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„Support Poland! Wspieraj Polskę”  

W najbliższą sobotę, 25 listopada, przy ul. Foksal 3/5 w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich odbędzie się konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!”. Celem spotkania jest 

wymiana doświadczeń z Polonią w zakresie obrony dobrego imienia Polski i zaprezentowanie 

przygotowanego przez Redutę Dobrego Imienia systemu do zgłaszania, analizowania i archiwizacji 

oszczerczych materiałów w mediach zagranicznych.  

Konferencja jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy polegającej na budowie sieci korespondentów 

i wolontariuszy na świecie, którzy będą zgłaszać, analizować i reagować na oszczerstwa dotyczące 

Polski, pojawiające się w szeroko rozumianych mediach zagranicznych.  

- Chcemy, aby Polonia wspólnie działała na rzecz Polski. Poczynając od zgłaszania przez pojedynczych 

ludzi przekłamań wpływających na odbiór Polski, aż po inicjowanie działań wspierających rozwój 

naszego kraju na różnych poziomach: wizerunkowym, historycznym, gospodarczym. Doniesienia 

mediów zachodnich o Marszu Niepodległości, pokazują, że takie działanie jest konieczne. Musimy 

reagować na to co o nas mówią i piszą. Szczególnie jeśli media posługują się zmanipulowanymi lub 

nieprawdziwymi informacjami. Żaden Polak, któremu dobro naszej Ojczyzny leży na sercu, nie może 

pozostać bierny wobec kłamstw o nas i naszej historii, tym bardziej że nieprzychylny przekaz 

w mediach zachodnich wpływa nie tylko na relacje gospodarcze i polityczne, ale także 

na bezpieczeństwo państwa – mówi Mira Wszelaka, Prezes Reduty Dobrego Imienia.  

Narzędziem pracy dla pozyskanych korespondentów z zagranicy będzie centralnie zarządzany system 

informatyczny „Rycerz”. Aplikacja, dostępna zarówno na urządzeniach mobilnych jak i poprzez stronę 

www, ułatwi korespondentom redagowanie komunikatów i ich wysyłkę. Wolontariusze zgłaszają 

do systemu informacje o prawdopodobnym oszczerstwie, podając kraj i język oszczerstwa, opisując 

zdarzenie, rodzaj zniesławiającego medium, dodając jednocześnie załączniki potwierdzające 

oszczerstwo. Korespondenci regionalni dokonają analizy takiego zgłoszenia i weryfikacji. Przygotują 

także wezwanie do redakcji z prośbą o sprostowanie oszczerczego materiału. Zaakceptowana treść 

wezwania będzie w sposób automatyczny rozsyłana do osób współpracujących z Redutą Dobrego 

Imienia, z poleceniem do masowego rozsyłania sprostowań fałszywych informacji za pośrednictwem 

Twittera, Facebooka, emaila lub innych narzędzi komunikacyjnych.  

Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!” jest podsumowaniem prac przy projekcie. Do udziału 

w konferencji zaproszeni zostali wybrani zagraniczni koordynatorzy RDI – korespondenci regionalni 

oraz przedstawiciele Polonii z różnych krajów.  

- Chcemy stworzyć sieć stałych korespondentów na całym świecie, których celem będzie obserwacja 

lokalnych mediów i redagowanie komunikatów. Zadaniem stałych korespondentów w poszczególnych 

krajach będzie także pozyskanie wolontariuszy, którzy zaangażują się w masową wysyłkę 



komunikatów i sprostowań do określonych osób, redakcji lub organizacji. Chcielibyśmy 

aby wolontariuszami były osoby, które będą interweniować w mediach społecznościowych, używając 

w komunikacji języków narodowych. W dzisiejszych czasach niezwykle ważne jest sprawne 

funkcjonowanie i odkłamywanie rzeczywistości w mediach nowoczesnych. Do tego będziemy dążyć – 

dodaje Wszelaka. 

Konferencja „Support Poland! Wspieraj Polskę!” jest częścią projektu pod tym samym tytułem, 

realizowanego przez Redutę Dobrego Imienia – Polską Ligę przeciw Zniesławieniom w ramach konkursu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Dyplomacja Publiczna 2017 - komponent "Współpraca w dziedzinie 

dyplomacji publicznej 2017".  

Spotkanie będzie transmitowane na portalu: www.blogpress.pl 

 

Obowiązują akredytacje dla dziennikarzy: 515 130 211 lub uwojcik@rdi.org.pl 

 

 

 

Reduta Dobrego Imienia Polska Liga przeciw Zniesławieniom istnieje od czterech lat. Zajmuje się  

m.in. inicjowaniem 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 temat historii i kultury Polski.  
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