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Szanowny Panie Marszałku!
Zwracamy sie do Pana z prośbą o błyskawiczną interwencję Senatu R.P. w
kwestii działań Wicemarszałka Senatu, pana Macieja Płażyńskiego w Buenos
Aires, gdzie publicznie przyrzekł on pieniądze organizacjom pseudopolonijnym,
utworzonym w ciągu ostatnich kilku lat przez ambasadę i konsulat R.P. w
Argentynie i mającym charakter ewidentnie prokomunistyczny i wrogi Polsce,
celem których to organizacji, określanych między innymi jako "kulturalne
stowarzyszenia polsko-argentyńskie", jest zniszczenie prawdziwych polonijnych
organizacji patriotycznych w Argentynie posiadających ponad stuletnią tradycję.
Destrukcyjna forma działania ambasad i konsulatów polskich jedynie z
nazwy, a tak naprawdę uderzających w życiowe interesy naszej Ojczyzny znana
jest od lat we wszystkich krajach Ameryki Łacińskiej, gdyż wszędzie robią to
samo niszcząc z zapamiętaniem i zacietrzewieniem godnym jedynie bolszewików
wszystko to, co polskie, patriotyczne i katolickie.
Dołączamy do niniejszego listu kopię pewnego wystąpienia, jakie miało
miejsce w Taipei dnia 23 czerwca 2006 roku i które miało podobny charakter, jak
pozostałe antypolskie działania ambasad i konsulatów R.P. na całym świecie.
Oczekujemy, że Pan, Panie Marszałku podejmnie właściwe działania, które
doprowadzą do wyjaśnienia zachowanie Wicemarszałka Płażyńskiego oraz
dyrektora Chodkiewicza ze Wspólnoty Polskiej, który reprezentuje tę samą opcję
polityczną co pan Płażyński.

Uważamy, że najwyższy już czas, aby nie tylko Polska, ale także wszystkie
organizacje polskie i polonijne za jej granicami uwolnione zostały od
komunistycznej i postkomunistycznej zarazy, która eksploatuje i niszczy nasz
Naród i Ojczyznę.
Z wyrazami szacunku
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P.S.: dołączamy dokumenty wyjaśniające zaistniałą sytuację
Kopia niniejszego listu dostarczona zostaje do:
-Przewodniczący PiS Jarosław Kaczyński
-Przewodniczący Senackiej Komisji do Spraw Polonii, profesor Ryszard Bender
-Minister MSZ, pani Anna Fotyga
-Reprezentant polítyczny USOPAŁ w Polsce,Kapitan ż.w. Zbigniew Sulatycki

