Identität 
eines Polen verletzt, der sich dessen bewusst ist und die Erinnerung an den Tod von Millionen 
seiner Mitbürger während des Holocaust aufrechterhält. Dadurch kann eine Haftung des Täters für 
eine solche Verletzung von Persönlichkeitsrechten – nach polnischem Recht – aufgrund von Art. 23 und 
34 des Zivilgesetzbuches entstehen. Den Zusammenhang zwischen der Verfälschung der historischen 
Wahrheit und den Gefühlen eines Einzelnen hat der bereits zitierte W. Kulesza am deutlichsten zum 
Ausdruck gebracht: „Die Verleugnung von historischen Tatsachen, die besonders tief im nationalen 
Bewusstsein verwurzelt sind, auch wenn sie sich auf einzelne Bestandteile beziehen, die das polnische 
Volk im rechtlichen Sinne bilden, kann als eine Verletzung der Würde aller Personen betrachtet werden, 
die sich zu dieser nationalen Gemeinschaft bekennen”217. 

 

 
217 W. Kulesza, „Kłamstwo o Auschwitz” jako czyn zabroniony w polskim i niemieckim prawie karnym, in: Aktualne 
problemy prawa karnego. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Andrzeja J. Szwarca (Red. Pohl Ł.), 
Poznań 2009, S. 308. 
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