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o rzekomo polskich obozach 
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    Berlin, 8 marca 2011 r. Ambasador RP w Niemczech Dr. 
Marek Prawda, b. Prezydent Lech Waùêsa. 

  

Stefan Kosiewski 

                                                                                                Frankfurt 9 marca 2011 r. 

 

Wielce Szanowny Panie Ambasadorze,  

 

wydana w nakùadzie 800 000 egzemplarzy przez Bundeszentralle für politische 
Bildung (Federaln¹ Centralê Szkolenia Politycznego) broszura "Informationen zur 
politischen Bildung" Nr 307/ 2010 pod tytuùem "Jüdisches Leben in Deutschland/ 
¿ydowskie ¿ycie w Niemczech" zawiera na str. 59 obraêliwe dla mnie jako Polaka w 
Niemczech przekùamanie o istnieniu rzekomych "polskich obozów koncentracyjnych" 
w czasie okupacji naszej Ojczyzny przez narodowo-socjalistyczne Niemcy w latach 
1939-45.   

To kùamstwo dotarùo w 800 000 egzemplarzy do szkóù w Niemczech jako materiaù 
dydaktyczny i deprawuje nie tylko niemieck¹ mùodzie¿ w internetowyn 
wydaniu broszury wymierzonej w polsko-niemieckie pojednanie w 20-lecie 
obowi¹zywania Traktatu o dobrym s¹siedztwie i przyjacielskiej wspóùpracy 
wzajemnej.    

Podkre�lam: Über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche Zusammenarbeit. O 
przyjacielskiej, a nie o przyjaznej wspóùpracy, jak od 20 lat obowi¹zywania tej  
miêdzypañstwowej umowy przekrêcaj¹ w Polsce jej nazwê wszyscy ministrowie, 
politycy i publicy�ci, zamiast zwyczajnie doùo¿yã starañ, ¿eby Traktat ten zacz¹ù 
wreszcie kiedy� obowi¹zywaã zgodnie z liter¹ prawa tak¿e w zakresie praw dla 
Polaków w Niemczech.   
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Reprezentujê polskie stowarzyszenia, które dziaùaj¹ w Niemczech o wiele dùu¿ej, ni¿ 
powoùany przez byùego ambasadora Byrta tzw. Konwent organizacji polskich w RFN, 
który nie ma osobowo�ci prawnej, bo nie jest ¿adn¹ demokratyczn¹ organizacj¹, lecz 
zaakceptowanym bezprawnie przez oba rz¹dy uzurpatorskim ciaùem utworzonym nie 
przez Polaków, lecz przez osobników ¿ydowskiego pochodzenia a celem jego jest tylko 
i wyù¹cznie odbiór pieniêdzy przeznaczonych przez rz¹d federalny na realizacjê 
wspomnianego Traktatu w zakresie pomocy dla organizacji polskiej grupy, o której 
mowa w Traktacie, w zamian za odgrywanie roli asysty przy zùej grze obu rz¹dów.   

Drug¹ osob¹ wyznaczon¹ przez MSZ z Warszawy na asystenta dla Pana Ambasadora i 
na przewodnicz¹cego Zwi¹zku Polaków w Niemczech jest czùowiek, który do 
komisarycznego objêcia tej funkcji nie byù czùonkiem ¿adnej polskiej, ani polonijnej 
organizacji w Niemczech, bo zajmowaù siê zawodowo nieczystymi geszeftami  w firmie 
Artur Andersen, która uznana zostaùa tymczasem za  wspóùodpowiedzialn¹ 
gigantycznych oszustw w USA oraz wywoùanie z innymi obecnego kryzysu i dlatego 
te¿ zostaùa zlikwidowana.  Czy Minister Radek Sikorski nie wiedziaù, ¿e podrzuca 
Panu Ambasadorowi kukuùcze jajo, które poza pochodzeniem ¿ydowskim nic sob¹ nie 
reprezentuje?   

Miêdzy Bogiem a Prawd¹ muszê Panu powiedzieã, ¿e Polacy w Niemczech kochaj¹ 
¿ydów jak ¿ydów, a z Niemcami chc¹ siê rozliczaã jak bracia.  W tym celu organizacje 
nasze rozliczane s¹ nie tylko przez swoich Czùonków ale i przez Urz¹d Finansowy z 
prowadzonej przez nas dziaùalno�ci; w zaù. przesyùam Freistellungsbescheid z 2 marca 
2011 r. wystawiony przez Finanzamt Frankfurt uznaj¹cy po raz kolejny od 1992 
r. Polskie Stowarzyszenie Szkolne OSWIATA/ Polnischer Schulverein OSWIATA in 
Frankfurt am Main e.V. za organizacjê wy¿szej u¿yteczno�ci publicznej po 
sprawdzeniu prowadzonej przez nas dziaùalno�ci, tak¿e finansowej.    

Czy tzw. przedstawiciele Polonii w Niemczech zùo¿yli na rêce Pana Ambasadora takie 
same urzêdowe dokumenty uwierzytelniaj¹ce, czy te¿ wystarczyùa mo¿e tylko opinia 
tajnych sùu¿b, ¿eby odebraã nam, Polakom w Niemczech Pana Przyjaêñ i Zaufanie 
oraz przyrzeczon¹ Traktatem pomoc finansow¹?   Pragnê zapytaã wprost: dlaczego 
nie otrzymuj¹ od lat kierowane przez mnie organizacje ¿adnej pomocy finansowej ani 
od rz¹du RP ani od rz¹du RFN, chocia¿ widujemy siê z Przedstawicielami polskiego 
pañstwa i robimy sobie zdjêcia na ró¿nych koncertach i publicznych spotkaniach?   

 

 

Mikoùaj Rey z Nagùowic od wieków wyra¿a dumê Polaka sùowami: Niechaj to 
narodowie w¿dy postronni znaj¹, ¿e Polacy nie gêsi i swój jêzyk maj¹.   

http://www.mypodcast.com/fsaudio/sowa_20110309_1225-722516.mp3 
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Szanowny Panie Ambasadorze, 
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Polnischer Schulverein OSWIATA jest powszechnie znanym od lat z wielu aktywno�ci 
stowarzyszeniem polskim w Niemczech. Polnisches Kulturzentrum e.V. jest 
zarejestrowan¹ s¹downie reprezentacj¹ Polaków i prowadzi dziaùalno�ã postrzegan¹ 
pozytywnie przez niemieckie �rodowisko. Dbamy od wielu lat o nasz Jêzyk Polski w 
Niemczech i o promocjê Kultury Polskiej, nie potrzebujemy i nie chcemy ¿adnych 
arendarzy, faùszywych reprezentantów, po�redników w odbiorze obiecanej nam w 
Traktacie z 17.6.1991 r. pomocy rz¹dowej. A obiecan¹ i nale¿¹c¹ siê nam pomoc 
przyjmiemy jako zapowiedê lepszych dla Polaków w Niemczech dni.   

Z wyrazami najwy¿szego szacunku. 

Stefan Kosiewski   

Polnischer Schulverein OSWIATA in Frankfurt am Main e.V. 

Postfach 800626 D-65906 Frankfurt  Polnisches Kulturzentrum e.V. 
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Stefan Kosiewski do Ambasadora RP o rzekomo polskich obozach 
koncentracyjnych 

Download this episode (9 min) 

 

 "In den polnischen Konzentrationslagern" der Bundeszentralle 
für politische Bildung.     http://www.bpb.de/files/RQSN2K.pdf 

 Verdrängung und Vernichtung 

Arno Herzig  
 Vernichtung der Juden 

Todesmärsche  
Mit der herannahenden Front folgte für die Überlebenden in den polnischen 

Konzentrationslagern ein neues tragisches Kapitel, die so genannten 
Todesmärsche. Diese "Verlegung" kostete viele das Leben.   

http://www.bpb.de/publikationen/UVNOEL,3,0,19331945%3A_Verdr%E4ngung_u
nd_Vernichtung.html#art3 
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