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Центр моніторингу свободи преси Спілки польських журналістів розмістив публікацію із 
закликом «(...) діяти розважливо та дотримуватися принципів журналістської етики, 
повідомляючи про пресконференцію Фундації «Відкритий Діалог».  Незабаром після 
того, як Фундація «Відкритий Діалог» на пресконференції 10.10.2019 оголосила, що 
стала об`єктом нападок з боку уряду, та подала 20 судових позовів проти політиків 
партії «Право і Справедливість» та журналістів, які були частиною «масової 
пропагандистської кампанії», Ян Ординський [прим. перекладача: член правління 
Товариства журналістів (Towarzystwo Dziennikarskie)] заявив, що «Центр моніторингу 
свободи преси Спілки польських журналістів мав би вберегти нас від цього звернення, 
враховуючи своє політичне походження». 

На пресконференції у четвер Фундація «Відкритий Діалог» повідомила, що подала 20 
позовних заяв проти журналістів та політиків партії «Право і Справедливість». У своєму 
повідомленні на пресконференції Фундація зазначила що з 2017 року була «об'єктом 
нападок з боку уряду партії «Право і Cправедливість», а також залежних від цього уряду 
державних інституцій та провладних ЗМІ». 

 «Нас звинувачували у найрізноманітніших речах: від шпигунської до антидержавної 
діяльності на користь Німеччини, Росії, брюссельських еліт, Джорджа Сороса, а іноді й на 
користь Моссаду та України», – заявив Голова Ради Фундації Бартош Крамек. 

Фундація «Відкритий Діалог» повідомила, що позови до суду були подані проти 
польського державного телебачення (TVP), Польського радіо, медіагрупи Fratria (видавець 
тижневика «Sieci» та порталу wPolityce.pl), а також проти Йоахима Брудзінського [прим. 
перекладача: депутат Європарламенту, колишній міністр внутрішніх справ], Патрика Які 
[прим. перекладача: депутат Європарламенту, колишній заступник міністра юстиції], 
Христини Павловіч [прим. перекладача: депутат], Ришарда Чарнецького [прим. 
перекладача: депутат Європарламенту] та таких журналістів як: Томаш Сакевич, Вітольд 
Гадовський, Марчін Вікло, Марек Піза та Войцех Бєдронь. Onet повідомляє, що загальна 
сума компенсації, яку вимагає Фундація, становить майже 1,7 мільйона злотих. 

Того ж дня Центр моніторингу свободи преси Спілки польських журналістів розмістив на 
своєму веб-сайті заклик до «всіх журналістів та користувачів Інтернету діяти розважливо 
та не давати волю почуттям, повідомляючи про причини, хід та зміст пресконференції». За 
даними Центру моніторингу свободи преси, конференція відбулася напередодні 
парламентських виборів, «якість представленої інформації, очевидно спрямована проти 
однієї сторони» та «попередні суперечки» навколо Фундації означають, що «до будь-якої 
оприлюдненої сьогодні інформації слід підходити обережно». 

Ян Ординський, член правління Товариства журналістів (Towarzystwo Dziennikarskie), каже, 
що він дуже скептично ставиться до звернень Центру моніторингу свободи преси або 
Спілки польських журналістів. «Це одна з останніх організацій, від якої я б очікував такого 
звернення. Вони упереджені та відверто підтримують партію «Право і Справедливість»,  
а також продовжують говорити, що в Польщі все гаразд. Вони мали б уберегти нас від 
цього звернення, враховуючи їхнє політичне походження», – додав він. 



Бартош Венгларчик, головний редактор порталу Onet, який повідомив про 
пресконференцію, каже, що він ніколи не читав звернення Центру моніторингу свободи 
преси і не збирається. «Спілка польських журналістів не має поваги серед журналістської 
спільноти. Мені байдуже, про що йдеться у їхньому зверненні. Кожна людина повинна 
встановлювати свої власні стандарти. Дивлячись на стандарти, представлені ЗМІ, 
представники яких асоціюються з Спілкою польських журналістів, видно, що самі члени їх 
не дотримуються», – зазначив Венгларчик. 
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