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Людмила Козловська, Президент Фундації «Відкритий Діалог», виграла другий бій  
з правлячою партією «Закон і Справедливість». Воєводський адміністративний суд 
відхилив рішення, згідно з яким вона позбавлялася права на перебування в Польщі. Цю 
подію прокоментував Йоахім Брудзинський, колишній міністр внутрішніх справ. 

Людмила Козловська не погодилася з рішеннями мазовецького воєводи і начальника 
Управління у справах іноземців: обидва відмовили їй в праві на перебування у Польщі. 
Справа була передана до Воєводського адміністративного суду в Варшаві, який відхилив 
ці рішення. 

«Суд визнав конфіденційні матеріали Агентства внутрішньої безпеки дуже загальними, 
занадто стислими і недостатніми для прийняття рішення про відмову», – пише в своїй 
заяві Фундація «Відкритий Діалог». 

Сама Козловська звернулася до членів «Закону і Справедливості» в соціальних мережах, 
повідомивши їм про вердикт суду і запитавши, чому ж вони тепер мовчать.  

«Пропаганда «Закону і Справедливості» так радісно поширювала фейкові новини разом  
з молдавською і казахстанською пропагандою про мене, мою сім'ю і діяльність, а зараз 
після чергового рішення – тиша», – написала Людмила, поіменно звертаючись до Вітольда 
Ващиковського, Ришарда Чарнецького, Йоахіма Брудзинського, Беати Кемпи та Патріка 
Якома. 

«Після цього рішення я ні на йоту не змінив своєї думки щодо них. Бажаю їм якомога 
швидше почати «боротися» за «демократію» в тих країнах, де їх найбільше підтримують», 
– відповів кілька годин по тому Йоахім Брудзинський, депутат Європарламенту від 
«Закону і Справедливості». 

 

Друга перемога 

Раніше дані Людмили Козловської, Президента Фундації «Відкритий Діалог», були 
видалені з Шенгенської інформаційної системи. У польської влади не залишилося іншого 
виходу після того, як Бельгія надала Козловській посвідку на проживання. 

Козловська стверджує, що стала об'єктом переслідувань з боку «Закону і Справедливості» 
після того, як в 2017 році вона (разом з чоловіком, Бартошем Крамеком) стала брати 
участь в протестах проти змін польської судової системи. 

 

Посилання: https://wiadomosci.wp.pl/sad-o-ludmile-kozlowskiej-dzialaczka-wzywa-politykow-
pis-jest-reakcja-6421464195090049a  

 

Оригінальний заголовок: «Sąd o Ludmile Kozłowskiej. Działaczka wzywa polityków PiS. Jest 
reakcja» 
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