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REZOLUCJA 
V ŚWIATOWEGO FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH 

w Lublinie 24 października 2022 r. 
 

    
                                                                          V ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH 

 
Uczestnicy Światowego Forum Mediów Polonijnych przyjęli następujące rezolucje i zachęcają 
redakcje i organizacje polonijne do rozpowszechniania ich w swoich krajach zamieszkania. 
 
Dotyczy Białorusi 
Światowe Forum Mediów Polonijnych wyraża oburzenie i potępia władze białoruskie za 
likwidację polskich niezależnych organizacji i szkół na Białorusi oraz za brutalne prześla-
dowanie polskich działaczy niezależnych. Domagamy się natychmiastowej legalizacji polskich 
organizacji: Związku Polaków na Białorusi pod przewodnictwem Andżeliki Borys i Polskiej 
Macierzy Szkolnej pod przewodnictwem Stanisława Sienkiewicza zdelegalizowanej 13 
września br. Domagamy się również zwrotu ich bezprawnie zagarniętych budynków i mienia. 
Domagamy się także wypuszczenia z więzienia niezależnego dziennikarza Andrzeja Poczobuta. 
Apelujemy do instytucji europejskich, do rządów wszystkich krajów demokratycznych na 
świecie i do wszystkich organizacji walczących o wolność słowa i wolność zrzeszania się aby 
interweniowali u władz Białorusi domagając się zaprzestania akcji represyjnych przeciwko 
polskiemu społeczeństwu na Białorusi.  
 
Dotyczy Ukrainy 
Media polskie w Ukrainie apelują o niestosowanie następujących działań: fotografowania, 
kręcenia wideo z miejsc ostrzałów, a tym bardziej ukazywania tego w sieci czy innych mediach 
w realnym czasie czy tuż po. Jest to zakazane w czasie wojny przez prawo ukraińskie, ponieważ 
w ten sposób wróg może pozyskać informacje, których nie powinien dostać. 
 
Dotyczy Litwy 
Apelujemy do władz litewskich o zaprzestanie działań mających na celu ograniczenia bądź 
likwidację polskiego szkolnictwa na Litwie. Domagamy się cofnięcia decyzji litewskich władz w 
rejonie trockim o likwidacji klas gimnazjalnych w polskim gimnazjum w Połukniu,  
przywrócenia do pracy nauczycieli w tych klasach oraz przywrócenia do rejestru szkoły 
skreślonych z niego uczniów. 
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