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,,Armia Krajotua, ktörej oddzialg operoualu jako zgrupouania partuzanckie, sklada*a sig z
polskich nacionalistöu-r. Antgsemitgzm bgl tu jei szeregach ekstremalnie rozpourszechniong.
Wogöle antusemituzm bU+ silnie rozporuszechniong uJ ca+ei Europie Wschodniei, co
ulattuilo nazistom ugmordou-ranie 29döu.r europejskich."

Na podkre5lenie zasluguie fakt, 2e film ,,Nasze matki, nasi oicotuie"... spotkal sig z
ogromnUm zainteresou.raniem niemieckich teleu.ridzötu. Piertuszg odcinek zgromadzil przed
odbiornikami ur niedzielng uieczör 17 marca ponad 7 milionöu osöb, z cze9o blisko jednq

czluartE stanoruili ludzie mlodzi. To ugnik daruno tu nie notouang. Po emisji czq$ci
pieru-rszei nadano specjalne ugdanie popularnego talk shotu ,,Magbrit lllner Spezial" pod
znamienngm tgtulem ,,Nasze matki, nasi oicoulie ...ich bö|, urina, milczenie ...", ktörg mimo
pö|nei porg, obeirzalo ponad 2 miliong u-ridzötu. O filmie pisatg szeroko urszgstkie
opiniotruörcze tggodniki ze Stern'em, Focus'em i Spiegel'em ulqcznie. Pozostawienie tuigc
bez reakcji euidentngch przeklaman czgwrqcz falszguej urizii Il tuojng, bgdzie ze stronu
polskiei btgdem zaniechania, ktörg zachgci niemieekich kreatorötu tamtefszej politgki
historgcznej do dalszej reinterpretaqi przeszhoici. Ju2 teraz möui sig np., 2e Holokaustu
dokonali naziSci i ich pomocnicg ru calei Europie, a zutaszcza Europie Wschodniej.

Skierouanie listu do naszego MSZ iest oczgtuiScie krokiem podstatuotugm i ten, dzigki
Reducie, zostal ugkonang. Jednak o uriele bardziei adeku-ratngm adresatem protestu jest

scenarzgsta filmu Stefan Kolditz, teleuizja ZDF fako kooproducent z szefou-rq dzialu
filmouego Heike Hempel czg producent serialu Nico Hofmann, a röunocze5nie redkacja
BILD Zeitung, ktöra poszla u su.rgch oszczerczqch wgjaSnieniach najdalei. Wgdaje sig te2

iako skutecznieisze potqezenie si* ze Stuiatou-rgm Ztuiqzkiem Armii Krajouej, ktörej
klamstua zauarte u filmie bezpo6rednio dotgczq. Röunoczesnie pragniemg zadeklarou;aö,
o ile bgtobg to konieczne, pomoc uJ przugotou-raniu niemieckojgzgczngi uersii protestu i
rozeslaniu iej do tutejszgch mediöru i opiniottuörcöu-r.
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