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 Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez obywatela Niemiec Hansa Guntera Gielen.

Uzasadnienie
17 marca 2016 roku o godzinie 21:30, w TV Republika został wyemitowany program „Otwartym

tekstem”,  przygotowany  przez  Ewę  Stankiewicz.  W  materiale  zamieszczono  fragment  wypowiedzi
niemieckiego przedsiębiorcy o nazwisku Hans Gunter Gielen:

„Chcę!  Zabiłbym  wszystkich  Polaków.  Nie  miałbym  z  tym  problemu.  Nienawidzę  Polaków,
naprawdę. Nienawidzę. To nie, że ich nie lubię. Nienawidzę ich. Tak, jestem, jestem hitlerowcem, ale to
wina tego kraju, że taki jestem".
Hans Gunter Gielen posiada 80 procent udziałów w firmie POS SYSTEM sp.z o.o zarejestrowanej 2013-
04-11, obecnie pod adresem: Dębogórze, ul. Partyzantów 14, 81-198 Kosakowo. 
Firma posiada wpis do rejestru KRS 0000458165, NIP 589-201-13-16 oraz REGON 221862785.
Dodatkowe dane to  mail:  biuro@possystem.pl  ,  telefon 58 728 43 07 oraz adres  strony internetowej
www.possystems.pl, 

Biorąc pod uwagę, że słowa te padły na polskim wybrzeżu, niedaleko Piaśnicy,  gdzie Niemcy
wymordowali  kilkadziesiąt  tysięcy  polskich  patriotów  jest  to  szczególnie  szokujące.  Nie  jestem
prawnikiem,  ale  jestem  przekonana,  że  przytoczona  powyżej  wypowiedź  wyczerpuje  znamiona
przestępstwa z art. 256 paragraf 1 Kodeksu Karnego: 
„Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na
tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” oraz artykułu 257
KK:  „Kto publicznie  znieważa grupę ludności  albo  poszczególną osobę z  powodu jej  przynależności
narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów
narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Propagowanie w Polsce faszyzmu powinno być ścigane z urzędu. Na wszelki wypadek jednak
oficjalnie  domagam się  ścigania  sprawcy i  w tym celu  również  oficjalnie  składam zawiadomienie  o
możliwości popełnienia przestępstwa.

Równocześnie, przewidując możliwość uchylania się obywatela Niemiec przed polskim wymiarem
sprawiedliwości  wnioskuję o powiadomienie  niemieckich  organów ścigania  o możliwości  popełnienia
przestępstwa przez ich obywatela, ponieważ propagowanie faszyzmu jest w Niemczech także zabronione.
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