
 

 

 

 

 

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 

01.01.2015 roku do 31.12.2015 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. List otwarty do dyrektor PISF – Agnieszki Odorowicz w sprawie umieszczenia w 

czołówce filmu Ida pięciopunktowej informacji o rzeczywistej sytuacji w okupowanej 

Polsce. Pod petycją podpisało się ponad 60 tys. osób 

5. List otwarty do organizatorów obchodów 70 rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu 

śmierci Auschwitz-Birkenau w sprawie braku zaproszenia córki i syna Rotmistrza 

Pileckiego.  

6. List do właścicieli Newsweeka w sprawie skandalicznego tekstu na temat Andrzeja 

Dudy, kandydata na Prezydenta. 

7. List otwarty do Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza 

Schetyny w sprawie zapowiedzi przyjazdu rosyjskiej grupy motocyklistów „Nocne 

Wilki“, których przywódca Załdostanow, powiedział:„akcja zapewne nie podoba się 

potomkom tych Polaków, którzy zostali policjantami i nadzorcami w 

gettach żydowskich”  

8. Reduta Dobrego Imienia wzywa Rząd Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem 

Ambasadora Stephena D. Mulla do przeprosin zniesławionego przez Jamesa Comeya, 

Dyrektora Federalnego Biura Śledczego narodu polskiego i jasnego, jednoznacznego 

określenia kto był sprawcą Holokaustu. 

9. Reduta Dobrego Imienia zachęca Polaków do wysyłania listów protestacyjnych do 

firmy Mattel w sprawie gry edukacyjnej w której Polska przedstawiana jest jako kraj 

nazistów. Reduta zorganizowała także pikietę przed warszawską siedzibą firmy 

Mattel. 

10. List Reduty Dobrego Imienia do Ministra Spraw Zagranicznych Grzegorza Schetyny 

wzywającego do uznania Jana Hunina za persona non grata" za posługiwanie się w 

artykułach w prasie holenderskiej sformułowaniem „antysemicka Polska“.  



11. Zgromadzenie publiczne Reduty Dobrego Imienia 8.05.2015 g. 17:30  z okazji 75 

rocznicy kapitulacji Niemiec pod tablicą upamiętniającą egzekucje uliczną z marca 

1944 roku. 

12. List otwarty do Prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie jego udziału w 

obchodach ku czci Stauffenberga 

13. Reduta Dobrego Imienia protestuje w liście do ambasadora Norwegii w Polsce ws. 

"polskich obozów śmierci". 

14. Przygotowanie i emisja spotu referendalnego Reduty Dobrego Imienia. "Lekceważenie 

głosu obywateli to uderzenie w godność narodu!" 

15. Zorganizowanie 1 września przy Rondzie Dmowskiego w Warszawie zgromadzenia 

publicznego upamiętniającego polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach 

II wojny światowej. 

16. Oświadczenie Reduty Dobrego Imienia w sprawie oszczerstw Jana Tomasza Grossa 

przeciwko Polsce w Die Welt z dnia 13.09.2015 roku o „nazistowskiej przeszłości 

Polski” i że „Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców” 

17. Reduta Dobrego Imienia kieruje sprawę tekstu Grossa do prokuratury i informuje o 

atakach na swoje serwery. 

18. Petycja do Prokuratora Generalnego o objęcie osobistym nadzorem postępowania w 

sprawie J.T. Grossa.  

19. Zawiadomienie do ABW w sprawie skoordynowanego i świadomego ataku na pozycję 

międzynarodową Polski związanego z oszczerstwami J.T. Grossa. 

20.  Stanowisko RDI w sprawie skandalicznej wypowiedzi Olgi Tokarczuk w TVP Info o 

tym, że Polacy w swojej historii byli właścicielami niewolników, że mordowali Żydów, 

oraz że mają do przezwyciężenia swoja historię, podobnie jak Niemcy, przy czym 

według Tokarczuk Niemcy ze swoją historią się już uporali, a Polacy nie. 

21. Petycja do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o pozbawienie J.T. Grossa Orderu 

Zasługi RP.  

22. Odbiór statuetki Strażnik Pamięci przez Macieja Świrskiego, prezesa Reduty Dobrego 

Imienia  za powołanie stowarzyszenia, które w skuteczny sposób stara się walczyć 

o obronę dobrego imienia Polski. 

23. Organizacja koncertu  z okazji Święta Niepodległości w podziemiach Bazyliki Św. 

Krzyża w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu. 

24. Spotkanie prezesa Reduty z przedsiębiorcami: silna marka Polski zależy także od 

promocji historii naszego kraju przez biznes. 

25. Reduta Dobrego Imienia wezwała do podpisywania listu protestacyjnego do 

norweskiej Rady Etyki Mediów w związku z jej decyzją akceptującą sformułowania 

„polskie obozy koncentracyjne”. List podpisało ponad 42 tys. osób. 

26. Petycja Reduty w sprawie uwolnienia Józia odebranego rodzinie przez norweski urząd 

ds. dzieci. W petycji poruszono problem rasistowskiego podejścia do Polaków w 

Norwegii, gdzie łamane są podstawowe prawa równościowe.  

27. Z norweskiej telewizji NRK zniknęły „polskie obozy zagłady”. Zastąpiło je 

sformułowanie „niemieckie obozy zagłady w okupowanej przez nazistów Polsce”. 

28. Stanowisko Reduty w sprawie skandalicznej wypowiedzi Martina Schulza jakoby 

w Polsce został przeprowadzony zamach stanu, za co uznał zmiany wprowadzane 

w ustawie  o Trybunale Konstytucyjnym. 

29. Reduta pomogła babci Józia wysłać pocztą dyplomatyczną prezent dla 

przetrzymywanego w norweskim sierocińcu wnuka 



30. Propagowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej oraz polskiej współczesności 

służą także: strona internetowa Fundacji i strona na Facebooku oraz Kalendarium i 

Newsletter, gdzie zamieszczane są informacje o wydarzeniach patriotycznych, 

organizowanych bądź popieranych przez Fundację. 

 


