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Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

 

 

 Niniejszym, my niżej podpisani składamy zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa przez Prezydent Miasta Gdańska Panią Aleksandrę Dulkiewicz, w naszym 

przekonaniu działającej celowo i świadomie na szkodę interesu Rzeczypospolitej Polski. 

 

 We wtorek (dnia 29 września 2020r.) publiczny program drugiego niemieckiego radia 

wyemitował reportaż pt. "Eine Straßenbahn namens Danzig. Die PiS-Kampagne gegen 

Gdansk", czyli w tłumaczeniu: "Tramwaj o nazwie Danzig. Kampania PiS przeciwko 

Gdańskowi". Nic by w tym reportażu nie było zaskakującego, gdyby nie padły w nim słowa z 

ust prezydent Gdańska o tym, jak dzisiaj wygląda Polska, przyrównując obecne Państwo 

Polskie do nazistowsko-faszystowskich Niemiec pod rządami Adolfa Hitlera i NSDAP w 

latach 1933-1945 oraz zbrodniczych rządów komunistycznych sprawowanych w Polsce w 

okresie od 1945-1989r. reżimów totalitarnych, których działalność w dzisiejszej Polsce 

konstytucyjnie jest zabroniona. 

 

LINK do wyemitowanego reportażu: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-pis-kampagne-gegen-gdansk-eine-strassenbahn-

namens.3720.de.html?dram:article_id=481743 

 

 W swej wypowiedzi Pani Prezydent Gdańska stwierdziła wprost, że wolność w Polsce 

"jest zabierana po kawałku, a tak było przecież w III Rzeszy", że obecnie „jest gorzej niż 

mailto:marek@pietrzynski.pl
mailto:kontakt@ms.gov.pl
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-pis-kampagne-gegen-gdansk-eine-strassenbahn-namens.3720.de.html?dram:article_id=481743
https://www.deutschlandfunkkultur.de/die-pis-kampagne-gegen-gdansk-eine-strassenbahn-namens.3720.de.html?dram:article_id=481743


za komuny”. Cały wywiad utrzymany jest w kłamliwej antypolskiej narracji, w oczszerskim 

tonie wobec Polski. W udzielonym wywiadzie w niemieckiej stacji radiowej w temacie Polski 

pani Prezydent przekazuje niemieckim słuchaczom i innym odbiorcom audycji fałszywy, 

nieprawdziwy obraz Polski, publicznie szkalując i znieważając Rzeczpospolitą Polskę, 

obrażając i poniżając Naród Polski, godząc w dobre imię i wizerunek Polskiego Państwa, w 

Polską Rację Stanu! 

 

 Zachowanie pani Prezydent w świetle przedstawianych wyżej faktów w ocenie 

niże podpisanych osób ma znamiona popełnienia przestępstwa, spełniając przesłanki 

z art. 133 Kk. (Dz.U.2020.0.1444 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny), 

uzasadniając niniejsze Zawiadomienie do Prokuratora Generalnego celem wszczęcia z 

urzędu postępowania.  

 

Podpisy: 

Marek Pietrzyński   – Kicin 

+ 15 podpisów. 

 


