Czy poseł zawiódł?

Witam,
Panie pośle, jestem z Bydgoszczy i jestem zdegustowany uchwaloną ustawą dotyczącą byłych funkcjonariuszy SB. Nawet w najśmielszych oczekiwaniach nie
myślałem, że będę Żydem Europy. Przykro to stwierdzić, ale taka jest prawda. Koło historii zatacza krąg do 1935 roku gdy zostały uchwalone Ustawy Norymberskie
podpisane przez Hitlera gdzie nie było trzeba wyroku sądowego, wystarczył donos podobny do tego z IPN aby pozbawić Żydów obywatelstwa, wysłać ich na
Madagaskar a później do obozów śmierci. Ja jako były funkcjonariusz skazany zostałem bez procesu, jakie podobieństwo, prawda? A gdzie Państwo prawa, a gdzie
Konstytucja?

Nawet emeryci z Wehrmachtu po wojnie dostawali emeryturę. Jestem skazany za winy niepopełnione, za to, że pracowałem dla Polski, bo innej Polski wówczas nie
było. Za moją resztkę emerytury nie jestem w stanie godnie żyć w Polsce. Zostałem zmuszony, podobnie jak Żydzi przez Hitlera, wyemigrować aby godnie żyć bo
mój kraj nie jest w stanie zapewnić mi godnego życia, kraj który potrafi się tylko mścić a nie potrafi budować. To jest kraj XXI wieku? Całe szczęście, że udało mi się
znaleźć pracę w Anglii, godną jak na mój wiek, 57 lat, i nikt mi tutaj nie mówi, że jestem komuchem i przestępcą.
Pan nie ma problemów bo jako poseł może sobie Pan pozwolić na godne życie ale jako mój reprezentant niestety Pan zawiódł, tak samo jak reszta Pana kolegów. A
ja wierzyłem, że miałem ojczyznę. Przykro mi, że Polska wyrolowała swoich obywateli a ich przedstawiciele niestety zawiedli. Powtórka z historii? Mam nadzieję, że
kiedyś wahadło historii wróci z powrotem, chociaż nie wierzę w polskich polityków bo nigdy nie popisali się w historii. Przykładów aż nadto.
Panie Pośle, wierzę, że mimo wszystko na posiedzeniu stosownego sądu w sprawie naszych esbeckich! emerytur w styczniu powie Pan parę słów godnych uwagi.
Pozdrawiam
(dane adresowe do wiadomości posła J. Zemke)
***
Szanowny Panie. Podzielam wiele Pana opinii, chciałbym tylko przypomnieć, że wyłącznie posłowie Lewicy sprzeciwili się przyjęciu przez Sejm RP tej ustawy dyskryminującej, wprowadzającej odpowiedzialność zbiorową. Tylko posłowie Lewicy skierowali wniosek zaskarżający tę ustawę jako niezgodną z Konstytucją RP
do Trybunału Konstytucyjnego.
Proponowałbym zatem, by swe uwagi kierował Pan przede wszystkim do tych posłów, którzy, naszym zdaniem, przyjęli ustawę sprzeczną z Konstytucją RP.
Pozdrawiam
Janusz Zemke
Bydgoszcz, 19 grudnia 2009 r.
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