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Polska flaga jako wycieraczka do drzwi? Reagujemy! 

Na stronie Amazon.ca, w ofercie niemieckiego sklepu PosterOutlet jeszcze do niedaw-
na można było kupić wycieraczkę z polską flagą narodową. Reduta Dobrego Imienia na-
tychmiast podjęła interwencję.  

Sprzedawcą wycieraczki z polską flagą była niemiecka firma, która na Amazon.ca działa 
jako PosterOutlet. Firma specjalizuje się w sprzedaży plakatów.  

– To było celowe działanie. Na bezpośredniej stronie firmy, którą obowiązuje niemieckie 
prawo, wycieraczka z polską flagą nie figuruje w ofercie. Produkt można było nabyć tylko 
przez pośrednictwo platformy Amazon.ca. To znieważenie, obrażenie i próba ośmieszenia 
Polski i Polaków – mówi Maciej Świrski, Prezes Reduty Dobrego Imienia.  

Reduta Dobrego Imienia wysłała oficjalne zawiadomienie do Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych o znieważeniu polskich barw narodowych, z prośbą o interwencję. Dostarczyła też 
dokładne dane firmy niemieckiej.  

– Informację o produkcie znieważającym Polskę dostaliśmy na skrzynkę kontaktową kon-
takt@reduta-dobrego-imienia.pl od naszych wolontariuszy. Dzięki ich czujności mogliśmy 
szybko zareagować. Portal Amazon.ca służy jako międzynarodowa platforma sprzedażowa, 
ale tam też powinny być przestrzegane jakieś zasady dotyczące oferty produktowej – do-
daje Świrski. 

Po interwencji RDI i MSZ produkt szybko zniknął z Amazon.ca. 

Planujemy dalsze działania prawne przeciwko właścicielowi niemieckiego sklepu interne-
towego. W najbliższy poniedziałek zostanie złożone w tej sprawie doniesienie do prokura-
tury o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa z Art. 137 KK. Przestępstwo takie jest też ka-
rane w RFN.  

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się m.in. ini-
cjowaniem i wspieraniem działań mających na celu prostowanie nieprawdziwych informacji pojawiających się 
w mediach na temat historii Polski, zwłaszcza przebiegu II wojny światowej oraz propagowanie wiedzy na te-
mat historii i kultury Polski. 
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