
 

 

 

 

 

POLSKA LIGA PRZECIW ZNIESŁAWIENIOM 
Fundacja Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom 

00-021 Warszawa, ul. Chmielna 11 lok. 8 

 

Działalność Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga przeciw Zniesławieniom od 

01.01.2014 roku do 31.12.2014 skupiała się na następujących obszarach:  

1. Doskonalenie strony internetowej Fundacji i strony Fundacji na Facebooku. 
2. Kontynuacja prac informacyjnych dotyczących nowelizacji ustawy o IPN w celu 

wprowadzenia zapisów penalizujących użycie sformułowania „polskie obozy 
koncentracyjne”.  

3. Kontynuacja zbierania podpisów pod petycją do Sejmu RP w sprawie penalizacji użycia 
sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” odnośnie do niemieckich nazistowskich 
obozów koncentracyjnych, to znaczy uznania tego sformułowania za „kłamstwo 
oświęcimskie”. Podpisy można składać na formularzach pobranych w wersji 
elektronicznej ze strony internetowej Fundacji. 

4. Reagowanie na użycie podobnych sformułowań w niemieckich pismach „Rhein-
Zeintung” (skutkujące zamieszczeniem sprostowania) i „Rhienische Post”. Między 
innymi zorganizowanie wspólnie ze Związkiem Polaków w Niemczech demonstracji 
pod siedzibą „Rheinische Post” w Berlinie 9 listopada 2014 r. w rocznicę „nocy 
kryształowej”.  

5. Kontynuacja prac nad organizacją protestów przeciwko filmowi „Nasze matki, nasi 
ojcowie” („Unsere Mütter, unsere Väter”). Doprowadzenie do wszczęcia postępowania 
przez prokuraturę przeciwko prezesowi TVP Juliuszowi Braunowi, którego decyzją 
serial ten wyemitowano w telewizji publicznej, przez interwencję u prokuratora 
generalnego i złożenie zażalenia w sądzie w związku z niechęcią prokuratury do 
zajęcia się tą sprawą. Spowodowanie, że British Airways zaprzestały pokazywania 
filmu pasażerom swoich samolotów. 

6. Prace nad organizacją licznych demonstracji pod niemieckimi placówkami 
dyplomatycznymi w 75 rocznicę napaści Niemiec na Polskę, podczas których 
odczytywano oświadczenie, w którym wzywano rząd RP, by zażądał od niemieckich 
przywódców przerwania antypolskiej kampanii propagandowej. 

7. Składanie licznych doniesień do prokuratury w związku ze znieważaniem Powstańców 
Warszawskich, m.in. na Facebooku i w innych mediach społecznościowych, skutkiem 
czego toczą się w tych sprawach postępowania. 

8. Wezwanie władz RP do reakcji na rosyjskie oszczerstwa w postaci planów budowy 
pomnika ofiar „polskich obozów śmierci” w kontekście losów sowieckich jeńców z 
okresu wojny 1920 r. zmarłych w wyniku chorób.  

9. Cykliczne zgromadzenia publiczne mające na celu zebranie podpisów pod petycją do 
Sejmu w sprawie ustawy o penalizacji użycia sformułowania „polskie obozy 
koncentracyjne” a także wezwanie rząd do prowadzenia aktywnej polityki historycznej. 
W sumie takich zgromadzeń było siedem. 

 


