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Szanowni Państwo,
piszę do was, gdyż MSZ ma też obowiązki w stosunku do Polaków za granicą.
Chodzi o postępowania dyskryminujące w Niemczech nie tylko Polaków. One się
nasilają z prostego powodu - tam gdzie nie ma reakcji, niemieccy decydenci widzą
przestrzeń do propagowania wygodnej i opłacalnej dla nich ideologii. Nie znalazłem
jednak polskiej organizacji rządowej podobnej do niemieckiej instytucji rządowej:
"Antidiskriminierungsstelle des Bundes"-"Biuro państwowe do walki z dyskryminacją"
Uważam, że w interesie Polski leży zwalczanie dyskryminacji Polaków w Niemczech.
Polecam więc zorganizować podobną placówkę w Polsce, która by zajmowała
się zgłoszonymi przypadkami dyskryminacji Polaków.
Ostatnie przypadki z publicznych stacji telewizyjnych 4 i 5 kwietnia 2010 roku
powinny być wam już znane. Dwa cytaty z programów MDR i ARD - "Ostern in
Ostpreußen" - "Wielkanoc w Prusach Wschodnich" - (chodzi o Mazury!) 4.4.2010 o
godz.22.10 w MDR - August Rosig (właściciel gruntów na Mazurach): "Seitdem
Polen in der EU ist, müssen deutsche Namen nicht mehr versteckt werden."
"Odkąd Polska jest w Unii, nie trzeba ukrywać niemieckich nazw."
W innym filmie "Der Stellvertreter" 5.4.2010 o godz. 23.35 w ARD główny bohater
filmu, Kurt Gerstein ("zuständig für die Versorgung der Konzentrationslager mit
Zyklon B"): "... ich war in Polen wo in Auschwitz Juden vernichtet werden"
Kurt Gerstein (odpowiedzialny za zaopatrywanie obozów koncentracyjnych w Cyklon
B": "... byłem w Polsce, gdzie w Auschwitz wyniszczają Żydów."
Przyznaję, że trudne jest zauważenie przez młodych ludzi, dlaczego wielokrotne
wymienianie w filmie nazwy Polen zamiast nazwy - das Generalgouvernement - jest
perfidnie dyskryminujące. Mam nadzieję, że jednak polskie MSZ jest w tej kwestii na
tyle uczulone, że potrafi w interesie Polski tą wrogą propagandę ocenić właściwie i
odpowiednio zareagować.
Tutaj dochodzę do sedna sprawy, piszę ten list, gdyż chodzi o dyskryminację mojej
osoby jako Obywatela Polskiego na niemieckim forum dyskusyjnym izgmf.de
Sens zdania - Jak ci się u nas nie podoba to wynoś się z powrotem do Polski - jest
typową reakcją niemiecką, na którą trzeba reagować.
Proszę więc o poparcie. Tutaj dane przypadku. Chodzi o tekst anonima KlaKla z
11.03.2010 w niemieckim forum dyskusyjnym IZgMF, odpowiedzialnym za to forum
jest Stephan Schall, Zinnienstraße 12, 80939 München, info@izgmf.de
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pod adresem: http://www.izgmf.de/scripts/forum/index.php?id=38903

"Niemand hat den Polen K. Puzyna aufgefordert sich in
unseren "korrupten" Staat sesshaft zu machen."
„Nikt nie zaprosił Polaka K. Puzyna by na stałe zamieszkał w naszym
"skorumpowanym" państwie.“
Ten tekst został wzmocniony komentarzem anonima Erol, też pewnie z kręgów
IZgMF na forum szwajcarskim Gigaherz, gdzie wstawiłem parę moich uwag.
http://forum.gigaherz.ch/viewtopic.php?p=45915#45915
"In Wahrheit sind Sie ein Gast, der seinen Gastgeber beschimpft."
"W rzeczywistości jest pan gościem, który wyzywa na swojego pana domu."
Moja uwaga: Ja mieszkam w Hamburgu od ponad 30 lat, dłużej niż w Polsce.
Te reakcje są spowodowane krytycznym artykułem na temat pracy profesora Lerchl.
Ale wyżej wymienione zdania nie są krytyką wypowiedzi z tego artykułu.
Moje żądanie usunięcia zdania
"Niemand hat den Polen K. Puzyna aufgefordert sich in unseren "korrupten" Staat
sesshaft zu machen." z tekstu KlaKla nie zostało uwzględnione.
Tutaj tekst, który spowodował typowe, nazistowskie reakcje niemieckie - "Jak ci się
nie podoba to się wynoś"
Die Aufdeckung der Manipulationsmethoden des IZgMF, .pdf, 496,5 KB
http://iddd.de/umtsno/izgmfVorsicht.pdf
lub w HTML
http://iddd.de/umtsno/izgmfVorsichtSpezial.htm
Moją opinię podziela m.in. Prezydent Organizacji Gigaherz -(Organizacja
poszkodowanych przez pola elektromagnetyczne) Hans-U. Jakob: "Dieses IZGMFForum ist eine Schande für ganz Deutschland" - "To Forum IZGMF jest hańbą dla
całych Niemiec" patrz też
http://iddd.de/umtsno/izgmfVorsichtSpezial.htm#echo
oraz http://forum.gigaherz.ch/viewtopic.php?t=25812
Zdanie KlaKla jest typowe nie tylko w stosunku do obywateli polskich, ale jest
stosowane przez nazistów także w stosunku do każdej osoby ze strefy jak oni to
mówią "Ostblocku", dotyczy więc wysiedleńców, przesiedleńców z Polski i Rosji,
polskich emigrantów, oraz Polaków z podwójnym obywatelstwem.
Od postawy MSZ zależy dużo jak Niemcy widzą Polaków. Dlatego proszę o
interwencję.
Z poważaniem
Dipl.-Ing. Krzysztof Puzyna
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