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Uczestnicy XVI Forum Polonijnego w Toruniu wyraŜają swoją wdzięczność organizatorom
tego zgromadzenia za moŜliwość spotkania i wymiany doświadczeń podczas spotkań
panelowych. W szczególności wyraŜamy wdzięczność Jego Magnificencji ojcu dyrektorowi
Tadeuszowi Rydzykowi, załoŜycielowi Radia Maryja i związanych z nim dzieł, Jego
Magnificencji ojcu rektorowi Krzysztofowi Bielińskiemu oraz kapitanowi śeglugi Wielkiej
Zbigniewowi Sulatyckiemu - prezesowi honorowemu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.

Uczestnicy XVI Forum jednogłośnie uchwalają następujące wnioski związane ze
szczególną sytuacją Polski, Polonii i całego Narodu Polskiego:
1. Uczestnicy Forum Ŝądają od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji udzielenia

2.

3.

4.

5.

miejsca na platformie cyfrowej dla telewizji TRWAM. Nie udzielenie tego prawa
do tej pory, jest raŜącym naruszeniem wolności słowa i przejawem dyskryminacji
wszystkich katolików zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Podkreślamy, Ŝe
Telewizja Trwam odgrywa wielką rolę w szerzeniu kultury polskiej i patriotyzmu
wśród Polonii.
Uczestnicy Forum popierają słuszne dąŜenia Rodaków w kraju i za granicą do
powołania międzynarodowej komisji ds. wyjaśnienia przyczyn tragedii
smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku i wzywają Polonię do uŜycia wszelkiego
wpływu, aby sprawa tej komisji była przedstawiona Rządom sojuszniczych dla
Polski państw NATO.
Uczestnicy Forum wyraŜają swoją dezaprobatę dla przyjęcia przez obecne władze
Polski nowego projektu dysponowania środkami finansowymi na działalność
polonijną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP; jest to sprzeczne z
wieloletnią tradycją wspierania Polonii i Polaków za granicą przez senat RP.
Uczestnicy Forum wypowiadają się przeciwko niekorzystnym zmianom w
sposobie nauczania historii ojczystej w szkolnictwie krajowym oraz poza jego
granicami; postulują równieŜ wprowadzenie stabilizacji formy zatrudnienia
odpowiednio do kraju osiedlenia dla nauczycieli w polskich szkołach poza
granicami kraju.
Uczestnicy Forum wyraŜają poparcie dla Ŝądań społeczności polskiej na Litwie w
zakresie obrony oświaty polskiej wg następujących postulatów:

6.
a. Odwołanie punktów o edukacji mniejszości narodowych w Ustawie o Oświacie
Republiki Litewskiej;
b. Ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego, bez dyskryminującego
rozróŜnienia na język państwowy i język ojczysty;
c. Przywrócenie egzaminu z języka polskiego na listę obowiązkowych egzaminów
maturalnych;
d. Usunięcie dotychczasowego parytetu szkół litewskich w stosunku do szkół
mniejszości narodowej;
e. Wprowadzenie jednolitych subwencji ("koszyczek ucznia") bez względu na rodzaj
szkoły.

6. Uczestnicy Forum zwracają się z apelem do Sejmu RP o pilne podjęcie prac nad,
wniesionym w 2008 roku przez Klub Parlamentarny PiS, projektem ustawy o
uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy
opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów
totalitarnych. Na wprowadzenie znowelizowanej ustawy oczekują działacze
opozycji lat 1956-1989, którzy w mrocznych czasach komunizmu poświęcali
swoje siły w walce o niepodległość Polski. Oczekujemy, Ŝe w krótkim czasie
wznowione zostaną prace nad tym projektem.
7. Uczestnicy Forum popierają konieczność utrzymania ciągłości pracy, powołanego
dwa lata temu, stałego sekretariatu Forum Polonijnego.
8. Uczestnicy Forum wyraŜają potrzebę powołania mieszanej komisji programowej
tego Forum złoŜonej z przedstawicieli WyŜszej Szkoły Kultury Społecznej i
Medialnej, Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego oraz przedstawicieli Polonii świata i Polaków zza wschodniej
granicy.
9. Uczestnicy Forum popierają reaktywowanie, zgodnie ze statutem, niezaleŜnej
Rady Polonii Świata.
10. Uczestnicy Forum domagają się zaprzestania działań Ministerstwa Spraw
Zagranicznych dezintegrujących środowiska polonijne w róŜnych krajach
osiedlenia (np. "czarna lista ministra Sikorskiego", szkolenie liderów polonijnych
w Polsce, kanadyjski program "quo vadis").
11. Uczestnicy Forum zwracają się z prośbą do odpowiednich władz Polskich o
uproszczenie procesu przywracania i nadawania obywatelstwa polskiego wśród
Polonii świata.
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