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W dzienniku „Heute”z dn.28 i 30 stycznia br.ukazały się artykuły fałszywie kreujące wizerunek Polski i 

Polaków, oskarżające o współudział w Holokauście, zniesławiające nasz naród. 

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”, jako reprezentant Polonii  w Austrii w 

stosunku do władz polskich i austriackich, zgłasza stanowczy protest przeciwko manipulacji faktami 

historycznymi z okresu II wojny światowej. 

Nie będziemy wchodzić w polemikę z p.Erichem Nuler w kontekście udowadniania faktów 

historycznych, bowiem z jego artykułów  wynikaprawdopodobnie  nieświadomość  historycznej 

wiedzy tamtego  okresu. Z tych zagmatwanych argumentówpana Nuler czytenicy mogąodnieść 

wrażenie, że wina Polaków jest równie duża jak Niemców. 

Odbiera się to jako próbę kreowania określonej świadomości  holokaustu, zwłaszcza wśród młodego 

pokolenia społeczności austriackiej, tworzenia nowej fałszywej historii, uczynienia z Polski i Polaków 

współwinnych Holokaustu.To potwierdzają wpisy na twitter p.Nuler , dokonywane podczas 

obchodów 70 rocznicy wyzwolenia Auschwitz. 

 Polacy stanowią największą liczbę wśród odznaczonych najwyższym izraelskim odznaczeniem 

cywilnym nadawanym nie - Žydom, medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Swiata, 

przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Wahsem. 

Zaś 27.11.2014 r.  w dzienniku „Heute”,ukazało się fałszywe zdanie „polskie obozy koncentracyjne” 



Przypominamy, że decyzją Komitetu Swiatowego Dziedzictwa UNESCO z dn. 27czerwca 2007 roku 

dotyczącą obozu Auschwitz-Birkenau oficjalna nazwa we wpisie na listę Swiatowego Dziedzictwa 

brzmi : „Auschwitz-Birkenau.Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady ( 1940-1945)”. 

Polska straciła suwerenność państwową we wrześniu 1939 roku, po napadzie przez nazistowskie 

Niemcy. Obozy koncentracyjne były zakładane m.in. na terytorium okupowanej Polski przez 

ówczesny niemiecki aparat państwowy, dozorowane przez niemieckie służby, selekcję do gazu 

prowadzili niemieccy oficerowie, wyroki o śmierci wydawali niemieccy funkcjonariusze. To były 

niemieckie obozy śmierci, w których ginęli obywatele wielu narodowości a najwięcej żydowskiej i 

polskiej. 

Domagamy się zaprzestania wprowadzania w błąd opinii publicznej , umieszczenia naszego 

stanowiska w bieżącym numerze „ Heute, sprostowania  i przeprosin za naruszenie dóbr osobistych, 

jakimi są tożsamość narodowa i prawo do poszanowania prawdy historycznej . 
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