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ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA
Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich informuje o podejrzeniu popełnienia przez organizację o nazwie Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce przestępstwa wyczerpującego znamiona czynu określonego w z art. 137. § 1 KK i wnosi
o wszczęcie oraz przeprowadzenie w tej sprawie postępowania karnego.

UZASADNIENIE
Członkowie organizacji Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, prowadząc działalność na terenie naszego kraju oraz poza jego granicami, systematycznie posługują się symbolami, rysunkami i malowidłami o różnym kształcie, w których stałym motywem jest zdeformowane godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały. Opatrują oni godło naszego Państwa motywem przedstawiającym fragment gwiazdy Dawida. Działania członków ROŻwP
(przedstawiających siebie jako rzeczników idei syjonistycznych) stanowią formę bezczeszczenia polskiej symboliki narodowej i – jako takie właśnie – są czynem ściganym z art. 137.
§ 1 KK, który stwierdza: „Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło,
sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Wizerunki przedstawiające zdeformowane godło Rzeczypospolitej Polskiej znajdują
się m.in. na następujących stronach internetowych, promujących ideologię Ruchu Odrodzenia Żydowskiego w Polsce:
http://www.jrmip.org
https://www.facebook.com/jrmip

http://freeisoft.pl/2011/04/ruch-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce-chcemy-wrocic/
http://culture.pl/pl/artykul/manifest-ruchu-odrodzenia-zydowskiego-w-polsce
http://www.znak.org.pl/?lang1=pl&page1=studies&subpage1=studies00&infopassid1=300&s
crt1=sn
Znieważanie polskich symboli narodowych przez środowiska żydowskie głęboko rani
uczucia patriotyczne wielu Polaków, a w szczególności członków i sympatyków Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich. W pamięci wielu Kresowian wciąż
żywe są sceny bezczeszczenia przez Żydów polskich symboli narodowych po 17 września
1939 roku. Kresowianie wciąż pamiętają o tym, jak po wkroczeniu Armii Czerwonej na ziemie
polskie Żydzi, masowo kolaborując z sowieckim okupantem i z wielkim zaangażowaniem
pomagając w deportacji polskich rodzin na Sybir, niszczyli, deptali, opluwali i zamalowywali
swoimi bohomazami polskie symbole narodowe. Pamiętają także o wyczynach żydowskich
funkcjonariuszy UB, którzy po roku 1945 pozbawiali Orła Białego jego złotej korony.
Polskie prokuratury z wielką determinacją ścigają autorów różnego rodzaju aranżacji
artystycznych, polegających na opatrywaniu symboliki żydowskiej napisami i dorysowywaniu
do niej rozmaitych elementów graficznych. Stanowczo domagamy się, aby przedstawiciele
polskiej prokuratury z równym zdecydowaniem poddawali ochronie polskie symbole narodowe i ścigali sprawców wykroczeń, dopuszczających się znieważania tych symboli (na podstawie umów międzynarodowych także poza granicami naszego kraju). W szczególności
domagamy się delegalizacji organizacji Ruch Odrodzenia Żydowskiego w Polsce, systematycznie profanującej polskie godło narodowe.
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2009 r. Wilhelm Sasnal w kibucu na Muranowie maluje logo Ruchu Odrodzenia Żydowskiego
w Polsce. foto redakcja za: MAGDA WUNSCHE/MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ
/ http://www.fzp.net.pl/opinie/pazinski-o-ruchu-odrodzenia-zydowskiego/
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