ЗВЕРНЕННЯ VII З’ЇЗДУ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
ДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ
Сьогодні український народ проходить дуже тяжке, воєнне випробування. Це мабуть
найважливіший виклик від 1991 року. Росія, проводячи свою безпардонну імперіалістичну політику
порушила територіальну цілісність України і намагається знищити її державність. На зразок совєтської
схеми, хоче повернути нашу націю у вимір етнографічно-фольклорного утворення, яке проживає
в «Новоросії», «Малоросії» чи на «територіях, які входили колись до складу Польщі, Угорщини і
Румунії».
Нахабна і облудна агресія та інформаційна війна консолідувала українське суспільство. Народ
показав свою міць та могутність кількатисячолітніх історичних традицій. Українці вибороли свою
гідність на київському Майдані Незалежності та на майданах міст і сіл по всій Україні а пізніше
протиставилися, зі зброєю в руках, менш-більш прямій міліарній агресії північного сусіда. До боротьби,
пліч-о-пліч стали україномовні та російськомовні громадяни України, представники всіх етнічних груп
і різних конфесій.
Пропаганда брехні та пряме і непряме військове вторгнення Росії в Україну, справили, що
демократичний світ остаточно зрозумів, що Кремль оголосив війну всій Європі, а точніше цінностям, які
цивілізований світ визнає базовими: свобода людини, непорушність територіальної цілісності держав,
засада невтручання у їхні внутрішні справи, тощо. Росія хоче цьому протиставити свої стандарти, яких
коріння знаходиться в системах царату і сталінській системі. Згідно з ними всім управляє жорстока сила
і вирішує все ця держава, яка має більше танків і боєголовок. Тому Європа і світ розуміють, що Герої
Небесної Сотні та українські фронтовики віддали і віддають своє життя за об'єднану Європу, за її
цінності.
У цей вирішальний і доленосний для нашої держави і нації час, З'їзд ОУП звертається до
української громади в Польщі із закликом: БУДЬМО МАКСИМАЛЬНО ЗГУРТОВАНІ, ЗАДЛЯ
ПІДТРИМКИ УКРАЇНИ. Хай відійдуть на бік усі непорозуміння, що нас роз'єднують! Консолідуймо свої
сили для реалізації головної мети, яку можна поділити на такі, конкретні завдання:
1. Ефективно і послідовно розповсюджувати в своїм середовищі (також серед поляків) інформацію
про змагання українського народу за право на самовизначення та збереження державності
і державної цілісності.
2. Помагати пораненим в боротьбі, родинам загиблих і пропалих безвісти.
3. Організувати відпочинок для дітей військовослужбовців, волонтерів та всіх, хто підтримує
боротьбу з російським імперіалізмом.
4. Організувати збір коштів на закупівлю необхідних речей для тих, які ведуть активну боротьбу
(одяг, харчування, засоби захисту, тощо).
5. Усвідомлювати членам нашої громади а також польському суспільству, що Україна веде свою
боротьбу не тільки на захист своєї державності, але передусім на захист європейських цінностей
і стандартів.
6. Підтримувати заходи польських установ (в т.ч. Президента, Уряду та Парламенту), спрямовані на
підтримку України, в цьому також збереження санкцій проти Росії, аж до моменту повної
перемоги, тобто також повернуться Криму до складу Української держави.
7. Протистояти антиукраїнській пропаганді в Польщі, яку сьогодні активно проводять деякі
політичні сили та громадські організації, зокрема так звані “Кресові” середовища. Показувати, що
їхня діяльність служить не захисту польських національних інтересів, але є, щонайменше
співзвучна, а може навіть інспірована ідеологією російського імперіалізму.
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