Stanowisko Zarządu Krajowego Polski Razem Zjednoczonej Prawicy wobec walki o dobre imię
Polski przy próbach fałszowania historii.

1.
22 grudnia 2016 r. zapadł zwycięski wyrok w jednym z trzech procesów prowadzonych pro bono
przez prawników stowarzyszenia Patria Nostra – w sprawie używania przez media zachodnie
kłamliwego określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Były 96-letni więzień Auschwitz wygrał
przeprosiny, jakie niemiecka telewizja ZDF ma opublikować na swojej głównej stronie internetowej
i utrzymywać tam przez miesiąc. Wyrok polskiego sądu, mimo iż prawomocny – nie został przez ZDF
wykonany. Treść przeprosin została ukryta na podstronie, a nadto poprzedzona niestosownym
komentarzem dowodzącym błędności wyroku krakowskiego sądu. Prawnicy Stowarzyszenia Patria
Nostra, formalnie wezwali ZDF do prawidłowego wykonania wyroku, zgodnie z jego treścią, w terminie
do 12 stycznia 2017 r. Na dzień 13 stycznia 2017 r. – prawidłowe przeprosiny nie zostały
opublikowane. W związku z tym prawnicy stowarzyszenie podejmą na terenie Niemiec w oparciu o art.
888 Zivilprozessordnung (ZPO) - niemieckiego odpowiednika kodeksu postępowania cywilnego, kroki
mające na celu wyegzekwowanie na największej publicznej telewizji niemieckiej ZDF, realizacji
wyroku polskiego sądu, poprzez nałożenie grzywny do 25.000 €, a w razie bezskuteczności tego
środka, zastosowanie aresztu wobec osób winnych. Należy spodziewać się podjęcia przez ZDF obrony,
korzystając z najlepszych prawników niemieckich. Zatem sposób, w jaki niemiecki sąd podejdzie do
sprawy, będzie testem poszanowania prawomocnego wyroku polskiego sądu. Wyrok, pomimo iż póki
co nie został wykonany, pozytywnie rokuje na rozstrzygnięcia w pozostałych procesach, tj. przeciwko
Axel Springer (wydawcy dziennika Die Welt) oraz Focus Online.
2.

Zarząd Krajowy Polski Razem Zjednoczonej Prawicy udziela jednoznacznego poparcia dla
starań prawników stowarzyszenia Patria Nostra oraz apeluje do Ministra Spraw Zagranicznych, Pana
Witolda Waszczykowskiego o wsparcie działań polskich prawników na terenie Niemiec przy
wykorzystaniu dostępnego aparatu dyplomatycznego oraz konsularnego na rzecz wyegzekwowania od
największej niemieckiej stacji telewizyjnej ZDF prawidłowego wykonania wyroku, tj. zgodnie z jego
treścią. Zarząd Polski Razem Zjednoczonej Prawicy uważa za konieczne dołożenie wszelkich starań, by
wyroki polskich sądów były wykonywane w poszanowaniu zasad państwa prawa, które są podstawą
dobrego polsko-niemieckiego sąsiedztwa oraz stosunków wzajemnych. Liczymy, że prawidłowe
wykonanie wyroku zadość uczyni narodowi polskiemu za lata kłamstw historycznych.
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