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Szanowni Państwo, 

Hiszpański portal medialno-komunikacyjny Playgroundmag.net dwukrotnie użył w swoich 

artykułach sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. Sformułowanie to jest sprzeczne z 

faktami historycznymi i skrajnie niesprawiedliwe wobec Polski jako ofiary nazistowskich 

Niemiec. Nie należy go stosować, gdyż nie można uznawać ofiary za kata. Pomimo 

interwencji Polskiej Ligi przeciw Zniesławieniom, a następnie kilku tysięcy internautów, 

sformułowanie nie zostało zmienione. Przeciwnie. Playgroundmag.net uparcie tkwi przy 

własnej „wersji” historii, podtrzymując tezę o istnieniu „polskich obozów 

koncentracyjnych”. Wszystkie prośby o skorygowanie błędnego określenia zostały uznane 

jako próba cenzury i „kampania nękania”, a Polska Liga przeciw Zniesławieniom oraz nasi 

sympatycy opisani jako „ultranacjonaliści”. 

Nasza działalność, którą prowadzimy od kilku lat, pokazuje że wielokrotnie zagraniczne 

media, w tym hiszpańskie, zgadzają się z naszymi argumentami i korygują niewłaściwy 

zwrot. Tym bardziej jesteśmy zdziwieni i zaniepokojeni reakcją portalu Playgroundmag.net.  

W dwóch artykułach dostępnych tu: https://www.playgroundmag.net/now/Francia-

investiga-asesinato-una-anciana-judia-como-crimen-antisemita_28668751.html i tu: 

https://www.playgroundmag.net/now/Ex-guardia-de-Auschwitz-de-94-anos-acaba-de-ser-

acusado-de-ayudar-a-matar-a-13-335-personas_29078667.html znalazło się fałszywe 

określenie „polski obóz koncentracyjny”. Mimo prośby o korektę wysłanej najpierw przez 

Polską Ligę przeciw Zniesławieniom, a następnie 3600 internatów, portal otwarcie przyznaje 

się do propagowania fałszywej, zniesławiającej Polskę wersji historii, oskarżając tym samym 

naród polski o niepopełnione zbrodnie. Dodatkowo nazywa zwolenników łatwo sprawdzalnej 

i prawdziwej wersji historii mianem „ultranacjonalistów”.  
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Odpowiedź portalu Playgroundmag.net na akcję wysyłkową sprowadziła się do oskarżeń o 

cenzurę, tak jakby niezgoda na jawne kłamstwo była cenzurą, a nie domaganiem się prawdy. 

Wskazanie błędu i prośba o poprawienie go, jest otwarcie nazywane cenzurą.  

Kierujemy do Państwa zatem pytanie, czy portal Playgroundmag.net nie stosuje cenzury 

wobec Polski i polskiej historii, podtrzymując wersję o tym, że to Polacy byli sprawcami 

Holokaustu, skoro obozy koncentracyjne były „polskimi obozami”? Nazywanie cenzurą akcji 

mającej na celu zwrócenie uwagi na błąd merytoryczny w artykule poświęconym historii, 

jest naszym zdaniem niezrozumieniem pojęcia cenzury. Zwracamy jednak uwagę, że gdyby 

Hiszpanii przypisywano zbrodnie popełnione przez inne państwo, to z pewnością prośba o 

pisanie prawdy nie byłaby określana tym mianem.  

Przypominamy zatem raz jeszcze: 

1. Obozy koncentracyjne na terenach okupowanej Polski w trakcie II wojny światowej 

były niemieckie i to Niemcy są za nie odpowiedzialne. Oficjalna nazwa obozu 

koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau uznana przez Komitet Światowego Dziedzictwa 

UNESCO to Auschwitz Birkenau: niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady 

(1940–1945). Sprzeciwianie się wykładni UNESCO jest naszym zdaniem negowaniem 

światowego dziedzictwa, którego niemiecki obóz jest ważną częścią. 

2. Na początku lutego 2018 r. najważniejsi niemieccy politycy po raz kolejny 

kilkakrotnie publicznie przyznali, że pełną odpowiedzialność za Holokaust (a zatem i 

obozy koncentracyjne, w których ginęli m.in. Żydzi i Polacy) ponoszą Niemcy. 

Niemiecki minister spraw zagranicznych Sigmar Gabriel powiedział: „Polska może być 

pewna, że jakakolwiek próba zafałszowania historii, jak w sfomułowaniu “polskie 

obozy koncentracyjne”, zostanie przez nas jasno i zdecydowanie odrzucona. Nie ma 

żadnych wątpliwości kto był odpowiedzialny za obozy koncentracyjne. To 

zorganizowane masowe morderstwo zostało popełnione przez nasz naród i nikogo 

innego. Jeśli byli pojedynczy kolaboranci, to oni tu nic nie zmieniają.” Potwierdził 

to także ambasador Niemiec w Polsce: „Intencją hitlerowskich Niemiec było 

zamordowanie Żydów i Polaków oraz zniszczenie ich kultury. Musimy wziąć za to 

pełną odpowiedzialność. Zbrodnie indywidualnych osób, które nie były Niemcami, 

tego nie zmieniają.” Natomiast niemiecka kanclerz Angela Merkel powiedziała: „Jako 

Niemcy ponosimy odpowiedzialność za to co wydarzyło się podczas Holokaustu. 

Odpowiedzialność za obozy koncentracyjne spoczywa na Niemcach. Ta 

odpowiedzialność nie ustaje i przejmuje ją każdy kolejny rząd.” Kanclerz Merkel 

dodała, że tylko na takiej podstawie można tworzyć dobrą i wspólną przyszłość z 

Polską, Europą i światem.  

3. Uznane postaci ze świata kultury i polityki, nie tylko Polacy, ale także Żydzi i Niemcy 

nie mają wątpliwości kto założył i administrował obozami koncentracyjnymi na 

terenach okupowanej Polski. Szewach Weiss, były przewodniczący Knesetu i były 

ambasador Izraela w Polsce w jednym z wywiadów podkreślał wyraźnie: „Nigdy nie 

było żadnych polskich obozów zagłady, żadnych”. Podobnie nie ma wątpliwości w tej 

sprawie Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, mówiąc „Nie ma <<polskich obozów 

zagłady>> – to fałszowanie historii. Czy rząd Polski współpracował z rządem 

hitlerowskim? Absolutnie nie”. 

4. Wiedza o tym, kto jest sprawcą Zagłady i czyje naprawdę są obozy, jest znana także 

w Hiszpanii. W artykule historyka Jorge Vilchesa, zamieszczonym w „La Razón” i 

zatytułowanym „Obozy koncentracyjne nie były polskie” („Los campos de exterminio 



no eran polacos”; Link: https://www.larazon.es/cultura/los-campos-de-exterminio-

no-eran-polacos-NG17661950 ) znalazło się zdanie, które jasno wyjaśnia sprawę 

obozów: „Los resultados no dejan lugar a la duda: el hablar de “campamentos 

polacos” no solo es un error histórico, sino una injusticia porque Polonia no fue 

agresora, sino víctima de la barbarie” (Tłumaczenie robocze: „W rezultacie nie ma 

wątpliwości: mówienie o „polskich obozach koncentracyjnych” to nie tylko błąd 

historyczny, ale i niesprawiedliwość, bo Polska nie była agresorem, lecz ofiarą 

barbarzyństwa”). 

5. W 2017 r. zapadł prawomocny wyrok sądów polskich i niemieckich, który nakazuje 

niemieckiej telewizji publicznej ZDF przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia 

obozu Auschwitz-Birkenau, za użycie określenia „polskie obozy zagłady”. Wyrok 

został wydany jeszcze przed znowelizowaniem w Polsce ustawy o IPN, która 

wprowadza sankcje karne za używanie zwrotu „polski obóz”. 

Polska prowadzi działania informacyjne na temat obozów zagłady (uruchomiono m.in. strony 

internetowe w kilku językach – Truth About Camps oraz German Death Camps Not Polish). 

Prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami. Podobne kroki podejmuje dyplomacja, 

organizacje społeczne i internauci.  

Wydawało by się, że Hiszpanie tak wrażliwi na punkcie historii i obozów w czasie wojny 

domowej (m.in. Campo de concentracion de Miranda de Ebro, Campo de concentracion de 

Castuera, Campo de concentracion La Isleta <<Gran Canaria>>) będą bardziej rzetelni w 

przekazywaniu informacji o niemieckich obozach koncentracyjnych istniejących w 

okupowanej Polsce w czasie II wojny światowej.  

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o podjęcie rozmów z dziennikarzami portalu 

Playgroundmag.net w celu usunięcia fałszywych i oszczerczych w stosunku do Polski i 

Polaków sformułowań.  

 

Z poważaniem, 

 

 

Mira Wszelaka 
Prezes  
Polaka Liga przeciw Zniesławieniom 

 

 

 

 
Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom zajmuje się inicjowaniem i wspieraniem 

działań na rzecz prostowania nieprawdziwych informacji dotyczących historii Polski, ze szczególnym 

uwzględnieniem II wojny światowej i udziału w niej Polaków, a także stosunku Polaków do Żydów. Nasza 

działalność opiera się także na propagowaniu wiedzy na temat historii i kultury polskiej. 
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