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 01.01.2016 roku do 31.12.2016 obejmowała następujące przedsięwzięcia:
1. List/petycja do komisarza Gunthera Oettingera w sprawie „nadzoru nad Warszawą”
i gróźb skierowanych do Polaków / styczeń
2. List do wszystkich posłów Parlamentu Europejskiego oraz członków Komisji
Europejskiej na temat bieżącej sytuacji w Polsce. Wysyłka e-mailowa w języku
angielskim / styczeń
3. Koncert "Dzień Powstania" z okazji 153 rocznicy Powstania Styczniowego. Program
literacko muzyczny / styczeń
4. Ostrzeżenie dla niemieckich mediów w związku z rocznicą wkroczenia Armii
Czerwonej do obozu Auschwitz przed używaniem sformułowania „polskie obozy
koncentracyjne”. Wysyłka e-mailowa w języku niemieckim / styczeń
5. List do wydawców i autorek książki pt. "Flight and Freedom. Stories of Escape to
Canada", w której występuje oszczercze sformułowanie „Polish SS” / luty
6. Konferencja prasowa w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem Sekretarza Stanu
Patryka Jakiego i Prezesa Reduty Dobrego Imienia Macieja Świrskiego poświęcona
opracowanemu projektowi ustawy penalizującej używanie określenia "polskie obozy
koncentracyjne" i podobne / luty
7. Prezes Reduty Dobrego Imienia udzielił wywiadu izraelskiemu dziennikowi „Maariv”
na temat historii i sformułowania „polski obóz koncentracyjny” / luty
8. Przegląd filmów dokumentalnych Aliny Czerniakowskiej, pokaz filmu pt. „Pilecki” w
reż. Mirosława Krzyszkowskiego i spektakl Teatru Rapsodycznego Gryps pt. „Rzecz o
Żołnierzach Niezłomnych” w ramach święta Żołnierzy Niezłomnych. Wydarzenia
zaaranżowane w Bazylice św. Krzyża w Warszawie / marzec
9. Konferencja prasowa w sprawie tekstu, który pojawił się w Tygodniku Wprost,
omawiającego książkę „Ptaki drapieżne. Historia Lucjana ‚Sępa’ Wiśniewskiego,
likwidatora z kontrwywiadu AK” autorstwa Michała Wójcika i Emila Marata. Artykuł
uderza w dobre imię żołnierzy Armii Krajowej, walczących na najtrudniejszym
odcinku walki podziemnej - likwidacji konfidentów Gestapo, szmalcowników i
gestapowców. Szczególnie narusza dobre imię braci Bąk, będących trzonem oddziału
993/W, bohaterskich żołnierzy, odznaczonych najwyższymi odznaczeniami bojowymi
- Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych / marzec
10. Akcja antydefamacyjna wobec Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcy, który używa
mowy nienawiści o hitlerowskim zabarwieniu wobec swojej polskiej pracownicy /
marzec

11. Akcja antydefamacyjna wobec portalu Onet.pl, który zamieszcza zdjęcie
zniesławiające śp. Marię Brodacką, jedną z ofiar rozstrzelanych w Palmirach w
czerwcu 1940 roku. Portal sugeruje jakoby widoczna na zdjęciu wykorzystanym w
artykule kobieta (Maria Brodacka) była kobietą lekkich obyczajów romansującą z
okupantami. Otrzymujemy przeprosiny / marzec
12. List do prezydent-elekt Tajwanu w sprawie zniesławiających Polskę sformułowań na
temat II wojny światowej w dzienniku „China Times” / marzec
13. Rozpoczynamy działania zmierzające do oskarżenia Onet.pl w sprawie zniesławienia
śp. Marii Brodackiej i naruszenie dóbr osobistych / kwiecień
14. List do Mitsubishi Motors w sprawie zatrudnienia Macieja Stuhra jako ambasadora
marki z prośbą o wycofanie się z działań marketingowych z udziałem aktora. Maciej
Stuhr wystąpił w oszczerczym filmie "Pokłosie", przyłączając się do rasistowskiej
nagonki na Polaków / kwiecień
15. Ponowna wysyłka e-mailowa listu do 1400 niemieckich dziennikarzy i ponad 200
redakcji niemieckich mediów z informacją na temat rzeczywistej sytuacji w Polsce.
List dedykowany, jest uzupełnieniem informacji na temat Polski przekazanych na
konferencji dla dziennikarzy niemieckich. Szkolenie odbyło się w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Niemiec/ kwiecień
16. Petycja do Europarlamentarzystów z Platformy Obywatelskiej w sprawie rezolucji "o
sytuacji w Polsce" / kwiecień
17. Reagowanie na kłamstwa podczas "wieczoru autorskiego" autorów książki "Ptaki
drapieżne" szkalującej dobre imię oddziału likwidacyjnego kontrwywiadu KG AK
993/W / kwiecień
18. Opinia na temat wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie - "polskie obozy
koncentracyjne" vs. Karol Tendera. Wyrok odbieramy jako sukces / kwiecień
19. List/petycja do Billa Clintona po jego skandalicznych słowach o Polsce w trakcie
wiecu wyborczego Hilary Clinton: „Polska nie byłaby wolna, gdyby nie Stany
Zjednoczone” / maj
20. Pierwsza gra miejska z historią w tle. Zadania rozgrywane były w Śródmieściu.
Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą na temat strojów ludowych, linii królów
Polski, tytułów piosenek patriotycznych, a także znajomością granic Polski. Do
rozwiązania było także jedno zadanie szyfrowe. Projekt zrealizowany we współpracy
z PGE Polska Grupa Energetyczna / czerwiec
21. Rozpoczynamy akcję "Zadośćuczynienie dla Zamojszczyzny". Badamy możliwości
dochodzenia zadośćuczynienia od żyjących jeszcze niemieckich sprawców zbrodni na
mieszkańcach wsi Zamojszczyzny. Ma to być zadośćuczynienie za naruszone dobra
osobiste, takie jak prawo do posiadania rodziców (jeśli chodzi o sieroty, których
rodziców pomordowali niemieccy okupanci). Współpraca z Biurem Poselskim Posła
Sławomira Zawiślaka / czerwiec
22. Reduta Dobrego Imienia podejmuje obronę wizerunku Św. Jana Pawła II. Wezwaliśmy
m.in. Google Poland Sp. z.o.o do natychmiastowego usunięcia obraźliwych i
zniesławiających Św. Jana Pawła II filmów, które są rozpowszechniane w ramach
serwisu YouTube /czerwiec
23. List otwarty do Swietłany Aleksijewicz, białoruskiej noblistki prostujący jej
oszczerczą wypowiedź na temat II wojny światowej jakoby Polacy, w tym księża
katoliccy przodowali w represjach wymierzonych w ludność żydowską / czerwiec

24. Reakcja na trailer filmu „Imperium”, w którym wykorzystano ujęcia filmowe z Marszu
Niepodległości jako przykład ilustrujący marsz, w którym uczestniczą
neonazistowskie postaci z filmu. Podjęte działania: sporządzenie raportu ze
wskazaniem osób odpowiedzialnych, wysłanie prywatnego listu do dystrybutora
Lionsgate z wezwaniem wycofania scen polskiego Marszu z trailera i filmu, wysłanie
formalnego wezwania do Google z żądaniem wycofania trailera ze sceną z portalu
Youtube. Dystrybutor filmu przeprasza / lipiec
25. Pierwsza rozprawa sądowa przeciwko twórcom niemieckiego serialu „Nasze matki,
nasi ojcowie” za naruszenie dóbr osobistych żołnierzy Armii Krajowej. W serialu
znalazły się sceny, które mają dowodzić, że Armia Krajowa rzekomo była współwinna
zbrodni na osobach narodowości żydowskiej. Z kolei Niemcy są przedstawieni jako
ofiary drugiej wojny światowej. Reduta Dobrego Imienia monitoruje i wspiera proces
od strony prawnej. Po rozprawie odbyła się konferencja prasowa / lipiec
26. We współpracy z MSZ w związku ze zbliżającymi się Światowymi Dnami Młodzieży
przygotowaliśmy publikację „Ambasador Polskości” dla rodzin przyjmujących
pielgrzymów. Jest to pomoc w rozmowach z pielgrzymami z całego świata,
podręcznik o tym jak promować Polskę i polskie wartości, przypomina podstawowe
informacje o naszej kulturze i historii. Publikacja w języku polskim, bezpłatna,
nakład 250 000 sztuk / lipiec
27. List do redakcji „The Toronto Star” w sprawie publikacji artykułu, według którego w
obozie KL Lublin ucierpieli wyłącznie Romowie, Żydzi, Sowieci i homoseksualiści.
Redakcja publikuje sprostowanie i przeprasza / lipiec
28. Chris Hedges korespondent Russian Today, na łamach portalu truthdig.com
komentując obecne wydarzenia w Polsce, stawia tezy, które sugerują
odpowiedzialność Polski za Holokaust, przedstawia obecne pokolenie patriotycznej
młodzieży jako nacjonalistów, wzywa do rozliczeń za rzekome winy Polaków, a
obecność krzyża w przestrzeni publicznej uważa za znak dominacji kulturowej
wyznaczającej, kto jest gospodarzem w Polsce, a kto tylko gościem czy wręcz
wrogiem. Tekst powiela Washingtonsblog.com. Wzywamy do sprostowania / lipiec
29. Rozprawa, podczas której sąd, po wysłuchaniu stron w całości uznał argumentację
rodziny żołnierzy AK i Reduty Dobrego Imienia, nakazując redakcji „Wprost”
zamieszczenie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w artykule.
Tygodnik odwołuje się od wyroku / lipiec
30. Druga gra miejska z historią w tle pod hasłem „Żoliborz ‘44”. Tematyka nawiązywała
do 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na zakończenie gry uczestnicy i
organizatorzy wzięli udział w śpiewaniu piosenek powstańczych prowadzonych przez
Pawła Piekarczyka. Projekt zrealizowany we współpracy z PGE Polska Grupa
Energetyczna / sierpień
31. Składamy do Sądu Okręgowego pozew p. Krystiana Brodackiego przeciwko Onet.pl.
Sprawa dotyczy zdjęcia opublikowanego 15 marca 2016 r. na portalu Onet.pl.
przestawiającego kobiety prowadzone na egzekucję w Palmirach. Zdjęcie ilustrowało
tekst o romansach Polek z Niemcami / sierpień
32. Sporządziliśmy raport na temat złożenia w ukraińskiej Radzie Najwyższej projektu
uchwały o uczczeniu ofiar „polskiego ludobójstwa w latach 1919 - 1951”. Analiza
wykazała, że motywy działania ukraińskiego posła Oeha Musija, który jest autorem
projektu uchwały, mogą być dwojakiego rodzaju - albo atakuje on Polskę, ponieważ
chce wyprzedzająco zatrzeć różnice pomiędzy ofiarami a katami. Lecz równie

prawdopodobny motywem może być chęć zaistnienia publicznego i wspięcia się wyżej
w hierarchii ukraińskich radykałów / sierpień
33. Zainicjowana przez Redutę w 2014 roku akcja zbierania podpisów pod petycją do
Marszałka Sejmu w sprawie uchwalenia prawa penalizującego użycie określeń takich
jak „polskie obozy koncentracyjne/polskie obozy śmierci" spotkała się z pozytywnym
przyjęciem Rządu. Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o IPN,
który przewiduje nowe przestępstwo: "publicznego i wbrew faktom przypisywania
Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu odpowiedzialności lub
współodpowiedzialności za popełnione przez III Rzeszę Niemiecką zbrodnie
nazistowskie" / sierpień
34. Informujemy o wzrastającym problemie w Holandii związanym z odbieraniem dzieci
polskim rodzinom przebywającym w tym kraju. Tylko w ostatnim roku zanotowano
ponad 100 takich przypadków / sierpień
35. Staraniem Reduty 13-letni Józio z Norwegii otrzymał polski paszport. Chłopiec po
śmierci mamy został przejęty siłą przez norweski Urząd ds. Dzieci i przekazany do
rodziny zastępczej. Mieszkająca w Polsce babcia Józia wciąż czeka na rozpatrzenie
wniosku o przejęcie opieki nad wnukiem jaki złożyła w Strasburgu ponad dwa lata
temu / sierpień
36. Interweniujemy w internetowym wydaniu największego dziennika Królestwa
Niderlandów „De Telegraaf”, który używa sformułowania „polski obóz zagłady”.
Redakcja poprawia artykuł / sierpień
37. Składamy zawiadomienie do prokuratury w związku z publikacja na profilu Facebooka
tygodnika „Przekrój” rysunku satyrycznego Marka Ilustracja przedstawia dresiarza,
który kreśli na murze skrót powszechnie znanego wyrażenia wulgarnego pod adresem
policji, gdzie słowo policja zastępuje symbol Polski Walczącej. Symbol Polski
Walczącej na mocy uchwały z 2014 r. jest objęty ochroną / sierpień
38. W zawiązku z 77. rocznicą agresji Związku Sowieckiego na Polskę, przygotowaliśmy
multimedialną wystawę, która ukazuje skalę sowieckiego ludobójstwa dokonanego
na Polakach w latach 1937-56. Wystawę można było oglądać przez trzy tygodnie w
Galerii Kordegarda, przy ul. Krakowskie Przedmieście 15 / wrzesień
39. W ramach rocznicy 17 września zorganizowaliśmy plenerowy koncert zespołu Contra
Mundum, który przeprowadził słuchaczy przez meandry historii w rockowym stylu.
Teksty utworów były zaczerpnięte z polskiej poezji, poezji żołnierskiej czasu wojny
oraz z pieśni podziemia antykomunistycznego. Koncert obył się na Krakowskim
Przedmieściu, w przestrzeni publicznej. Realizacja we współpracy z Narodowym
Centrum Kultury / wrzesień
40. Trzecia gra miejska z historią w tle. Temat zabawy powiązany z rocznicą wkroczenia
Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. Projekt zrealizowany we współpracy z
PGE Polska Grupa Energetyczna / wrzesień
41. Reagujemy na oszczerczy artykuł w niemieckim „Frankfurter Rundschau” / wrzesień
42. Odwołujemy się od decyzji Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota, która umorzyła
śledztwo w sprawie publicznego znieważenia flagi RP oraz godła RP poprzez kopanie
i deptanie flagi w kolorze biało-czerwonym z wizerunkiem godła Państwowego RP
przez angielskich kibiców w trakcie Euro 2016. Film został umieszczony na Youtubie
/ wrzesień
43. Opracowaliśmy zbiorczy dokument na temat obecnej sytuacji w Polsce,
przedstawiający m.in. sukcesywnie wprowadzane reformy rządowe i ich znaczenie.

Materiał może być pomocą w prywatnych rozmowach społeczno-politycznych jako
wsparcie w obronie dobrego imienia Polski. Analizę w języku polskim i angielskim
rozesłaliśmy do naszych sympatyków oraz wszystkich europarlamentarzystów /
wrzesień
44. Reduta Dobrego Imienia, laureat nagrody „Strażnik Pamięci” w 2015 r., nominowała
do nagrody za rok 2016 w kategorii Twórca pana Alfreda Znamierowskiego, autora
książki pt. „Orzeł Biały. Znak państwa i narodu” – cennej publikacji adresowanej do
dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzującej wiedzę o polskich symbolach
narodowych / wrzesień
45. Dokonaliśmy analizy i wydaliśmy oświadczenie w sprawie wydarzeń podczas Festiwalu
Prapremier w Bydgoszczy oraz reakcji mediów na spektakl „Nasza przemoc, wasza
przemoc” w reż. Olivera Frljicia. Podczas przedstawienia miały miejsce bulwersujące
i znieważające polskie barwy narodowe sceny, a dodatkowo w tekście prasowym
nastąpiło ich przerysowanie i wzmocnienie przez użycie drastycznych opisów. Tekst
prasowy doprowadził do wzburzenia opinii publicznej / wrzesień
46. Reduta Dobrego Imienia aktywnie zaangażowała się w sprawę przeciwko Hansowi G.,
który znieważał swoich pracowników i współpracowników – Polaków używając wobec
nich hitlerowskiej mowy nienawiści. Reduta zapewniła pomoc prawną pokrzywdzonej
Natalii Nitek i finansuje koszty procesu cywilnego. Sąd Okręgowy w Gdańsku, po
analizie Statutu Reduty, doszedł do wniosku, że Reduta może przystąpić do sprawy
po stronie pokrzywdzonej / październik
47. Rozpoczynamy działania nad zmianą tzw. „Tablic Tchorka” w Warszawie. Tablice są
pomnikami upamiętniającymi egzekucje uliczne z lat 1943-44, lecz także
wcześniejsze i późniejsze zbrodnie niemieckie w Warszawie. Postulujemy zmianę
sposobu wskazania sprawców (zamiana z hitlerowcy na Niemcy) jak i umieszczenia
informacji kontekstowej / październik
48. Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury i wysłaliśmy oficjalne pismo do Facebooka
z prośbą o reakcję wobec trzech profili, które w sposób bulwersujący szkalują Jezusa
Chrystusa oraz św. Jana Pawła II / październik
49. Uruchomienie półautomatycznego systemu wykrywania zniesławień w internecie.
Narzędzie stworzone przez informatyków jest inteligentną wyszukiwarką opartą na
silniku google. System odpytuje googla, czy, gdzie, w jakim języku i ile razy znalazł
w internecie wybrane hasła, typu „polski obóz koncentracyjny”, „polskie getto”,
„polskie SS”. Przeszukuje strony www, blogi, a także media społecznościowe,
analizuje wpisy na profilach Facebook oraz Twitter. Informacja zwrotna
archiwizowana jest w postaci pliku pdf, który przy braku reakcji na pismo wzywające
do sprostowania nieprawidłowej informacji, może stać się dowodem w sprawie
sądowej. Jet to narzędzie wewnętrzne Fundacji, odbiorcy naszych działań maja
dostęp jedynie do tzw. Indeksu RDI zawierającego statystyki. Zakomunikowanie
nowych możliwości działania Fundacji odbyło się w trakcie konferencji prasowej /
październik
50. Przygotowaliśmy rozbudowaną opinię na temat praktyk Facebooka, który blokuje
profile narodowościowe a nie reaguje na wezwania do likwidacji profili szkalujących
św. Jana Pawła II i posługujących się symbolami komunistycznymi / listopad
51. Wystosowaliśmy list wyjaśniający kontekst kulturowy i przyczyny oburzenia naszych
rodaków działaniami Facebooka w odpowiedzi na list otwarty Richarda Allena - vice
prezesa Facebooka na Europę Środkową jaki wystosował do Polaków w związku z

intensywną debatą w Polsce na temat tego, jakie treści Facebook dopuszcza a jakie
usuwa / listopad
52. Czwarta gra miejska z historią w tle. Tym razem pod hasłem „Niepodległość”
uczestnicy poznawali wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości po 123 latach niewoli. Projekt zrealizowany we współpracy z PGE
Polska Grupa Energetyczna. Po zakończeniu gry w Bazylice św. Krzyża w Warszawie
odbył się koncert „Respublica Redivina” w wykonaniu Jacka Kowalskiego – pieśniarza,
poety, historyka sztuki / listopad
53. We współpracy z Fundacją Łączka powołaliśmy Społeczny Trybunał Narodowy, który
zajmie się symbolicznym osądzeniem komunistycznych morderców, którzy do tej pory
nie ponieśli należnej im kary za swoje zbrodnie. STN to sąd obywatelski, dlatego
wyroki mają wymiar symboliczny – orzeczenie infamii. Reduta Dobrego Imienia
zapewni Społecznemu Trybunałowi zaplecze logistyczne. Komunikacja nowych
działań nastąpiła w trakcie konferencji prasowej / listopad
54. Uczestniczyliśmy w Marszu Niepodległości wraz z naszymi sympatykami i członkami.
Marsz stał się okazją do nawiązanie bliższych relacji i wysłuchania opinii o naszych
działaniach / listopad
55. W Sądzie Rejonowym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko twórcom
filmu „Nasze Matki, nasi Ojcowie” w którym Reduta Dobrego Imienia aktywnie
uczestniczy/ listopad
56. Interweniowaliśmy w sprawie artykułu w niemieckim „Mitteldeuscher Rundfunk”.
Redakcja opublikowała artykuł, w którym użyła zwrotu „polnische
Konzentrationslager”. W działania zaangażowaliśmy naszych wolontariuszy i
sympatyków. Otrzymaliśmy oficjalne przeprosiny, artykuł został sprostowany /
listopad
57. Opublikowaliśmy podsumowanie działalności systemu do wykrywania zniesławień, w
którym wyszczególniliśmy wszystkie podjęte działania wobec kłamliwych artykułów
w prasie zagranicznej / listopad
58. Wygraliśmy sprawę przeciwko tygodnikowi „Wprost”. Tygodnik opublikował artykuł
pt. „Licencja na zabijanie od Rzeczpospolitej” (tygodnik „Wprost”, nr 8/2016, s. 8082) omawiający książkę „Ptaki drapieżne. Historia Lucjana ‚Sępa’ Wiśniewskiego,
likwidatora z kontrwywiadu AK” autorstwa Michała Wójcika i Emila Marata
(Wydawnictwo Znak literanova, Kraków 2016). Wyrokiem sądu „Wprost” został
zmuszony do sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w materiale
prasowym, który opublikował. Proces był prowadzony z inicjatywy Reduty Dobrego
Imienia / grudzień
59. Maciej Świrski, prezes Reduty skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew
przeciwko Facebookowi. Zarzuca spółce dyskryminację z uwagi na przekonania
polityczne, światopogląd oraz wyznanie żądając zakazania Facebookowi stosowania
cenzury, dyskryminacji i blokowania swobody informacji / grudzień
60. Wzięliśmy udział w manifestacji organizowanej 13 grudnia na warszawskim placu
Trzech Krzyży dla upamiętnia ofiar wydarzeń z lat 1981-1983. Wraz z nami byli nasi
wolontariusze i sympatycy / grudzień
61. Informowaliśmy opinię publiczną o niepokojących doniesieniach z Holandii, gdzie
młodzi obywatele Polski byli przetrzymywani jako zakładnicy przez pracodawcę
tureckiego pochodzenia. Po naszej interwencji, sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw
Zagranicznych / grudzień

62. Opublikowaliśmy raport o bieżącej sytuacji w Polsce w związku z niepokojącymi
wydarzeniami w polskim Sejmie / grudzień
63. Złożyliśmy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie na działania prokuratury w
sprawie znieważenia przez "Newsweek" polskiego godła narodowego. W styczniu
2016r. Reduta Dobrego Imienia złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa w związku z publikacją przez tygodnik “Newsweek”
okładki, w której użyto rozbitego godła Rzeczpospolitej Polskiej. Sąd uznał zażalenie
wnioskującego / grudzień
64. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy manual
antydefamacyjny dla Polaków wyjeżdżających za granicę / grudzień
65. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy konspekty lekcji dla
dzieci i młodzieży na Białorusi i Ukrainie / grudzień
66. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowaliśmy od strony
merytorycznej i graficznej wielkoformatową wystawę na planszach „Dzieci
Zamojszczyzny” / grudzień
67. Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych opracowaliśmy analizę dotyczącą
koncepcji polskiej polityki historycznej wobec Białorusi / grudzień
Podsumowanie liczbowe 2016 r.:
- 103 wysłane newslettery Reduty Dobrego Imienia
- 73 wpisy na stronie internetowej www.rdi.org.pl
- 141 733 odwiedzin na stronie www.rdi.org.pl
- 80 Tweetów, 4688 obserwujących na Twitterze. Profil był nieaktywny do 10.2016 r.
- 207 wpisów, 18016 polubień profilu na Facebooku
- 55 wezwań do sprostowania, w tym 30 zakończonych sukcesem
- 16 spraw skierowanych na drogę sądową i do prokuratury
- 200 książek i czasopism w podręcznej biblioteczce Reduty Dobrego Imienia

