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Упродовж двох днів - 28 та 29 вересня 2015 року - у мальовничому містечку Казімеж
Дольни (Люблінське воєводство) проходив польсько-український форум журналістів. Це
вже третій подібний захід, який спільно організовують Асоціація польських журналістів
(SDP), Національна спілка журналістів України (НСЖУ) та Незалежна медіапрофпспілка
України (НМПУ). Цього разу Україну представляли два десятки працівників газет, радіо і
телебачення з Києва, Запоріжжя, Дніпропетровська, Вінниці, Рівного, Черкас,
Івано-Франківська, Миколаєва, Чернівців та підконтрольних Україні міст Донецької
області.

  

Учасники форуму у дискусійній формі обговорили питання саморегуляції у медійному
середовищі та захисту професійної діяльності журналістів двох сусідніх держав,
поділилися досвідом набуття освіти молодими колегами.

  

      

Віце-президент SDP Агнешка Ромашевська-Гузи презентувала проекти Асоціації
польських журналістів, які вже реалізовані в партнерстві з українськими колегами, а
перший секретар НСЖУ Сергій Томіленко і керівник юридичного бюро НМПУ Юка
Гаврилова поділилися досвідом роботи журналістських організацій в Україні щодо
захисту та підтримки журналістів. Зацікавленість польських колег викликав виступ
директора Миколаївського коледжу преси і телебачення, секретаря НСЖУ Гліба
Головченка про практику організації щорічних міжнародних конкурсів шкільних медіа. У
свою чергу українським журналістам цікаво було ознайомитися з дослідженнями
викладача Варшавського університету Казімежа Войницького про методи "інформаційної
війни" президента Росії Владіміра Путіна та шляхи протистояння цій неоголошеній війні.

  

З польської сторони участь в роботі журналістського форуму також взяли президент
Асоціації польських журналістів Кшиштоф Сковроньський та віце-президент Асоціації
Стефан Трущиньський. 
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Учасники форуму прийняли спільне звернення до Міністерства закордонних справ
Польщі щодо можливого спрощення одержання Шенгенської візи для перетину кордону
українськими журналістами та ухвалили заяву на підтримку ув'язненої в
контрольованому сепаратистами Луганську української журналістки Марії
Варфоломеєвої.

  

На запрошення польських колег делегація українських журналістів відвідала місто
Замосць, де ознайомилася з його історичними пам'ятками. 

  

На фото: делегація НСЖУ біля міської управи Замосця.
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