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Warszawa, dn. 10 października 2019 r.  

 

LISTA SPRAW – NARUSZENIA DOBRA OSOBISTYCH (K.C.) I POMÓWIENIE (K.K)  

– Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WYSOKOŚCI ROSZCZEŃ I PRZYKŁADÓW NARUSZEŃ 

 

1. TVP (200 tys. złotych; pozew złożony 8 sierpnia 2019, postanowienie o zabezpieczeniu z dn. 25 

września 2019, sygn. akt III C 954/19) 

 

Liczne naruszenia dóbr osobistych: handel bronią – szykowanie broni na uliczne zamieszki w Polsce, 

rosyjskie pieniądze, rosyjskie paszporty, związki z rosyjskimi służbami specjalnymi i “generałem od FSB”, 

pranie brudnych pieniędzy, finansowanie przez M. Abliazowa, planowanie zamachu stanu i krwawych 

zamieszek, ekstremizm i terroryzm, zdrada Ukrainy   

 

Szczegółowy wykaz naruszeń i ocena Sądu Okręgowego w W-wie zawarte są w postanowieniu z dn. 25 

września br. udostępnionym na dzisiejszym wydarzeniu 

 

Przykłady:  

„Pojawiły się wątpliwości dotyczące finansowania Fundacji. Według autora tego wpisu na konto fundacji 

OD umiały bowiem wpływać pieniądze od rosyjskiej firmy związanej z tamtejszym przemysłem 

zbrojeniowym” https://www.tvp.info/33448513/koncesja-na-bron-dla-otwartego-dialogu-opiniowal-ja-

byly-szef-skw-ktory-ma-zarzuty-ws-nielegalnej-wspolpracy-z-fsb – 2 sierpnia 2017. 

„W wiadomościach pokazaliśmy, że fundacja finansowana jest ze wschodu [W DOMYŚLE: ROSJI]” 

http://wiadomosci.tvp.pl/35054165/kto-chcial-zdestabilizowac-sytuacje-w-polsce – 2 grudnia 2017. 

„Po aneksji Krymu przez Rosję, jesienią 2014 roku, Ludmiła Kozłowska otrzymała rosyjski paszport” 

https://www.tvp.info/39415181/sbu-wszczela-dochodzenie-przeciwko-ludmile-kozlowskiej – 10 grudnia 

2018. 

“Te protesty nie miały nic wspólnego z troską o polski wymiar sprawiedliwości (…) zostaliśmy 

zaatakowani przez Ludmiłę Kozłowską i Bartosza Kramka, Otwarty Dialog (…) przypomnijmy jak działały 

grupy Baader Meinhof i Czerwone Brygady, jak dokonywały mordów (…) 

https://vod.tvp.pl/video/magazyn-sledczy-anity-gargas,30082017,33545904 

https://www.youtube.com/watch?v=nMJbQ4Izs9I – 1 września 2017. 

 

 

https://www.tvp.info/33448513/koncesja-na-bron-dla-otwartego-dialogu-opiniowal-ja-byly-szef-skw-ktory-ma-zarzuty-ws-nielegalnej-wspolpracy-z-fsb
https://www.tvp.info/33448513/koncesja-na-bron-dla-otwartego-dialogu-opiniowal-ja-byly-szef-skw-ktory-ma-zarzuty-ws-nielegalnej-wspolpracy-z-fsb
http://wiadomosci.tvp.pl/35054165/kto-chcial-zdestabilizowac-sytuacje-w-polsce
https://www.tvp.info/39415181/sbu-wszczela-dochodzenie-przeciwko-ludmile-kozlowskiej
https://vod.tvp.pl/video/magazyn-sledczy-anity-gargas,30082017,33545904
https://www.youtube.com/watch?v=nMJbQ4Izs9I
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2. Polskie Radio (200 tys. złotych; pozew złożony 8 sierpnia 2019, sygn. akt XXV C 1876/19) 

 

Liczne naruszenia dóbr osobistych: handel bronią, rosyjskie pieniądze, paszporty i służby specjalne 

sterujące fundacją, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie przez M. Abliazowa, planowanie zamachu 

stanu, zdrada Ukrainy, “sekstaśmy”  

 

„Ciekawe w tej sprawie są powiązania Kozłowskiej z kazachskim oligarchą Abliazowem, a co za tym idzie 

z samym Kremlem” https://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/2201180,Ludmila-Kozlowska-jest-

powiazana-z-Kremlem-Komentarz-publicystow – 11 października 2018 r. 

„Jak wyjaśniła, Otwarty Dialog jest podejrzewany o związki z Muchtarem Abliazowem, Powiązany  

z Kremlem, kazachski oligarcha posądzany jest o kradzież miliardów dolarów z Kazachstanu i Rosji” 

https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2182776,Ludmila-Kozlowska-z-zakazem-wjazdu-na-

terytorium-UE – 27 sierpnia 2018 r. 

„Ludmiła Kozłowska została wydalona z Polski za kontakty z rosyjskimi służbami specjalnymi” – 

informuje mołdawski „Telegraph”” http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/378313,Kontrowersje-

zwiazane-z-wydaleniem-Ludmily-Kozlowskiej – 22 sierpnia 2018 r. 

„Jak ustalili polscy dziennikarze śledczy, fundacja „Otwarty Dialog” jest sponsorowana i kierowana przez 

obywateli Rosji. Prezesem Fundacji okazała się żona Kramka, Lyudmyla Kozlovska, pochodząca  

z Sewastopola, która dostała obywatelstwo rosyjskie po aneksji Krymu przez Rosję. Wśród sponsorów 

oraz części osób z kierownictwa fundacji również są osoby posiadające rosyjskie paszporty, regularnie 

odwiedzające Moskwę, spotykające się z wysoko postawionymi urzędnikami rosyjskimi, a nawet są 

właścicielami biznesu na okupowanym Krymie. Głównym sponsorem fundacji „Otwarty Dialog” okazał 

się brat Lyudmyly Kozlovskiej – Petro Kozlovski” http://www.polradio.pl/5/39/Artykul/341219 – 22 

sierpnia 2017 r. 

„Według naszych informacji, Liudmyla Kozlovska oraz Ablyazov są w romantycznych stosunkach” 

http://radiozagranica.pl/8/80/Artykul/386678,SBU-sledztwo-ws-Kozlowskiej%E2%80%93obronczyni-

aferzysty-Ablyazova – 11 października 2018 r. 

 

3. Fratria Sp. z o.o – wydawca wPolityce.pl (red. nacz. M. Nykiel) i Sieci (red. nacz. J. Karnowski)  

(100 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.)  

 

Liczne naruszenia dóbr osobistych: rosyjskie pieniądze, paszporty i służby specjalne, pranie brudnych 

pieniędzy, finansowanie przez Abliazowa, planowanie zamieszek/zamachu stanu 

 

„Ten plan Kramka należy czytać w jeden sposób: ktoś wtedy poczuł, że jest to świetny moment na bunt 

społeczny. Cel był jasny: doprowadzić do krwawych demonstracji i obalić władzę. Nie udało się, ale to 

nie znaczy, że to środowisko z tej drogi zeszło – słyszymy od doświadczonego pracownika służb”;  

https://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/2201180,Ludmila-Kozlowska-jest-powiazana-z-Kremlem-Komentarz-publicystow
https://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/2201180,Ludmila-Kozlowska-jest-powiazana-z-Kremlem-Komentarz-publicystow
https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2182776,Ludmila-Kozlowska-z-zakazem-wjazdu-na-terytorium-UE
https://www.polskieradio.pl/7/4399/Artykul/2182776,Ludmila-Kozlowska-z-zakazem-wjazdu-na-terytorium-UE
http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/378313,Kontrowersje-zwiazane-z-wydaleniem-Ludmily-Kozlowskiej
http://www.radiozagranica.pl/8/80/Artykul/378313,Kontrowersje-zwiazane-z-wydaleniem-Ludmily-Kozlowskiej
http://radiozagranica.pl/8/80/Artykul/386678,SBU-sledztwo-ws-Kozlowskiej%25E2%2580%2593obronczyni-aferzysty-Ablyazova
http://radiozagranica.pl/8/80/Artykul/386678,SBU-sledztwo-ws-Kozlowskiej%25E2%2580%2593obronczyni-aferzysty-Ablyazova
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„Czy Fundacja Otwarty Dialog oraz kierujące nim polsko-ukraińskie małżeństwo to tylko agentura 

wpływu w rękach oligarchów z byłego ZSRS, czy coś więcej?”; 

„W ukraińskich mediach (m.in. na portalu Antikor tropiącym korupcję za naszą wschodnią granicą) 

możemy przeczytać, że cały życiorys Kozłowskiej (obejmujący m.in. utworzenie pierwszej ukraińskiej 

biblioteki na Krymie w wieku 13 lat czy zaangażowanie w czasie pomarańczowej rewolucji w działania 

organizacji „Czarna pora”) to mająca niewiele wspólnego z prawdą legenda wytworzona na potrzeby 

uwiarygodnienia „śpiocha” – tym terminem określa się agentów obcych służb, niekiedy nawet latami 

czekających na uruchomienie przez mocodawców”;  

„Jakie naprawdę są związki pomiędzy Ludmiłą Kozłowską a Muchtarem Abliazowem? W internecie bez 

trudu można odnaleźć kilkunastominutowe nagranie, które ma dowodzić, że łączyły ich relacje intymne. 

Czy szefowa FOD rzeczywiście posiada rosyjski paszport?” – wydanie papierowe tygodnika SIECI nr 300 

pt. „Brudna kasa na polski majdan” 26 sierpnia 2018 r. 

„Niezłomni opozycjoniści czy pupile ‘kasty?’ Satysfakcja Kramka i Kozlovskiej po decyzji sądu w sprawie 

prezes FOD. ‘Trudny czas rządowej nagonki’” – https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-

kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu. 

„Traci grunt pod nogami? Kramek atakuje TVP za materiał o pieniądzach FOD: ‘To czysty goebelssowski 

cynizm’” https://wpolityce.pl/polityka/422680-traci-grunt-pod-nogami-kramek-atakuje-tvp. 

 

4. Marcin Rey – bloger, twórca profilu Rosyjska V Kolumna w Polsce (100 tys. złotych; pozew złożony 

10.10.2019 r.); jego raport o Fundacji Otwarty Dialog stał się podstawą dla bezprecedensowych 

ataków na Fundację 

 

Liczne naruszenia dóbr osobistych: „Raport” i liczne wpisy w mediach społecznościowych oraz wywiady 

udzielane prawicowej prasie, gdzie zarzucał powiązania z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym i mafią, 

finansowanie przez Abliazowa i Platona 

 

„Koncesję [na obrót bronią] już jej odebrano.” (s. 2 „Raportu”); 

„Całkowicie sprzeczny z pro-ukraińskim wizerunkiem fundacji jest fakt, że wyroby firmy jej głównego 

darczyńcy, za pośrednictwem dwóch przedstawicielstw w Sankt-Petersburgu, trafiają przede wszystkim 

do rosyjskich państwowych stoczni obsługujących marynarkę wojenną. Dyrektorzy tych 

przedstawicielstw, handlujący na co dzień z rosyjską admiralicją, należą do największych darczyńców 

fundacji” (s. 3); 

„Sposób, w jaki Petro Kozlowski działał i działa nadal na okupowanym Krymie i w samej Rosji jest prawie 

tak kontrowersyjny, jak poczynania kazachskiego oligarchy Muchtara Abliazowa czy rosyjskiego 

biznesmana Naila Maliutina, których obrona przed ekstradycją do krajów pochodzenia jako „działaczy 

praw człowieka” była, do czasu ukraińskiego Majdanu, głównym polem wysoko-budżetowej aktywności 

lobbystycznej fundacji Otwarty Dialog.” (s. 3); 

https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu
https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu
https://wpolityce.pl/polityka/422680-traci-grunt-pod-nogami-kramek-atakuje-tvp
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„Jednak Bartosz Kramek i Lyudmyła Kozlowska są mistrzami PR-u i nie ma potrzeby wyręczać ich  

w przedstawianiu siebie samych w pozytywnym świetle – robią to doskonale, aczkolwiek czasem mijając 

się z prawdą” (s. 3); 

„Tymczasem był to skutek braku profesjonalizmu ze strony fundacji Otwarty Dialog. Odbiło się to też 

niekorzystną opinią dla Polski w środowisku zbierającym pomoc dla batalionów na samej Ukrainie, skąd 

praktycznie przestano jeździć do naszego kraju po zaopatrzenie” (s. 23); 

„Przyklejanie się. Kilkukrotnie trzeba było protestować przed nieuprawnionym przypisywaniu sobie 

przez fundację Otwarty Dialog działań prowadzonych przez inne osoby czy podmioty. Było to szczególnie 

odczuwalne „za kulisami”, gdzie przedstawiciele fundacji nieraz uciekali się do zawoalowanych intryg, 

działających rozbijająco zarówno wśród Ukraińców zamieszkałych w Polsce, jak i w polskim środowisku 

solidarności z Ukrainą” (s. 24); 

„Ukraińcy przestrzegają przed fundacją Otwarty Dialog” (s. 26); 

„(…) mniej świeżej daty działacze ukraińscy w Polsce zaczęli dawać wyraz swoim zastrzeżeniom” (s. 26); 

„Jawność dopiero od 2015 roku. Fundacja Otwarty Dialog opublikowała swoje sprawozdania finansowe 

na stronie internetowej po kontrowersjach na tle niejasności finansowych w związku ze zbiórką do 

puszek, organizowaną podczas koncertu piosenkarki Kataryny Burzyńskiej w „Ukraińskim Świecie”  

w czerwcu 2015 roku” (s. 27); 

„Google Ireland Ltd. Centrala firmy Google na Europę. W latach 2015 i 2016 przekazała łącznie 480 025 

zł fundacji Otwarty Dialog. Elementem wyjaśnienia tej hojności może być osoba Wiktora Mirosznikowa, 

siostrzeńca Petra Kozlowskiego i jego wspólnika w spółce Stateful, który przebywa w USA i miał spółkę  

w Mountain View w Dolinie Krzemowej, tam, gdzie znajduje się siedziba Google’a” (s. 89). 

https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/582922608544609 – 14 sierpnia 2017 r. 

“Moja podejrzliwość wobec ludzi Otwartego Dialogu zaczęła się od intuicji: Kramkowi cholernie źle  

z oczu patrzy” https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/596959917140878  

– 18 września 2017 r. 

 

5. Balli Marzec – prawicowa publicystka, określa siebie jako “prawdziwą” kazachską opozycjonistkę, 

jednak większość swojej energii poświęca na tropienie przeciwników dyktatora Kazachstanu  

N. Nazarbajewa i jego otoczenia (15 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.) 

 

Liczne, noszące znamiona obsesji, naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Abliazowa, ukraiński 

szowinizm, antypolskość oraz rosyjskie służby, mafijny charakter działalności, zamach na jej życie; 

zamach na życie Jarosława Kaczyńskiego  

 

„Balli Marzec, kandydatka KWW Kukiz’15 w wyborach parlamentarnych i prezes Stowarzyszenia 

Wspólnota Kazachska została zaatakowana przez szefów Fundacji Otwarty Dialog, Ludmiłę Kozłowską  

i Bartosza Kramka. O sprawie powiadomiła policję. W tle incydentu znajduje się budząca wiele 

https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/582922608544609
https://www.facebook.com/RosyjskaVKolumnawPolsce/posts/596959917140878
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wątpliwości działalność kazachskiego oligarchy cieszącego się poparciem wielu polskich polityków  

i mediów” http://ballimarzec.pl/635/. 

„Ludmiła zajmuje się seksem z azjatą-złodziejem w Brukseli. Otwarty dialog Kramek w #Warszawa  

A miała czelność wzywać do obalenia rządu wybranego przez Polaków wyzywać Polaków od 

najgorszych-wprowadza ukraińskie zwyczaje. Pełna wersja filmu” https://twitter.com/ 

BalliMarzec/status/1007904227686043653. 

„Najemnicy Ablyazova, biorą za swoje usługi ogromne pieniądze, jeżdżąc na niezliczone wycieczki po 

Europie, próbując przekupić polityków i dziennikarzy. Politycy są przez nich czasami zastraszani groźbą 

pikiety lub wysyłką krytycznych materiałów do mediów. A od dziennikarzy żądają, żeby pisali  

o Abliazowie, jako o prześladowanym opozycjoniście” http://www.wspolnotakaz.pl/ pages/news/722. 

„Mafia to pieniądze i władza – a oni mają i pieniądze i polityków” http://ballimarzec.pl/otwarty-dialog-

czeka-na-swoj-czas/. 

„Fundacja Otwarty Dialog na początku zajmowała się tylko Kazachstanem, potem zaczęli zajmować się 

także Ukrainą, Rosją, krytykując władze tych krajów, tylko po to żeby stworzyć sobie historię 

działalności, żeby się uwiarygodnić, ale ich głównym celem jest to żeby oczyścić oligarchę Abliazowa. On 

wszystko opłaca, ich wystawne życie i działalność poprzez szemrane finansowanie” 

http://ballimarzec.pl/w-polsce-kazachski-oszust-probuja-podkupic-polskich-politykow-i-wplywac-na-

polska-polityke/. 

 

6. Witold Gadowski – prawicowy dziennikarz i publicysta, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich (30 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.) 

 

Liczne i drastyczne naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Abliazowa oraz rosyjskie służby, 

„sekstaśmy” 

 

„Jakiś dziennikarzyna z onetu twierdzi, że cytowany przez młodawski portal informacyjny Publica film  

z udziałem pewnej damy i Ablyazova oraz informacje tam podane to fake. Co ciekawe sam onet korzysta 

z tego portalu” https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1032309435123855360. 

„Wot i dziewica Kozlovskaya mnie rozszyfrowała...” 

https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1033451819433910273. 

„Dzis jest dzień "Otwartego  Dialogu" i dziewicy Kozlovskiej” 

https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1030552566751481856. 

„Jeżeli powiążemy Ablyazova z Otwartym Dialogiem to widzimy pewną konstrukcję, którą sprawdzić 

powinny służby specjalne i prokuratura. Jest to konstrukcja wyraźnie wskazująca na mocodawców  

z Rosji, którzy nie są zainteresowani stabilizacją życia społecznego w Polsce” 

https://wpolityce.pl/polityka/408374-gadowski-kozlowskiej-najwygodniej-bedzie-dzialac-z-kremla.  

http://ballimarzec.pl/635/
https://www.facebook.com/hashtag/warszawa?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%25255B0%25255D=68.ARCUYUv44mkCz-Kgoai928FBwFHzYp_0pj0DEibWrRJ390nobCxV2VVmEubddvwe8g7JbfFnZDwiUL5fFUCD4jTMDA8fB-JTK8B2E3cDbVu7UvHIm0pELwJ8KjIyri3rOhbC-6dOMkJmpZkQfpU_JI7-PtfkJuuWXnElulpMi-zqKcrRupwiQ3uBRuJJWUnb25if37dUlcmFJZoaZtHeeWq36VIy3mYfKtQDudASgwHalOPIDhRBggmyiJ3L8iRBUzXOBLrtkVd0Dzw2tWm7bmqLOgzg8YOrYZC34zHMQKC4g94CaLLlkWhjTgm1X6oMjeiy1rqBeLJjhBjmftcnTtXL0t-F&__tn__=%25252ANK-R
https://twitter.com/BalliMarzec/status/1007904227686043653
https://twitter.com/BalliMarzec/status/1007904227686043653
http://www.wspolnotakaz.pl/pages/news/722
http://ballimarzec.pl/otwarty-dialog-czeka-na-swoj-czas/
http://ballimarzec.pl/otwarty-dialog-czeka-na-swoj-czas/
http://ballimarzec.pl/w-polsce-kazachski-oszust-probuja-podkupic-polskich-politykow-i-wplywac-na-polska-polityke/
http://ballimarzec.pl/w-polsce-kazachski-oszust-probuja-podkupic-polskich-politykow-i-wplywac-na-polska-polityke/
https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1032309435123855360
https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1033451819433910273
https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1030552566751481856
https://wpolityce.pl/polityka/408374-gadowski-kozlowskiej-najwygodniej-bedzie-dzialac-z-kremla
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„Casus Kozlovskiej = Ribbentrop - Mołotow w mikroskali agenturalnej wymiany dobrych usług” 

https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1040210362778509313. 

 

7. Gazeta Polska i Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny GP (30 tys. złotych; pozew złożony 10 

października 2019 r.) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie z pieniędzy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, powiązania 

z rosyjskimi służbami, realizacja "interesów niemieckich”, atak na Polskę  

 

„Sama lista sponsorów na to wskazywała, powiedzmy choćby tej firmie, która remontowała okręty 

wojenne w Rosji. Okręty podwodne są uważane za pierwszą linię ataku, stanowią główną siłę 

uderzeniową. Dostęp do tego mogą mieć tylko osoby, które są całkowicie spenetrowane przez służby. 

Okazało się też, że jednym ze sponsorów fundacji Otwarty Dialog była Europejska Fundacja Klimatyczna, 

której szefem w tym czasie był wiceprezes Deutsche Banku, a wcześniej wiceminister w rządzie Angeli 

Merkel. On odpowiadał za finansowanie Nord Stream. On przez dłuższy czas dawał największe ilości 

pieniędzy, potem te pieniądze zaczęły się pojawiać z Rosji”; 

„Mamy do czynienia z ludźmi, którzy pracują za kasę. Mają kontakty tu i tam, z lobbystami, służbami,  

z różnymi biznesmenami. Ktoś sfinansuje pucz, na przykład w Mołdawii. Opublikowanie tego  

w brytyjskiej prasie wywołało lawinę, zaczęło to być komentowane. Rosjanie nie wypuszczają swoich 

ludzi, oni spokojnie dadzą się przewerbować i potem się przypomną. 'Wstrzymajmy Państwo' to jest 

powiedzenie Bartosza Kramka, które podjęli nauczyciele, nie wiem, czy nie będzie im głupio. Nawet dał 

taką instrukcję, prawdopodobnie przećwiczoną na Majdanie”; 

„Otwarty Dialog miał bardzo silnych zwolenników w Polsce, oni się pod tymi szatami demokratycznymi 

ukrywali. Myśmy ostrzegali, że tam są rosyjskie pieniądze. Jest coś bardzo niedobrego, że fundacja, która 

angażuje się w przewrót polityczny w Polsce, bierze pieniądze od polityków z innych państw” – mówił  

w programie "Wolne Głosy" Telewizji Republika 23 kwietnia 2019 r. cytowany przez Niezależna 

https://niezalezna.pl/268784-afera-z-fundacja-kozlowskiej-tomasz-sakiewicz-komentuje-polskiemu-

rzadowi-naleza-sie-wyjasnienia. 

„Na stronie Internetowej można było przeczytać, że głównym sponsorem jest Petro Kozłowski brat Pani 

Ludmiły, który co można sprawdzić, głęboko nie sięgając, że miał swoje interesy w Sewastopolu,  

w Petersburgu w stoczniach wojskowych, i to wszystko było w zasadzie w Internecie dostępne” – mówił  

w 15 minucie 14 sekundzie powołując się na raport Reya, a potem rozwinął myśl: „Na rynku jest sporo 

firm, które się najmują, są stajnią dla służb, lobbystów itp. Problem polega na tym, że ci którzy się 

wynajmowali Rosjanom, to jest „one way ticket”. Nie ma możliwości, żeby się wyrwać z tych szponów. 

Rosjanie tych najemników później wykorzystują. [...] Otwarty Dialog był bardzo łatwym celem dla służb 

rosyjskich i tego typu organizacje często wykorzystuje się w działaniach wywiadowczych - w tym ludzi, 

którzy być może wierzą, że działają w słusznej sprawie.  Część z tych ludzi mogła działać absolutnie 

przekonana, że „zbawia demokrację”. To jest paradygmat targowicki, gdzie pod fałszywą flagą 

https://twitter.com/GadowskiWitold/status/1040210362778509313
https://niezalezna.pl/268784-afera-z-fundacja-kozlowskiej-tomasz-sakiewicz-komentuje-polskiemu-rzadowi-naleza-sie-wyjasnienia
https://niezalezna.pl/268784-afera-z-fundacja-kozlowskiej-tomasz-sakiewicz-komentuje-polskiemu-rzadowi-naleza-sie-wyjasnienia
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doprowadza się do rozbicia...” – 23 kwietnia 2019 r. https://www.youtube.com/watch?v=puZjQSFRc14 

w “Debacie Jedynki” cytowany przez: https://niezalezna.pl/268798-jaki-byl-glowny-cel-fundacji-otwarty-

dialog-targalski-infiltracja-srodowisk-liberalnych. 

„Fundacja, która jest finansowana przez rosyjskie służby, a jest na to coraz więcej dowodów, nie 

powinna działać w Polsce, to jest łamanie prawa”; 

„Publikacja brytyjskiego dziennika świadczy o tym, że odezwały się pewny alerty i system 

bezpieczeństwa NATO działa”;  

„W naszych publikacjach ujawnialiśmy przede wszystkim to, że pani Ludmiła Kozłowska i Bartosz Kramek 

biorą pieniądze od cieszących się największym zaufaniem rosyjskiego rządu części przemysłu 

wojskowego. Zwracaliśmy również uwagę, że biorą pieniądze od rządu niemieckiego. To jest przedziwny 

układ, swoisty pakt Ribbentrop-Mołotow na poziomie fundacji. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy 

służby różnych państw finansują organizację angażującą się w finansowanie przewrotów w Europie 

Środkowej, ale zwalczającej również polski rząd”; 

„Hasło Bartosza Kramka "Wyłączyć państwo" działało, w związku z naszymi publikacjami nasza redakcja 

została podana do sądu. Możemy udowodnić, że fundacja brała pieniądze z zagranicy i angażowała się  

w przewrócenie polskiego systemu politycznego i polskiego rządu”; 

„Fundacja Bartosza Kramka idealnie się w to wpisuje. Jednak w tej rozgrywce dominująca jest Rosja, 

która chce doprowadzić do oderwania Polski od NATO i systemu zachodniego, co realizowane jest przez 

budowanie frakcji zarówno po prawej stronie sceny politycznej, jak i po lewej. To jest stała gra rosyjska” 

– mówił 23 kwietnia 2019 r. na antenie Polskiego Radia 24, cytowany przez Frondę 

https://www.fronda.pl/a/sakiewicz-o-fundacji-otwarty-dialog-ribbentrop-molotow-na-poziomie-

fundacji,125676.html. 

„Jeżeli pani Ludmiła dziękuje panu Sikorskiemu, panu Szczerbie i innym za wjazd na terytorium Niemiec 

w interesie państwa niemieckiego, to znaczy, że ci ludzie realizują ściśle właśnie interesy niemieckie" – 

mówił 14 września 2018 r. Sakiewicz w TVP (jeszcze nie znalazłem audycji, ani nie ma stenogramu) 

cytowany przez Telewizję Republika http://telewizjarepublika.pl/sakiewicz-mocno-czyje-interesy-

realizuja-sikorski-i-szczerba,70099.html. 

Gazeta Polska: 

„Dla mnie od dawna więcej niż prawdopodobne jest, że państwo Ludymyła i Bartosz to zwykła ruska 

agentura jest.  I niestety ich polscy poplecznicy też. Caryca Katarzyna też broniła praw mniejszości 

uciskanych w Polsce – pisze zastępca red. naczelnego Piotr Lisiewicz w tekście pt. „Cztery rosyjskie miny 

na drodze Do Fort Trump”. Więcej na ten temat przeczytacie w najnowszym numerze "Gazety Polskiej"”  

brzmi zapowiedź z 29 kwietnia 2019 r. nowego numeru gazety na portalu Niezależna.pl 

https://niezalezna.pl/269556-jak-kreml-chce-walczyc-z-budowa-fortu-trump-nowy-numer-gazety-

polskiej-od-wtorku-w-kioskach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=puZjQSFRc14
https://niezalezna.pl/268798-jaki-byl-glowny-cel-fundacji-otwarty-dialog-targalski-infiltracja-srodowisk-liberalnych
https://niezalezna.pl/268798-jaki-byl-glowny-cel-fundacji-otwarty-dialog-targalski-infiltracja-srodowisk-liberalnych
https://www.fronda.pl/a/sakiewicz-o-fundacji-otwarty-dialog-ribbentrop-molotow-na-poziomie-fundacji,125676.html
https://www.fronda.pl/a/sakiewicz-o-fundacji-otwarty-dialog-ribbentrop-molotow-na-poziomie-fundacji,125676.html
http://telewizjarepublika.pl/sakiewicz-mocno-czyje-interesy-realizuja-sikorski-i-szczerba,70099.html
http://telewizjarepublika.pl/sakiewicz-mocno-czyje-interesy-realizuja-sikorski-i-szczerba,70099.html
https://niezalezna.pl/269556-jak-kreml-chce-walczyc-z-budowa-fortu-trump-nowy-numer-gazety-polskiej-od-wtorku-w-kioskach
https://niezalezna.pl/269556-jak-kreml-chce-walczyc-z-budowa-fortu-trump-nowy-numer-gazety-polskiej-od-wtorku-w-kioskach
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„Jak dowiedziała się „Codzienna”, na wczorajszym posiedzeniu sejmowej komisji ds. służb specjalnych 

agenci ABW wykazali powiązania firm wspierających fundację z obywatelami Federacji Rosyjskiej” – 

napisał zastępca redaktora naczelnego w artykule o tytule „Otwarty Dialog z rosyjskim finansowaniem” 

26 kwietnia 2019 r.  https://gpcodziennie.pl/113196-otwartydialogzrosyjskimfinansowaniem.html. 

 

8 i 9. Marcin Wikło i Marek Pyza, dziennikarze śledczy tygodnika „SIECI” (po 300 tys. złotych, złożono 

prywatne akty oskarżenia 22 sierpnia 2019 przeciwko M. Wikło i 21 sierpnia 2019 przeciwko M. Pyzie) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie z pieniędzy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, powiązania 

z rosyjskimi służbami, realizacja "interesów niemieckich”, atak na Polskę, “sekstaśmy” 

 

„Skąd Ci ludzie mieli pieniądze, skąd Bartosz Kramek i Ludmiła Kozłowska mieli pieniądze? No właśnie  

z firmy Silkroad, która ma przedziwne powiązania finansowe, do której na przykład wpłynęły miliony  

z takich firm zawieszonych w rajach podatkowych: na Seszelach, w Belize, od firm występujących  

w Panama Papers, zamieszanych między innymi w zachwianie rynku finansowego w Mołdawii albo 

nieoficjalnie, jak ustaliły polskie służby: od Muchtara Abljazowa (…)” – wydanie papierowe tygodnika 

SIECI nr 300 pt. „Brudna kasa na polski majdan” 26 sierpnia 2018 r.  

Inne publikacje:  

„Czy Fundacja Otwarty Dialog oraz kierujące nim polsko-ukraińskie małżeństwo to tylko agentura 

wpływu w rękach oligarchów z byłego ZSRS, czy coś więcej?”, „Jakie naprawdę są związki pomiędzy 

Ludmiłą Kozłowską a Muchtarem Abliazowem? W internecie bez trudu można odnaleźć 

kilkunastominutowe nagranie, które ma dowodzić, że łączyły ich relacje intymne”, „Czy szefowa FOD 

rzeczywiście posiada rosyjski paszport?”, „Pozostają pytania: dlaczego takim kosztem tworzone 

narzędzie wpływu, które można określić też mianem agentury wpływu potężnych oligarchów, zostało 

użyte na polskim terenie? Dlaczego tak ostro i brutalnie ci ludzie weszli do gry, w której szło o siłowe 

wywrócenie werdyktu demokratycznego z 2015 r.?”. 

 

10. Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl (200 tys. złotych, złożono prywatny akt oskarżenia 22 

sierpnia 2019 r.) 

 

Liczne naruszenia dóbr osobistych: finansowanie z pieniędzy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, 

powiązania z rosyjskimi służbami, realizacja "interesów niemieckich”, atak na Polskę 

 

„Niezłomni opozycjoniści czy pupile ‘kasty?’ Satysfakcja Kramka i Kozlovskiej po decyzji sądu w sprawie 

prezes FOD. ‘Trudny czas rządowej nagonki’” https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-

kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu. 

https://gpcodziennie.pl/113196-otwartydialogzrosyjskimfinansowaniem.html
https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu
https://wpolityce.pl/polityka/450670-satysfakcja-kozlovskiej-po-szokujacej-decyzji-sadu
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„UJAWNIAMY. Wrogowie Putina? Skądże! Rodzina i darczyńcy Kramka i Kozłowskiej z FOD mają rosyjskie 

paszporty i swobodnie podróżują do Moskwy” z dnia 1 grudnia 2017 r. 

https://wpolityce.pl/polityka/369790-ujawniamy-wrogowie-putina-skadze-rodzina-i-darczyncy-kramka-

i-kozlowskiej-z-fod-maja-rosyjskie-paszporty-i-swobodnie-podrozuja-do-moskwy. 

„Za to prawdziwy popis kłamliwej histerii i manipulacji dała po spotkaniu z niemieckimi 

parlamentarzystami sama Kozłowska, która w rozmowie z DW miała stwierdzić, że „pokazała na 

własnym przykładzie «systemowy sposób» ataku władz w Polsce na społeczeństwo obywatelskie, 

niezależne media i praworządność” https://wpolityce.pl/polityka/412118-frekwencyjna-klapa-

wystepow-kozlowskiej-w-bundestagu. 

„Znaczy, ja jeszcze raz powtarzam, FOD jest narzędziem nacisku politycznego takiego rejwaru wręcz 

politycznego, którego się używa się od czasu do czasu, niczym granatu, który się wrzuca do jakiegoś 

pomieszczenia, po to żeby on eksplodował.” https://www.youtube.com/watch?v=OcHFP0odzmE. 

Inne publikacje: „UJAWNIAMY. Ofiara nagonki czy wpływowa prowokatorka wykorzystująca słabość 

Zachodu? TOP 10 tez obnażających Kozłowską” oraz udział w programie: „W co grają i kim są Kozłowska 

i Kramek? Marzec, Biedroń, Brzeski i Kuźmiuk u Krysztopy”. 

 

11. Maciej Wąsik – zastępca koordynatora służb specjalnych M. Kamińskiego, sekretarz Kolegium  

ds. Służb Specjalnych, poseł na Sejm RP (30 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: wezwanie do siłowego obalenia rządu, rosyjskie działania hybrydowe, 

finansowanie z pieniędzy rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego, powiązania z rosyjskimi służbami 

 

„Fundacja w ocenie śledczych finansowana jest nietransparentnie, a pewne działania Fundacji w mojej 

ocenie zagrażają bezpieczeństwu Polski. Ja przypomnę lato 2017, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości 

przeprowadzał przez Sejm trudne reformy sądownictwa ale oczekiwane społecznie. Opozycja wezwała 

do protestów ulicznych, te protesty się odbywały i nagle na stronie Fundacji, na stronie facebookowej 

Fundacji Otwarty Dialog pojawił się manifest… no czy polityczny, czy może dalej można iść… powiedzieć 

– manifest wzywający do obalenia rządu. Manifest, który mówił o ‘wyłączeniu rządu’, o blokowaniu czy 

też okupacji budynków rządowych”; 

„Ten manifest nie wykluczał, że dojdzie na ulicach rozlewu krwi. Było to wezwanie tak naprawdę do 

przewrotu. Ta część działalności Fundacji Otwarty Dialog wykracza poza [niewyraźnie ucięta wypowiedź 

przez prowadzącą]”; 

„Ja chciałbym powiedzieć, że właścicielami tych spółek zarejestrowanych w Szkocji w budynku, gdzie jest 

chyba dwieście-kilkadziesiąt spółek zarejestrowanych czyli są to wirtualne spółki – trzeba to tak nazwać, 

a właścicielami tych spółek są inne spółki zarejestrowane w rajach podatkowych na Seszelach, Belize, czy 

też Panamie zresztą przechodzące w sprawie Panama Papers”; 

 

https://wpolityce.pl/polityka/369790-ujawniamy-wrogowie-putina-skadze-rodzina-i-darczyncy-kramka-i-kozlowskiej-z-fod-maja-rosyjskie-paszporty-i-swobodnie-podrozuja-do-moskwy
https://wpolityce.pl/polityka/369790-ujawniamy-wrogowie-putina-skadze-rodzina-i-darczyncy-kramka-i-kozlowskiej-z-fod-maja-rosyjskie-paszporty-i-swobodnie-podrozuja-do-moskwy
https://wpolityce.pl/polityka/412118-frekwencyjna-klapa-wystepow-kozlowskiej-w-bundestagu
https://wpolityce.pl/polityka/412118-frekwencyjna-klapa-wystepow-kozlowskiej-w-bundestagu
https://www.youtube.com/watch?v=OcHFP0odzmE
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„Członek rodziny Pani [Ludmiły] Kozłowskiej, która jest prezesem fundacji [brat – Piotr Kozłowski] 

prowadzi biznesy i też finansuje tą Fundację. Prowadzi biznesy polegające na handlu sprzętem dla floty 

rosyjskiej. Te biznesy są usadowione na Krymie i w Petersburgu, no więc to jest dosyć dziwny kierunek. 

Ja chciałem zadać sobie pytanie czy można prowadzić biznes w rosyjskiej zbrojeniówce nie będąc 

afiliowanym przez tamtejsze służby? – 25 kwietnia 2019 r. w programie „w Punkt” (Telewizja Republika) 

https://vod.gazetapolska.pl/20453-gojska-wasik-legutko-kto-finansuje-fundacje-otwarty-dialog. 

„Pod stołem czy po cichu w kuluarach mówiono, że te źródła finansowania są ukryte, ich działalność 

stanowiła zagrożenie w różnych częściach Europy. Jak się chce uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie. Ta 

sprawa Ludmiły Kozłowskiej taka była, żeby pokazać, że wbrew ustaleniom polskich służb, zachód będzie 

robił inaczej. Cieszę się, że powstał ten artykuł w prasie brytyjskiej, bo stanowi potwierdzenie tego, co 

stwierdziły polskie służby. Ja bym zaryzykował stwierdzenie, że tę fundację można nazwać hybrydową” – 

powiedział 24 kwietnia 2019 r. Maciej Wąsik w TVP cytowany przez Niezależna.pl 

https://niezalezna.pl/268964-rosja-uaktywnila-cala-agenture-wasik-i-baczek-o-fundacji-otwarty-dialog-

padly-mocne-slowa. 

 

„Tak, to [„element wojny hybrydowej”] jest dobre określenie. Ja uważam, że w Polsce też prowadzona 

jest wojna hybrydowa. Nie tylko w Polsce a na całym świecie i Rosja jest tutaj, opanowała do perfekcji 

prowadzenie tego typu wojny i ten element wojny został uajawniony podczas kryzysu politycznego  

w lipcu zeszłego roku, kiedy były demonstracje uliczne, kiedy nagle polski internet został zalany masą 

troli, taki proces astroturfingu..  prawda.. który widzieliśmy. Nawet zupełnie nie związani z obozem 

rządzącym analitycy mówili, że pojawił się jakiś trzeci gracz, który na pewno nie ma dobrych intencji.  

I nagle pojawia się manifest, który mówi: „wyłączmy rząd!”, „okupujmy budynki rządowe”, „nie płaćmy 

podatków”, „doprowadżmy do majdanu w Polsce”... (...) To był pierwszy moment kiedy fundacja 

Otwarty Dialog włączyła się w sprawy polskie, bo dotychczas się zajmowała zupełnie innymi sprawami.  

I to był pierwszy moment – ktoś uznał, że to jest właśnie ten moment, żeby doprowadzić w Polsce wręcz 

do przelewu krwi, bo tam brano pod uwagę przelew krwi” – mówił w wywiadzie dla wPolsce.pl 27 

września 2018 r. https://www.youtube.com/watch?v=301oOxDBrYY. 

 

12. Szymon Szynkowski vel. Sęk – sekretarz stanu w MSZ (30 tys. złotych; pozew złożony 10 

października 2019 r.)  

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Rosję, działalność hybrydowa na rzecz rosyjskiego 

wywiadu 

 

„Co do zasady, opisany w artykule mechanizm zaangażowania podmiotów powiązanych  

z kierownictwem Fundacji Otwarty Dialog w proceder legalizacji środków finansowych wyprowadzonych 

z mołdawskiego systemu bankowego pozostaje zbieżny ze schematem zidentyfikowanym przez 

analityków ABW, nie jest to więc zaskoczenie. Upublicznione przez „The Sunday Times” informacje na 

temat aktywności Fundacji Otwarty Dialog i jej prawdopodobnych związków z Rosją również pozostają 

https://vod.gazetapolska.pl/20453-gojska-wasik-legutko-kto-finansuje-fundacje-otwarty-dialog
https://niezalezna.pl/268964-rosja-uaktywnila-cala-agenture-wasik-i-baczek-o-fundacji-otwarty-dialog-padly-mocne-slowa
https://niezalezna.pl/268964-rosja-uaktywnila-cala-agenture-wasik-i-baczek-o-fundacji-otwarty-dialog-padly-mocne-slowa
https://www.youtube.com/watch?v=301oOxDBrYY
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zbieżne z ustaleniami ABW, które w ramach realizowanych zadań przekazane zostały w 2018 r. władzom 

RP a także służbom partnerskim innych państw”; 

„W naszej ocenie, i w ocenie ABW, aktywność pani Ludmiły Kozłowskiej i kierowanej przez nią Fundacji 

wpisują się w rosyjskie działania o charakterze hybrydowym. Z uwagi między innymi na uwarunkowania 

historyczne w Polsce, jak i w innych państwach Europy Środkowowschodniej w przeszłości zniewolonych 

reżimem komunistycznym, tego rodzaju działania ze strony Federacji Rosyjskiej prowadzone są przez 

podmioty oficjalnie deklarujące swą antyrosyjskość”; 

„Jeżeli są wątpliwości wokół finansowania tej Fundacji, jeżeli z drugiej strony wiemy, że Fundacja była 

zaangażowana w działania antyrządowe, bardzo wiele działań antyrządowych, między innymi w Polsce 

aktywne działania antyrządowe, i jeszcze wiemy to, o czym mówiłem, że tego rodzaju działania, 

wywoływanie niepokojów społecznych i politycznych poprzez środowiska i ruchy antyrządowe bardzo 

często są elementem rosyjskich działań o charakterze hybrydowym, to warto o refleksję o wśród 

polskich polityków, we współpracę z jakimi podmiotami wchodzą, w jaki sposób finansowanymi i z jakich 

źródeł jest to finansowanie” – 25 kwietnia 2019 r., w stenogramie posiedzenia komisji ds. UE 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA. 

 

„W samym artykule wątek polski jest wątkiem, można powiedzieć, pobocznym, dodatkowym. Pojawia 

się on w kontekście wpisania szefostwa Fundacji Otwarty Dialog do systemu informacyjnego Schengen, 

dokonania takiego wpisu przez Polskę, wpisu zakazującego wjazdu tych osób na teren UE” – ta 

wypowiedź pochodząca również ze stenogramu Komisji ds. UE w sumie też jest kłamstwem. Sunday 

Times w całości powołuje się na raport mołdawskiej komisji, zaś mołdawska komisja czerpała garściami  

z publikacji Polskiego Radia, które odwoływało się do raportu Marcina Reya 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA. 

 

„To [zaproszenie do Bundestagu we wrześniu 2018] było szkodliwe również z punktu widzenia interesów 

UE, bo przecież te informacje mówią o działaniach, które były wymierzone również w UE, nie tylko  

w Polskę” – 23 kwietnia 2019 r. komentował sprawę dla TVP https://www.tvp.info/42316775/chor-

obroncow-ludmily-kozlowskiej-nagle-przycichl. 

 

„Zdjęcie Amb. RP z L. Kozłowską nie miało miejsca na terenie amb. RP. Organizatorem i gospodarzem 

wydarzenia był Dom Polski Wschodniej. Zdjęcie ma charakter zamierzonej manipulacji wizerunkiem 

Ambasadora RP. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił już Amb. RP. Oczekujemy wyjaśnień DPW” – 

wypowiedź na Twitterze polityka z dn. 5 września 2018 r. 

https://twitter.com/SzSz_velSek/status/1070494868747837440. 

 

„Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest Państwem jednym z najbardziej narażonych 

na ofensywną agresywną politykę Federacji Rosyjskiej, a tutaj o takim zagrożeniu mówimy [wydanie 

Ludmile Kozłowskiej wizy przez Niemcy i Belgię]” – w programie „Minęła 20.” w TVP 26 września 2018 r. 

https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,26092018,38864790. 

 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA
https://www.tvp.info/42316775/chor-obroncow-ludmily-kozlowskiej-nagle-przycichl
https://www.tvp.info/42316775/chor-obroncow-ludmily-kozlowskiej-nagle-przycichl
https://vod.tvp.pl/video/minela-dwudziesta,26092018,38864790
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13. Krystyna Pawłowicz, poseł na Sejm RP (20 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.)  

 

Naruszenia dóbr osobistych: działalność hybrydowa na rzecz rosyjskiego wywiadu 

 

„A w ogóle, JAKIM PRAWEM Niemcy w swym Bundestagu robią „przesłuchania na temat 

praworządności W POLSCE !? A miarodajnym źródłem wiedzy o „faszyźmie”, „dyktaturze” i „łamaniu 

wolności” w PL ma być powsz. uchodząca za agenta Putina Ukrainka Kozlowska?” – pisze na swoim 

Twitterze 13 września 2018 r. https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1040112365759553538, 

uzyskując mnóstwo polubień (ponad 2100) i udostępnień (prawie 600); na ten wpis powoływały się też 

media, m.in. https://dorzeczy.pl/kraj/76955/Niemcy-zajmuja-sie-praworzadnoscia-w-Polsce-Pawlowicz-

Jakim-prawem.html, https://biznes.radiozet.pl/Newsy/Fundacja-Otwarty-Dialog-miala-lobbowac-na-

rzecz-oligarchow.-Kim-jest-Ludmila-Kozlowska oraz https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Ludmila-

Kozlowska-w-Berlinie-o-polskiej-demokracji.-Oburzenie-Pawlowicz. 

„Niemcy łamiąc dec. ALERT swego oficjalnego sojusznika,tj Polski o wydaleniu z PL i UE Ludmyly 

Kozlovskiej i zapraszając ją,mimo to,jako swego gościa - tylko potwierdzili swój antypolski sojusz z Rosją  

i zasadność wydalenia z PL osoby tak ważnej dla Rosji” – 12 września 2018 r. 

https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1040112365759553538. 

 

14. Patryk Jaki – europoseł Solidarnej Polski, b. wiceminister sprawiedliwości, kandydat na prezydenta 

Warszawy w wyborach samorządowych 2018 roku (15 tys. złotych; pozew złożony 10 października 

2019 r.)  

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Rosję, działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu 

 

„Róża Thun do tej pory nie wyjaśniła swoich kontaktów z Fundacją Otwarty Dialog, która według 

"Sunday Times" jest pralnią brudnych pieniędzy” – mówi cytowany w komunikacie PAP publikowanym 

29 kwietnia 2019 r. m.in. w Onecie https://wiadomosci.onet.pl/kraj/patryk-jaki-zadanie-mojej-dymisji-

jest-absurdalne-i-bezzasadne/h2kdhvj. 

Konferencja 27 kwietnia 2019 r.: 

„Thun kłamie, opowiadając w mediach, że nie ma nic wspólnego z fundacją Otwarty Dialog. Na 

nieszczęście dla niej zachowały się filmy i wystąpienia, jak pani Róża Thun broniła tej fundacji, która 

według +Sunday Times+ ma być pralnią brudnych pieniędzy rosyjskich i ludzie tej fundacji bardzo chętnie 

się nią fotografowali. Te sprawy dalej są niewyjaśnione” – brzmi poprawiona stylistycznie przez PAP 

wypowiedź na konferencji na kieleckim rynku w dn. 27 kwietnia 2019 r. 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C443673%2Cjaki-kandydaci-do-pe-powinni-zlozyc-deklaracje-

ze-beda-zawsze-bronili publikowana m.in. przez Polskie Radio 

https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2300873,Patryk-Jaki-Roza-Thun-boi-sie-publicznej-debaty-

i-tchorzy-jesli-chodzi-o-dyskusje-na-argumenty i Onet https://kielce.onet.pl/patryk-jaki-w-kielcach-

wzywa-kontrkandydatow-do-deklaracji/8z3sjrj; we własnej relacji pisze o tym briefingu również Echo 

https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1040112365759553538
https://dorzeczy.pl/kraj/76955/Niemcy-zajmuja-sie-praworzadnoscia-w-Polsce-Pawlowicz-Jakim-prawem.html
https://dorzeczy.pl/kraj/76955/Niemcy-zajmuja-sie-praworzadnoscia-w-Polsce-Pawlowicz-Jakim-prawem.html
https://biznes.radiozet.pl/Newsy/Fundacja-Otwarty-Dialog-miala-lobbowac-na-rzecz-oligarchow.-Kim-jest-Ludmila-Kozlowska
https://biznes.radiozet.pl/Newsy/Fundacja-Otwarty-Dialog-miala-lobbowac-na-rzecz-oligarchow.-Kim-jest-Ludmila-Kozlowska
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Ludmila-Kozlowska-w-Berlinie-o-polskiej-demokracji.-Oburzenie-Pawlowicz
https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Ludmila-Kozlowska-w-Berlinie-o-polskiej-demokracji.-Oburzenie-Pawlowicz
https://twitter.com/KrystPawlowicz/status/1040112365759553538
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/patryk-jaki-zadanie-mojej-dymisji-jest-absurdalne-i-bezzasadne/h2kdhvj
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/patryk-jaki-zadanie-mojej-dymisji-jest-absurdalne-i-bezzasadne/h2kdhvj
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%252C443673%252Cjaki-kandydaci-do-pe-powinni-zlozyc-deklaracje-ze-beda-zawsze-bronili
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%252C443673%252Cjaki-kandydaci-do-pe-powinni-zlozyc-deklaracje-ze-beda-zawsze-bronili
https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2300873,Patryk-Jaki-Roza-Thun-boi-sie-publicznej-debaty-i-tchorzy-jesli-chodzi-o-dyskusje-na-argumenty
https://www.polskieradio.pl/5/1222/Artykul/2300873,Patryk-Jaki-Roza-Thun-boi-sie-publicznej-debaty-i-tchorzy-jesli-chodzi-o-dyskusje-na-argumenty
https://kielce.onet.pl/patryk-jaki-w-kielcach-wzywa-kontrkandydatow-do-deklaracji/8z3sjrj
https://kielce.onet.pl/patryk-jaki-w-kielcach-wzywa-kontrkandydatow-do-deklaracji/8z3sjrj
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Dnia https://echodnia.eu/swietokrzyskie/patryk-jaki-w-kielcach-roza-thun-klamie-i-boi-sie-

debaty/ar/c1-14084951. 

„No ale na nieszczęście dla niej zachowały się filmy i wystąpienia, jak Róża Thun broniła właśnie tej 

fundacji, która według Sunday Times ma być pralnią brudnych pieniędzy rosyjskich” oraz „Pani Róża 

Thun boi się dyskusji bo boi się zmierzyć przed mieszkańcami Kielc i województwa świętokrzyskiego  

i wytłumaczyć się z kontaktów właśnie z tą fundacją, która wg. brytyjskich mediów ma być rosyjską 

agenturą” – to oryginalne wypowiedzi ze stenogramu z nagrania z konferencji Patryka Jakiego na rynku 

w Kielcach z 27 kwietnia 2019 r., udostępnione na profilu „Nasze Kielce” 

https://www.youtube.com/watch?v=ymShMwLZQyA. 

Konferencja 24 kwietnia 2019 r.: 

„[Fundacja wg. Sunday Times] ma być elementem prania brudnych pieniędzy Kremla i wywierania 

nacisków na różne państwa przez Rosję i okazuje się, że moja główna kontrkandydatka w tych wyborach, 

Róża Thun, wielokrotnie broniła właśnie tej fundacji, która – jak piszą brytyjskie media – jest rosyjską 

agenturą” oraz „Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mają prawo wiedzieć, jaka jest tutaj rola 

Róży Thun i czy świadomie wspierała tą rosyjską agenturę – według tego, co pisze prasa brytyjska” – 

miał brzmieć komunikat PAP, szeroko publikowany 24 kwietnia 2019 r. m.in. w Dzienniku Gazecie 

Prawnej https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/596431,fundacja-otwarty-dialog-ludmyla-

kozlowska-roza-thun-patryk-jaki.html, ale też w Gościu Niedzielnym 

https://www.gosc.pl/doc/5500718.Jaki-pyta-Thun-o-powiazania-z-Fundacje-Otwarty-Dialog, Radio 

Kraków https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/jaki-pyta-thun-o-powiazania-z-fundacje-

otwarty-dialog/, Polskim Radio https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299646,Patryk-Jaki-

pyta-Roze-Thun-o-powiazania-z-Fundacja-Otwarty-Dialog. 

„Fundacja Otwarty Dialog ma być elementem prania brudnych pieniędzy i wywierania nacisków na 

różne państwa przez Rosję”, oraz „okazuje się, że moja główna kontrkandydatka w tych wyborach – 

Róża Thun wielokrotnie broniła właśnie tej fundacji. Tej fundacji, która jak piszą brytyjskie media jak 

chciałbym podkreślić jest rosyjską agenturą. I proszę Państwa, mieszkańcy województwa 

Świętokrzyskiego mają prawo wiedzieć – jaka jest tutaj rola Róży Thun i czy świadomie wspierała tą 

rosyjską agenturę - według tego co pisze prasa brytyjska. Proszę państwa, albo nam zależy na 

suwerennej Polsce i chcemy wybierać polityków, którzy może popełniają nawet błędy, ale nie mam 

żadnych wątpliwości, że służą Polsce albo chcemy wybierać polityków, którzy mają takie właśnie 

konotacje...”, oraz „To jest dobry moment, jeżeli się nie boi... nie tchórzy – porozmowiajmy o wszystkich 

problemach. Ale szczególnie o kwestii agentury rosyjskiej, którą Pani Róża Thun miała wspierać... jak 

donoszą brytyjskie media” – to oryginalne wypowiedzi ze stenogramu z nagrania z konferencji Patryka 

Jakiego na Rynku w Kielcach z 24 kwietnia 2019 r. udostępnione na profilu „Nasze Kielce” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=evu7udE6b2o. 

„Rzecznik Rafała Trzaskowskiego pracowała w tej fundacji, czyli w fundacji, którą brytyjskie media 

określiły jako agenturę rosyjską. Ona tam pracowała na kierowniczym stanowisku. Dodatkowo wszystkie 

osoby, które rozbijały moje spotkania, są zdjęcia i filmy w internecie, że pomiędzy rozbijaniem moich 

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/patryk-jaki-w-kielcach-roza-thun-klamie-i-boi-sie-debaty/ar/c1-14084951
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/patryk-jaki-w-kielcach-roza-thun-klamie-i-boi-sie-debaty/ar/c1-14084951
https://www.youtube.com/watch?v=ymShMwLZQyA
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/596431,fundacja-otwarty-dialog-ludmyla-kozlowska-roza-thun-patryk-jaki.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/596431,fundacja-otwarty-dialog-ludmyla-kozlowska-roza-thun-patryk-jaki.html
https://www.gosc.pl/doc/5500718.Jaki-pyta-Thun-o-powiazania-z-Fundacje-Otwarty-Dialog
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/jaki-pyta-thun-o-powiazania-z-fundacje-otwarty-dialog/
https://www.radiokrakow.pl/wiadomosci/aktualnosci/jaki-pyta-thun-o-powiazania-z-fundacje-otwarty-dialog/
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299646,Patryk-Jaki-pyta-Roze-Thun-o-powiazania-z-Fundacja-Otwarty-Dialog
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299646,Patryk-Jaki-pyta-Roze-Thun-o-powiazania-z-Fundacja-Otwarty-Dialog
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=evu7udE6b2o
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spotkań te osoby siedziały w namiocie właśnie z tą fundacją, agenturą rosyjską. Każdy powinien już teraz 

ocenić tę sprawę z tej perspektywy również, że ta fundacja wspiera Platformę Obywatelską” oraz 

„Dodatkowo ludzie z tej fundacji wydali instrukcje jak obalić władzę w Polsce. Ciekawostką, która teraz 

rzuca nowe światło, jest to, że w tej instrukcji był zapis o tym, aby „użyć do tego nauczycieli”. Wszystko 

to wcześniej opisali z fundacji określanej przez brytyjską prasę jako rosyjska agentura” – w wywiadzie dla 

Radia Maryja opublikowanym w dn. 24 kwietnia 2019 r., http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-

nas-p-jaki-o-fundacji-otwarty-dialog-agencja-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wydalila-te-organizacje-z-

polski-bo-uznala-ja-za-niebezpieczna/. 

 

 

[ASPEKT HUMORYSTYCZNY: ZBIÓRKA P. JAKIEGO “NA WALKĘ Z FOD”:] 

 

„Drodzy, walka z Różą THUN von Hohenstein, POKO, Wiosnami, „Otwartymi Dialogami” etc. wiąże się  

z dużymi kosztami. Wiecie o co walczę. Jeśli ktoś z Państwa ma możliwości i chce pomoc - każda wpłata 

się liczy. Nawet 10 zł. 

Każdemu kto wpłaci wyślę sprawozdanie na co zostały przeznaczone środki (głównie na organizacje 

spotkań, bilbordy i reklamy). 

Informacje o wpłatach proszę wysłać na maila: 

wplaty.kampania@gmail.com 

Pod linkiem niżej można łatwo wyciąć i wkleić dane: http://jaki.pl/wplaty/ 

Możesz też zostać wolontariuszem. Wystarczy krótki mail na adres: 3pjaki@gmail.com 

Z góry bardzo dziękuje” – 21 kwietnia 2019 r. 

https://www.facebook.com/PatrykJaki/posts/1902379476532787. 

 

 

15. Joachim Brudziński – europoseł, b. minister MSWiA (30 tys. złotych) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Abliazowa, Platona i Rosję, nawiązanie do "seksafery" 

 

„Hej,hej obrońcy „europejsko-kazachskich” cwaniaczków od „wyłączenia rzadu” ,wiecie już, że jesteście 

поле́зный идиот? Wiecie,że grudniowy „cud zmartwychwstania” pana D. i świeczki z Rossmanna to 

wszystko za praną,brudną kasę? Lusia i jej tolerancyjny mąż raczej Nobla nie dostaną” – wypowiedź z 22 

kwietnia 2019 r. opublikowana na oficjalnym profilu polityka na Twitterze 

https://twitter.com/jbrudzinski/status/1120385231717064704. Ten wpis jest cytowany przez wPolityce 

https://wpolityce.pl/polityka/443635-szef-mswia-lusia-i-jej-maz-raczej-nobla-nie-dostana  

i Niezalezna.pl, ale ogólnie nie ma dobrej prasy i nie był dłużej przedmiotem dyskusji w mediach. 

Internauci zaś sugerowali, że minister Brudziński mógł przesadzić ze spożywaniem napojów 

alkoholowych w trakcie świąt. Obiecaliśmy pozew.  

 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-jaki-o-fundacji-otwarty-dialog-agencja-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wydalila-te-organizacje-z-polski-bo-uznala-ja-za-niebezpieczna/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-jaki-o-fundacji-otwarty-dialog-agencja-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wydalila-te-organizacje-z-polski-bo-uznala-ja-za-niebezpieczna/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-p-jaki-o-fundacji-otwarty-dialog-agencja-bezpieczenstwa-wewnetrznego-wydalila-te-organizacje-z-polski-bo-uznala-ja-za-niebezpieczna/
mailto:wplaty.kampania@gmail.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fjaki.pl%2Fwplaty%2F%3Ffbclid%3DIwAR2PBN-pZsxjOzPl4c-A7f1yFsYKdbI5NNXAgHCdQKPxSFQZetJOEy9oZe0&h=AT0-XZCHpYE_IoKBWh1b-7W2CfGCySJ-ZGZqFPKJpiJYzEJQEpVUAqU9k1rKUbNkw4sl5N6SH8gsY35SdIY6g1_9_UOgqUGgH2mJg2Z7Xfw6O3SlssUfvSTIOJ6dcgYBHLKUFXjNyChrptDc1NwNor5JsFPFLnP8Z9eAltWn67HSdQBI8yQiiQmt-m2dLH-8C5LVmfRKMu3SHnXMfs-p8sn8iQRB-9E8LYZRxGoHSBmuQ9gi_4n2Quk5CPw4_1p4QNxoxYr6y4BA3d0DPaZKxlSAHvn7REyyj0DwitCZ3Lb6PS8746NYPvlzQ5_q93VLbD2WO3dMM7DdLEv654EyrwoZOzoKFZ2TZA2uSvp5ZKMsttaDpNsRpi-f-W26n_3AePetH_5I90ieo_BHygtaU80BIwRKfkMKL0hxCtZxATgmcBfwntJzLLndQUA9zJjR6Je-Rnv8szSWY8RAUR_zqqsHDTcAatrE1byJFEsxR27Z_819-Qs_vAqqVbevOI_tHSJK-aVFiLhuovZwBhLaMWXxtlrKEf_zox2sALLTyS_Ho9NJzrvzD7EAFAd10kD_Uq0BkGWsEODNAUVFuwluDq7xreAylwLD80sM44vz1rRlya5wka1DJjEYStCZPQzoFwPi
mailto:3pjaki@gmail.com
https://www.facebook.com/PatrykJaki/posts/1902379476532787
https://twitter.com/jbrudzinski/status/1120385231717064704
https://wpolityce.pl/polityka/443635-szef-mswia-lusia-i-jej-maz-raczej-nobla-nie-dostana
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16. Witold Waszczykowski – europoseł, b. minister spraw zagranicznych (15 tys. złotych; pozew 

złożony 10 października 2019 r.) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: działanie na szkodę Polski, Mołdawii i innych państw demokratycznych, 

"agentura wpływu" 

 

„[raport mołdawskiej komisji] No nie musi być... [dla wszystkich wiarygodnym źródłem] Ale wydaje mi 

się, że jak już parlament się zdecydował już nawet w Mołdawii pokazywać, a tam od lat mamy problem  

z korupcją i znikającymi fundaszami, no więc jest coś na rzeczy” – w 1. minucie w odpowiedzi na pytanie 

„Ale opierają się tylko właśnie na doniesieniach czy raporcie mołdawskiej komisji. Dla niektórych nie 

musi to być do końca wiarygodne źródło?”; 

„Bo chciano na złość zrobić rządowi polskiemu, więc dzisiaj mam nadzieję będzie jakaś refleksja również 

i w Brukseli, w Niemczech (...) i ktoś pójdzie po rozum do głowy i uzna, że tego typu trollowanie  

i agentura wpływu nie może być akceptowana w demokratycznych państwach” – w 2. minucie, 19 

sekundzie; 

„Ważne jest, żeby podjęto pewne działania skuteczne administracyjne, a może i karne, jeżeli znajdą 

dowody przeciwko tym ludziom, którzy tą fundację prowadzą i prowadzili jak się teraz okazuje działania 

przeciwko kilku krajom, bo okazuje się, że nie tylko przeciw Polsce, również teraz i Mołdawii a być może 

jeszcze w innych. Więc działania przeciwko demokratycznym państwom powinny być karane" –  

w 2. minucie 51. sekundzie fragmentu wywiadu dla TVP 23 kwietnia 2019 r. 

https://www.tvp.info/42316265/waszczykowski-o-fundacji-kramka-powinna-byc-zawieszona – ów 

wywiad był cytowany przez Polskie Radio: https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299159,Witold-

Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-powinna-zostac-zawieszona  

i DoRzeczy: https://dorzeczy.pl/kraj/100559/Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-Powinna-byc-

zawieszona.html. 

„(…) firmą [Fundacja Otwarty Dialog], która prowadziła działalność antypaństwową w kilku państwach, 

okazuje się teraz i Mołdawii...” oraz „fundacja, która wypromowała się na obronie praw człowieka (..) No 

a potem się okazuje, że została użyta jako taran przeciwko innym państwom jak Polska” – 23 kwietnia 

2019 r., w wywiadzie dla Republika TV, https://www.youtube.com/watch?v=KWu_kX7AEp0. 

„Jak nie płacić podatków, Jak zajmować budynki administracji, Jak wyłączać prądy, Jak przekupić policję, 

prawda? Czyli cały program obalenia demokratycznie wybranego rządu” – 20 września 2018 r.,  

w wywiadzie dla Onetu, https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/waszczykowski-rzad-niemiecki-

popelnia-potworny-blad/ybfqvcr. 

„Fundacja miała ambicje sięgające daleko poza granice Polski. FOD często odwiedzał Brukselę. 

Próbowano tam realizować antypolskie cele. Było podejrzenie, że działał również przeciw innym krajom 

UE. Fundacja – poprzez wyjazdy – rozszerzała swoją działalność na całą Unię. Posunięcie Polski jest jak 

najbardziej uzasadnione” – 10 września 2018 r., w wywiadzie dla DGP, 

https://www.tvp.info/42316265/waszczykowski-o-fundacji-kramka-powinna-byc-zawieszona
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299159,Witold-Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-powinna-zostac-zawieszona
https://polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2299159,Witold-Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-powinna-zostac-zawieszona
https://dorzeczy.pl/kraj/100559/Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-Powinna-byc-zawieszona.html
https://dorzeczy.pl/kraj/100559/Waszczykowski-o-fundacji-Otwarty-Dialog-Powinna-byc-zawieszona.html
https://www.youtube.com/watch?v=KWu_kX7AEp0
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/waszczykowski-rzad-niemiecki-popelnia-potworny-blad/ybfqvcr
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/waszczykowski-rzad-niemiecki-popelnia-potworny-blad/ybfqvcr
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https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/580758,niemcy-potega-waszczykowski-rosja-merkel-

putin.html. 

 

17. Jacek Saryusz-Wolski – europoseł (20 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.) 

Europoseł PiS, wcześniej kandydat rządu PiS na stanowisko przewodniczącego Rady Europy (przegrał na 

rzecz Donalda Tuska stosunkiem głosów 27:1) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: finansowanie przez Abliazowa, Platona i rosyjskich oligarchów, działalność 

na rzecz rosyjskiego wywiadu, próba zamachu stanu 

„Korzystali ze wsparcia tej Fundacji [Otwarty Dialog], która jak się teraz okazuje – ma bardzo podejrzane 

kontakty, podejrzany sposób finansowania i to jest bardzo łagodne określenie” – mówił o politykach 

opozycji w 1. minucie 52. sekundzie. Trzeba podzielić okres istnienia i działania tej fundacji na dwa 

okresy. Na ten pierwszy okres legendowania się – mówiąc językiem służb, czyli dorabiania sobie 

wiarygodności czy pozyskiwania takiej wiarygodności poprzez różne działania... skądinąd szlachetne, 

dobre i potrzebne, i pozyskiwania w ten sposób kontaktów i zyskiwania zaufania. O tej drugiej części, 

kiedy się okazało, że jest to organizacja, która służy zgoła innym celom. Na ten temat się wypowiadały 

służby polskie, również ukraińskie. Źródła finansowania są nie tylko mołdawsko-kazachskie, ale również 

dużo wcześniej była mowa o powiązaniach z oligarchami związanymi z kolei z Kremlem. No teraz to 

nowy aparat[?] zainteresowania wygląda[?], z tym, że to samo potwierdzają Brytyjczycy. Korzystała ta 

Fundacja, według Sunday Times, z pranych pieniędzy nielegalnego pochodzenia. No jest to na ogół 

sposób finansowania operacji niejawnych” – mówił w 3. minucie. „Ja ostrzegałem kolegów europosłów 

już dwa lata temu przed kontaktami z tą fundacją, kiedy rzeczy się… że tak powiem – wyszły na jaw. No 

działania – niezgodne z jej powołaniem i statutem. No nie chcieli dawać temu wiary tak dobrze była 

zalegendowana, czy tak dobrze była uwiarygodniona ta fundacja...” – mówił w 5. minucie 36. sekundzie. 

„Nie chciano dać wiary temu, że to [Fundacja Otwarty Dialog] może być Stawka [dowództwo Armii 

Czerwonej], że to może być gra służb, że to może być działalność pod pokrywką służąca całkiem innym 

celom” – mówił w 6. minucie 56. sekundzie wywiadu (komentarza) dla programu "Po południu" Telewizji 

Republika 24 kwietnia 2019 r., dostępnego pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=3-

R1pwbq8TU. 

„Fundacja Otwarty Dialog i Ludmiła Kozłowska są dobrze znani w Parlamencie Europejskim, [Kozłowska] 

była częstym gościem przez szereg lat. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że to operacja rosyjskiego 

wywiadu”; 

„Fundacja Otwarty Dialog jest to organizacja o podejrzanych źródłach finansowania i prowadząca skryte 

operacje pod przykrywką obrony praw człowieka w Europie Środkowo-Wschodniej”;  

„Okazało się, że jest to działalność finansowana – w pierwszej warstwie – przez oligarchów powiazanych 

z rosyjskimi służbami, potem bezpośrednio z Kremlem” – 24 kwietnia 2019 r. mówił w audycji Polskiego 

Radia, której oryginału jak na razie nie udało się znaleźć, ale cytaty są dostępne dzięki publikacjom  

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/580758,niemcy-potega-waszczykowski-rosja-merkel-putin.html
https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/580758,niemcy-potega-waszczykowski-rosja-merkel-putin.html
https://www.youtube.com/watch?v=3-R1pwbq8TU
https://www.youtube.com/watch?v=3-R1pwbq8TU
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w Niezależna.pl https://niezalezna.pl/268845-saryusz-wolski-o-sprawie-fundacji-otwarty-dialog-

przyznaje-kiedy-zapalilo-sie-czerwone-swiatlo oraz wPolityce.pl https://wpolityce.pl/polityka/443818-

saryusz-wolski-ostrzegalem-kolegow-europoslow-przed-fod. 

„Fundacja Otwarty Dialog, tak hołubiona i broniona przez polityków totalnej, podejrzana o związki  

z praniem brudnych pieniędzy i „oskarżana o współpracę z rosyjskimi agentami dla rozsiewania 

dezinformacji i destabilizowania krajów pozostających w opozycji do reżimu Putina”” – napisał na swoim 

Twitterze polityk i dołączył do wpisu screenshot (zamiast linka) artykułu "The Sunday Times" 22 kwietnia 

2019 r. https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1120123768687534080; ta wypowiedź była 

cytowana m.in. w portalu wPolityce.pl https://wpolityce.pl/polityka/443588-politycy-komentuja-

informacje-o-praniu-pieniedzy-przez-fod. 

 

18. Dominik Tarczyński – poseł/europoseł (30 tys. złotych; pozew zostanie złożony 11 października 

2019 r.) 

 

Naruszenia dóbr osobistych: pranie brudnych pieniędzy, działalność na rzecz rosyjskiego wywiadu, próba 

zniszczenia państwa 

 

“Ok... Money laundering... Who was the one who was invited to the European Parliament two weeks 

ago? Madam Kozlovska from the Open Dialogue Foundation. And we found out that she is into the 

money laundering from Russia and she was invited by the Socialists to the European Parliament” –  

mówił w programie Conflict Zone (Deustche Welle) opublikowanym w serwisie YouTube 8 maja 2019 r. 

http://www.youtube.com/watch?v=cYdWmh_7Xv0&t=37m30s; to nagranie zostało również 

opublikowane w języku rosyjskim 16 maja 2019 r.  

https://www.youtube.com/watch?v=a3Zv8QTmGgo&t=37m30s. 

 

„To jest debata o tym, że agencje [FOD], które wy [mówić do posłanki opozyzji] wspieraliście, chciały 

zatrzymać Polskę i gospodarkę polską”; 

„(...) jakie mamy możliwości formalno-prawne, aby osoby, które wspierały tę organizację, które się z nią 

fotografowały, jak były agent, tajny współpracownik SB, Michał Boni, jak Adam Michnik, jak Róża Thun, 

jak wszystkie te osoby, które popierały działalność tej organizacji, wytłumaczyły się ze swoich związków? 

(...) a także media (Adam Michnik bardzo mocno promował)… pani przewodnicząca, panie ministrze, czy 

jest możliwość formalno-prawna, aby przeprowadzić jakąś formę śledztwa, by te osoby się 

wytłumaczyły?” – 25 kwietnia 2019 r., w stenogramie posiedzenia komisji ds. UE 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA. 

 

„My kolejny raz w historii Europy zachowaliśmy się fair, zachowaliśmy się honorowo. To nie my 

zdradzamy swoich sojuszników, ale to oni występują przeciwko traktatom i dokumentom związanym 

chociażby z Schengen. To oni pokazują swoją twarz. My nie mamy żadnego powodu do wstydu, wręcz 

przeciwnie: mamy powody do dumy. Pokazaliśmy, że nasze służby bronią Europę przed wpływami 

https://niezalezna.pl/268845-saryusz-wolski-o-sprawie-fundacji-otwarty-dialog-przyznaje-kiedy-zapalilo-sie-czerwone-swiatlo
https://niezalezna.pl/268845-saryusz-wolski-o-sprawie-fundacji-otwarty-dialog-przyznaje-kiedy-zapalilo-sie-czerwone-swiatlo
https://wpolityce.pl/polityka/443818-saryusz-wolski-ostrzegalem-kolegow-europoslow-przed-fod
https://wpolityce.pl/polityka/443818-saryusz-wolski-ostrzegalem-kolegow-europoslow-przed-fod
https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1120123768687534080
https://wpolityce.pl/polityka/443588-politycy-komentuja-informacje-o-praniu-pieniedzy-przez-fod
https://wpolityce.pl/polityka/443588-politycy-komentuja-informacje-o-praniu-pieniedzy-przez-fod
http://www.youtube.com/watch?v=cYdWmh_7Xv0&t=37m30s
https://www.youtube.com/watch?v=a3Zv8QTmGgo&t=37m30s
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA
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rosyjskich służb” – mówił o wydaniu wizy do Belgii i Niemiec dla Ludmiły Kozłowskiej w wywiadzie dla 

Radia Maryja 10 października 2018 r. zatytułowanym „[TYLKO U NAS] D. TARCZYŃSKI: KOŃCZĄ SIĘ CZASY 

LEWACTWA W EUROPIE” http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-tarczynski-koncza-sie-

czasy-lewactwa-w-europie/. 

 

19. Ryszard Czarnecki (30 tys. złotych; pozew złożony 10 października 2019 r.) europoseł,  

b. wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 

 

Naruszenia dóbr osobistych: pranie brudnych pieniędzy, sprzedaż broni marynarce rosyjskiej, działalność 

na rzecz rosyjskiego wywiadu, próba zamachu stanu 

 

„Facet, który jednym ciągiem wymienia nazwiska Putina, Kaczyńskiego i Orbana jednocześnie 

fotografuje się z panną, sorry, panią, której fundacja jest beneficjentem, jak czytamy w „The Sunday 

Times”, rosyjskich pieniędzy” – pisze o Guyu Verhofstadtcie, a o Ludmile Kozłowskiej i Bartoszu Kramku: 

„mąż pani prezes fundacji „Otwarty Dialog” był autorem instrukcji wzywającej do sparaliżowania 

państwa polskiego. Jakoś im nie wyszło. Choć w piórze i w gębie są – i owszem – bardzo mocni”  

w Tygodniku Solidarność 5 maja 2019 r. z adnotacją, że tekst ukazał się w Gazecie Polskiej (30 kwietnia 

2019 r.) https://www.tysol.pl/b32031-Dwie-windy-jedna-Luda. 

„Pani prezes Fundacji Otwarty Dialog (...) w PE wypowiadała się w sposób bardzo jednoznaczny 

przeciwko państwu polskiemu” – 25 kwietnia 2019 r., w stenogramie posiedzenia komisji ds. UE 

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA. 

„Ja jedynie przypomnę, że przeszło rok temu jeden z liderów fundacji, prywatnie mąż Ludmiły 

Kozłowskiej, Bartosz Kramek, zamieścił w portalu społecznościowym instrukcję na temat tego w jaki 

sposób obalić polski rząd. Instrukcja ta była faktem. Była próba paraliżu państwa polskiego. Kompletnie 

nieudana. Kramek wychodzi na komedianta, a nie osobę, która mogłaby mieć wpływ na życie Polaków. 

Natomiast cała akcja miała miejsce, zamiar sparaliżowania Polski był faktem. A przede wszystkim faktem 

były podjęte próby tej destabilizacji. Myślę, że to gotowy pomysł na dobry film sensacyjny. Film akcji,  

z wątkami szpiegowskimi. Scenarzyści na start”; 

„Przypomnę, że jeden z postulatów Kramka zakładał uruchomienie protestu nauczycieli. Taka próba 

podpalania rozmaitych ognisk zapalnych w punktach newralgicznych dla społeczeństwa była podjęta.  

I przecież nie był to jakiś tam wpis Kramka w portalu społecznościowym, ale rozwiązanie stosowane  

w różnych krajach po to, by opozycja przy pomocy ulicy i zagranicy obaliła legalny, demokratycznie 

wybrany rząd. Widać jednak, że strajk nie bardzo wychodzi i kolejna próba destabilizacji państwa 

polskiego nie przyniosła efektu” – mówił w wywiadzie dla DoRzeczy z 25 kwietnia 2019 r. 

https://dorzeczy.pl/kraj/100729/Czarnecki-o-Otwartym-Dialogu-Proba-destabilizacji-Polski-sie-nie-

udala.html. 

„Mówi się, że to Rosjanie te pieniądze prali. Niedzielne wydanie "Sunday Times" jest bardzo poważnym 

punktem odniesienia, to jest bardzo poważna gazeta. Wydaje mi się, że teraz czas na jakieś oficjalne 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-tarczynski-koncza-sie-czasy-lewactwa-w-europie/
http://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-d-tarczynski-koncza-sie-czasy-lewactwa-w-europie/
https://www.tysol.pl/b32031-Dwie-windy-jedna-Luda
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=F2C0CF3B97DA1D6EC12583F3004A22AA
https://dorzeczy.pl/kraj/100729/Czarnecki-o-Otwartym-Dialogu-Proba-destabilizacji-Polski-sie-nie-udala.html
https://dorzeczy.pl/kraj/100729/Czarnecki-o-Otwartym-Dialogu-Proba-destabilizacji-Polski-sie-nie-udala.html
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oświadczenia w tej sprawie Fundacji Otwarty Dialog (...). Ja bym nie lekceważył tego, co piszą bardzo 

opiniotwórcze i poważne brytyjskie gazety. To nie jest jakiś portal nie wiadomo skąd wzięty” – mówił  

w audycji. „Mołdawia to taki teren bitwy między Europą a Rosją (...). Na Mołdawii kontrofensywa 

rosyjska była najsilniejsza, tam wybrano prezydenta jednoznacznie prorosyjskiego. W tej chwili o ile 

Mołdawia była takim prymusem, jeżeli chodzi o wprowadzanie różnych legislacji europejskich i postęp 

na drodze do UE, to teraz jest na szarym końcu. Ta kontrakcja sił prorosyjskich tam jest bardzo silna, 

także w tym kontekście czytam o tym praniu brudnych pieniędzy”. Wywiad był udzielony w „Poranku 

Rozgłośni Katolickich Siódma 9” 23 kwietnia 2019 r. http://siodma9.pl/aktualny-poranek/item/2457-

poranek-23-kwietnia-2019-r, następnie cytowany przez Onet https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnecki-

o-publikacji-dziennika-sunday-times/cm3lqsh i Niezależna.pl https://niezalezna.pl/268721-

eurodeputowany-pis-apeluje-do-popierajacych-kozlowska-czy-opozycja-odpowie. 

„(...) potem te informacje the Sunday Times o praniu brudnych pieniędzy przez... w! Fundacji Otwarty 

Dialog, Open Dialogue, a więc ta Pani Ludmiła Kozłowska w roli głównej no i Ci politycy, którzy ją 

popierali – Pan [Leszek] Balcerowicz, Pan [Michał] Boni, Pani [Róża] Thun von Hoffenstein, także Pani 

komisarz Bieńkowska – europosłanka, Pan Marcin Święcicki, można tu wymieniać szereg osób.. no 

więc... ta polityka nie chcąc, wciskała się w te świąteczne godziny” – powiedział w 1. minucie 10. 

sekundzie nagrania z 23 kwietnia 2019 r. w Telewizji Republika, narzekając na to, że w święta myślał  

o polityce przez te wydarzenia w Sri Lance i Sunday Times, celowo przekręcając imię i nazwisko jako 

„Ljudmyyla Kozlofska”, aby podkreślić jej niepolskie pochodzenie 

https://telewizjarepublika.pl/czarnecki-opozycja-zajmuje-sie-przede-wszystkim-byciem-anty-pisem-to-

za-malo,79107.html. 

„Myślę, że jest to odpowiedni moment, by ci, którzy udzielali wsparcia tej fundacji, oprzytomnieli  

i zabrali głos” – tę wypowiedź opublikowano na portalu RadioMaryja dn. 23 kwietnia 2019 r. Portal nie 

podaje jednak jej źródła, podobnie jak zresztą wypowiedzi innych polityków 

http://www.radiomaryja.pl/informacje/fundacja-otwarty-dialog-pralnia-brudnych-pieniedzy/. 

„The Times i wszystko jasne... Miłej lektury ,komisarzu Timmermans-najlepiej Pan wychodzi na zdjęciach 

z Ludmyla K. https://t.co/PPxIe6u0ZU” brzmi wpis wraz z linkiem do artykułu The Sunday Times na 

oficjalnym koncie na Twitterze polityka opublikowanym 22 kwietnia 2019 r. 

https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1120123768687534080; wpis ten był cytowany m.in. przez 

DoRzeczy.pl https://dorzeczy.pl/swiat/100493/Ryszard-Czarnecki-do-Timmermansa-Milej-lektury-

komisarzu.html . 

„Polskie służby ze względu na bezpieczeństwo państwa zakazały pobytu na terytorium Rzeczpospolitej 

obywatelce Ukrainy, skądinąd wobec, której toczą się postępowania na Ukrainie i mamy tam do 

czynienia z bardzo poważnymi zarzutami. Jeżeli w tej sytuacji, Adam Michnik decyduje się na spotkanie  

z taką osobą, to w ten sposób, bardzo jednoznacznie i po raz kolejny pokazuje, że sam jest częścią 

totalnej opozycji, która neguje wszystko, także interes państwa w kwestii bezpieczeństwa" powiedział  

w wywiadzie dla wPolityce.pl 20 listopada 2018 r. dawno dementowanego fake newsa o śledztwie SBU  

i zasugerował, że spotykanie się z Ludmiłą jest negowaniem interesu państwa w kwestii bezpieczeństwa 

https://wpolityce.pl/polityka/422025-tylko-u-nas-czarnecki-michnik-jest-czescia-opozycji. 

http://siodma9.pl/aktualny-poranek/item/2457-poranek-23-kwietnia-2019-r
http://siodma9.pl/aktualny-poranek/item/2457-poranek-23-kwietnia-2019-r
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnecki-o-publikacji-dziennika-sunday-times/cm3lqsh
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/czarnecki-o-publikacji-dziennika-sunday-times/cm3lqsh
https://niezalezna.pl/268721-eurodeputowany-pis-apeluje-do-popierajacych-kozlowska-czy-opozycja-odpowie
https://niezalezna.pl/268721-eurodeputowany-pis-apeluje-do-popierajacych-kozlowska-czy-opozycja-odpowie
https://telewizjarepublika.pl/czarnecki-opozycja-zajmuje-sie-przede-wszystkim-byciem-anty-pisem-to-za-malo,79107.html
https://telewizjarepublika.pl/czarnecki-opozycja-zajmuje-sie-przede-wszystkim-byciem-anty-pisem-to-za-malo,79107.html
http://www.radiomaryja.pl/informacje/fundacja-otwarty-dialog-pralnia-brudnych-pieniedzy/
https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1120123768687534080
https://dorzeczy.pl/swiat/100493/Ryszard-Czarnecki-do-Timmermansa-Milej-lektury-komisarzu.html
https://dorzeczy.pl/swiat/100493/Ryszard-Czarnecki-do-Timmermansa-Milej-lektury-komisarzu.html
https://wpolityce.pl/polityka/422025-tylko-u-nas-czarnecki-michnik-jest-czescia-opozycji
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"Verhofstadt jest antypolskim politykiem. Swoim zachowaniem w Parlamencie Europejskim po raz 

kolejny to potwierdził. Był na liście płac rosyjskich firm. Pani Lyudmyla Kozlovska jest oskarżana przez 

ukraińskich dziennikarzy, że działa na rzecz Rosji, a nawet współpracuje z rosyjskim wywiadem” – mówi  

w wywiadzie dla wPolityce.pl 29 września 2018 r. https://wpolityce.pl/polityka/414409-nasz-wywiad-

czarnecki-verhofstadt-to-antypolski-polityk, natomiast 5 października 2018 r.  wywiad był też 

przedrukowany na oficjalnej stronie internetowej europarlamentarzysty 

https://www.ryszardczarnecki.pl/2018/10/verhofstadt-to-antypolski-polityk/. 

„A cóż, teraz na koniec już powiem, że jest charakterystyczne, że Pan Verhofstadt, który jest... no 

któremu udowodniono to, że brał pieniądze z jednej ze spółek z Gazpromu, a w tej chwili zaprasza 

osobę, która również jest podejrzewana o dosyć specyficzne rosyjskie kontakty” – mówił w 1. godzinie 

17. minucie 26. sekundzie, a także: „Chodzi niektórym środowiskom z zagranicy o obalenie 

demokratycznego polskiego rządu i w tej chwili zwracam też uwagę, że to może być inspirowane przez 

różne państwa członkowskie” – mówił w wypowiedzi zaczynającej się w 1. godzinie 20. minucie 10. 

sekundzie programu TVP „Minęła 8” z dn. 28 września 2018 r.; również w tym programie, podobnie jak 

często robił to Gadowski – przekręcał nazwisko, aby podkreślić niepolskie pochodzenie Ludmiły 

https://www.tvp.info/38899104/28092018-0810; tę wypowiedź cytowała m.in. Niezależna.pl 

https://niezalezna.pl/238111-polska-musi-sie-szanowac-oko-za-oko-zab-za-zab-czarnecki-podsumowal-

zaproszenie-kozlowskiej. 

„Sytuacja, w której jeden kraj członkowski Unii Europejskiej robi psikusa drugiemu, czyli zaprasza osobę, 

która jest persona non grata, nie buduje solidarności europejskiej, wręcz przeciwnie. Zrobiły to Niemcy, 

teraz robi to Belgia. Natomiast ta sytuacja pokazuje, że Guy Verhofstadt jest politykiem antypolskim i jak 

ma okazję zaatakować Polskę, to to robi” – mówił Informacyjnej Agencji Radiowej w opublikowanym 26 

września 2018 r. komentarzu dla https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2194373,Bruksela-w-

Parlamencie-Europejskim-wizyta-Ludmily-Kozlowskiej-europoslowie-PiSu-krytykuja; na wywiad 

powoływał się potem portal wPolityce.pl https://wpolityce.pl/polityka/413888-czarnecki-verhofstadt-

jest-politykiem-antypolskim. Najciekawsze jest jednak to, że w anglojęzycznym wydaniu Polskiego Radia 

Radio Zagranica (26 września 2018 r.) opis artykułu "Inviting a Ukrainian woman to the European 

Parliament after Warsaw had her expelled from the Schengen area amid spying claims is tantamount to 

'interference in Poland's internal affairs,' Polish MEP Ryszard Czarnecki has said" sugeruje, że europoseł 

Czarnecki wyraźnie zaznaczył kontekst zarzutów o szpiegostwo stawianych Ludmile Kozłowskiej 

http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/384326,EU-politicians-accused-of-interfering-in-Polands-internal-

affairs. Co ciekawe, artykuł ten został opublikowany w Stanach Zjednoczonych przez prawicowy, znany  

z kontrowersji serwis wiadomości INFOWARS https://www.infowars.com/eu-politicians-accused-of-

interfering-in-polands-internal-affairs/. 

„Dziękujemy naszym zachodnim sąsiadami za szczerość. Warto wiedzieć, że ich interesem jest 

dokuczanie nam i podważanie polskich decyzji” – o wystąpieniu Ludmiły Kozłowskiej w Bundestagu na 

początku września 2018 r. już po wpisaniu jej do SIS. Wypowiedź cytuje Telewizja Republika w dn. 14 

września 2018 r. http://telewizjarepublika.pl/wydalona-z-polski-kozlowska-nadaje-z-bundestagu-

czarnecki-sytuacja-jest-skandaliczna,70076.html. 

https://wpolityce.pl/polityka/414409-nasz-wywiad-czarnecki-verhofstadt-to-antypolski-polityk
https://wpolityce.pl/polityka/414409-nasz-wywiad-czarnecki-verhofstadt-to-antypolski-polityk
https://www.ryszardczarnecki.pl/2018/10/verhofstadt-to-antypolski-polityk/
https://www.tvp.info/38899104/28092018-0810
https://niezalezna.pl/238111-polska-musi-sie-szanowac-oko-za-oko-zab-za-zab-czarnecki-podsumowal-zaproszenie-kozlowskiej
https://niezalezna.pl/238111-polska-musi-sie-szanowac-oko-za-oko-zab-za-zab-czarnecki-podsumowal-zaproszenie-kozlowskiej
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2194373,Bruksela-w-Parlamencie-Europejskim-wizyta-Ludmily-Kozlowskiej-europoslowie-PiSu-krytykuja
https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/2194373,Bruksela-w-Parlamencie-Europejskim-wizyta-Ludmily-Kozlowskiej-europoslowie-PiSu-krytykuja
https://wpolityce.pl/polityka/413888-czarnecki-verhofstadt-jest-politykiem-antypolskim
https://wpolityce.pl/polityka/413888-czarnecki-verhofstadt-jest-politykiem-antypolskim
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/384326,EU-politicians-accused-of-interfering-in-Polands-internal-affairs
http://www.thenews.pl/1/10/Artykul/384326,EU-politicians-accused-of-interfering-in-Polands-internal-affairs
https://www.infowars.com/eu-politicians-accused-of-interfering-in-polands-internal-affairs/
https://www.infowars.com/eu-politicians-accused-of-interfering-in-polands-internal-affairs/
http://telewizjarepublika.pl/wydalona-z-polski-kozlowska-nadaje-z-bundestagu-czarnecki-sytuacja-jest-skandaliczna,70076.html
http://telewizjarepublika.pl/wydalona-z-polski-kozlowska-nadaje-z-bundestagu-czarnecki-sytuacja-jest-skandaliczna,70076.html
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„(...) Czy według Komisji Europejskiej Ludmiła Kozłowska, która ma liczne powiązani z Federacją Rosyjską 

oraz kieruje fundacją finansowaną przez podmiot współpracujący z Marynarką Wojenną Federacji 

Rosyjskiej, jest osobą godną zaufania i może posiadać przepustkę do instytucji unijnych?” – takie pytanie 

Ryszard Czarnecki jako europoseł skierował do KE 3 maja 2018 r. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002477_PL.html?redirect. Na to pytanie 

powołuje się też Telewizja Republika http://telewizjarepublika.pl/ke-byla-zaangazowana-w-sprawe-

fundacji-otwarty-dialog-juz-wczesniej-ryszard-czarnecki-podnosil-te-sprawe-w-maju,69200.html. 

============================================================ 

 

20. Gazeta Polska i Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny GP (30 tys. złotych; powództwo 

zmodyfikowane 14 stycznia 2019 r.) – sprawa wygrana przez nas (Bartosza Kramka) w pierwszej 

instancji w SO w W-wie 24 kwietnia 2019 r.; obecnie w apelacji; sygn. akt IV C 837/18 

Naruszenia dóbr osobistych: okładka z podobizną Bartosza Kramka w mundurze niemieckim z okresu  

II wojny światowej przedstawiające nazistowską agresję na Polskę w 1939 r.  
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