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ZAWIADOMIENIE 
o możliwości popełnienia przestępstwa 

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. zawiadamiamy Prokuraturę Okręgową o możliwości 

popełnienia przestępstwa (recydywy)świadomego i z premedytacją, polegającego na: 

1.  poniżeniu i oczernieniu Polski i obywateli polskich a także Polaków obywateli 

niemieckich  

2.  negującego niemieckie sprawstwo ludobójstwa w niemieckich-hitlerowskich 
obozach i gettach(kłamstwo oświęcimskie ) 

 przez redaktorkę Lioba Müller poprzez kłamliwy artykuł w „Rheinische Post“ pod 

tytułem „Deportation ins polnische Ghetto“, opublikowany  publicznie w dniu 

12.09.2014 roku na stronie internetowej  
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/moenchengladbach/deportation-ins-polnische-ghetto-aid-1.4520462 

opisanego w art. 133 , art. 216 Kodeksu Karnego oraz w art. 55 ustawy o IPN , 

wnosimy  o wszczęcie w tej sprawie postępowania przygotowawczego. 

 
 

Uzasadnienie 
 

 W dniu 12.09.2014 roku  publicznie w wydaniu elektronicznym  „Rheinische Post“ 

opublikowało wyjątkowo oszczerczy artykuł redaktorki Lioba Müller  zatytułowany 

„Deportation ins polnische Ghetto”–„deportacja do polskiego getta” informujący o 

deportacji naszych starszych braci w wierze w czasie II wojny światowej do do getta w 

Litzmannstadt.  

Cyt.” Im Herbst 1941 wurden 3014 Juden aus dem Rheinland in das Ghetto Litzmannstadt 

deportiert“- „Na jesieni zostało 3014 żydów z Rheinland  deportowanych do 

Litzmannstadt“ 
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 Dziennik Rheinische Post  z premedytacją i świadomie zafałszowuje  tytuł artykułu 

używając kłamliwego i oszczerczego sformułowania „deportacja do polskiego  getta”.W 

artykule używa się nazwy Litzmanstadt do okresu 1941-44, zatem doskonale orientują się 

w redakcji ,że było to polskie miasto pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. 

Wyjaśnia to się w kolejnym akapicie tekstu podając nazwę w nawiasie  Lodz czyli 

Łódź,zatem potwierdza się to nasze spostrzeżenie  ,że redakcja  Rheinische Post  zdawała  

sobie sprawę z kłamstwa zawartego w  tytule artykułu. Ponadto tym w sprostowaniu z dnia 

27.08.2013 –godz. 16:14 w artykule pt.” Überlebende aus Konzentrationslagern zu Gast in 

Xanten“ redakcja Rheinische Post wyraźnie napisała przypisek i wiedziała kto zakładał 

getta ,napisała „używamy błędnie” cyt:  

„Sprostowanie: 

We wcześniejszej wersji naszego tekstu „Ocalali z obozów koncentracyjnych goszczeni w 

Xanten” używamy błędnie określenia „ocalali z polskich obozów koncentracyjnych i 

getta”. Jakub Wawrzyniak, wicekonsul w Kolońskim Konsulacie Generalnym Polski 

słusznie wskazuje na to, że to sformułowanie jest w tym kontekście w pełni błedne i 

historycznie mylące. W historii 2.wojny światowej nie było polskich obozów 

koncentracyjnych czy polskiego getta. Państwo polskie znajdowało się pod niemiecką 

okupacją. Oficjalne określenie obozu koncentracyjnego brzmi”niemiecki obóz 

koncentracyjny na okupowanym (przez Niemcy) polskim terytorium względnie w zajętej 

przez Niemcy Polsce”Używanie przymiotnika „polski”w odniesieniu do obozu 

koncentracyjnego jest historycznie i moralnie nie do zaakceptowania. Polska była ofiarą 

wojny a nie współsprawcą. Poprzez takie tworzenie słów mogą być wyciągane błędne 

wnioski. 

Dołączamy się do tej wypowiedzi i przepraszamy.” 

 
 Takie kłamliwe a zarazem niedwuznaczne sformułowania użyte przez redakcję Rheinische 

Post w tytule  artykułu  mają na celu wyrobienie u czytelników ,szczególnie młodych, 

odczucia, że Polacy są w pełni winni za zbrodnie dokonane w gettach i że getta były 

zakładane przez  Polaków.  

 

 Po skandalicznym postanowieniu prokurator  Marioli Redy-Pieczeniewskiej i 

skandalicznym postanowieniu sędziego Krzysztofa Ptasiewicza nic dziwnego,że autorzy 

nowych paszkwili,oszczerstw o Polsce i Polakach ,czują się bezkarni.Ostrzegaliśmy przed 

potencjalnymi recydywistami z Rheinische Post i nie tylko tej gazety,na kolejnych 

rozprawach,ale sędzia pozostał  głuchy na nasze słuszne uwagi. 

 Można stwierdzić,że dopóki trwało postąpowanie sądowe w Polsce zagraniczne media 

wstrzymywały się z oszczerstwami i kłamstwami o Polsce i Polakach. 

  

 Reasumując powyższe fakty wnosimy o natychmiastowe wszczęcie postępowania karnego 

przeciw redaktorce Lioba Müller oraz innych osób ustalonych w trakcie dochodzenia. 

Wnosimy o wpłatę przez redakcję „Reinische Post“ 400 tysięcy euro dla Domu Samotnej 

Matki w Karwowie  jako zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone Polsce i Polakom 

artykułem redaktorki Lioba Müller. 

  

 Z poważaniem 
 Anna  Halves                                                                                            Józef Galiński 
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