
 
UCHWAŁA VII ZJAZDU ZWI ĄZKU UKRAI ŃCÓW W POLSCE 
W SPRAWIE ROSYJSKIEJ AGRESJI PRZECIWKO UKRAINIE  

 

Od ponad roku Ukraina znajduje się w centrum uwagi Polski, Europy i świata. Najpierw wydarzenia na 
kijowskim Majdanie Niepodległości, nazywane dzisiaj Rewolucją Godności, a później, w mniejszym czy 
większym stopniu bezpośrednia, interwencja zbrojna Rosji oraz naruszenie przez nią integralności terytorialnej 
Ukrainy, stały się zagroŜeniem nie tylko dla Ukrainy, ale równieŜ zachwiały światowym poczuciem 
bezpieczeństwa.  

Towarzyszy temu sterowana przez najlepszych specjalistów KGB i GRU, wojna informacyjna 
i propaganda kłamstw i oszczerstw. Kreml postawił przed sobą zadanie zniszczenia ukraińskiej państwowości 
i sprowadzenie narodu ukraińskiego do etniczno-folklorystycznej grupy ludności zamieszkującej tereny 
„Noworosji”, czy „Małorosji” oraz „tereny, które kiedyś były częściami Polski, Węgier i Rumunii”.  

To zagroŜenie wywołało ogólnonarodową mobilizację. Niemal od podstaw odrodziła się armia, wzmocniły 
ją jednostki ochotnicze i gwardia narodowa, działa przemysł zbrojeniowy. Z kaŜdym tygodniem i kaŜdym 
miesiącem Ukraina jest coraz lepiej przygotowana do strasznego wojennego wyzwania.  

Obrona, zarówno ta zbrojna jak i przed atakami informacyjno-psychologicznymi, nie byłaby moŜliwa bez 
wsparcia wspólnoty międzynarodowej, szczególnie takich państw jak USA, europejskiej wspólnoty a takŜe wielu 
innych. Cały świat zapewne zrozumiał, Ŝe imperializm rosyjski nie zamierza zatrzymać się na Ukrainie. Jego 
celem jest zniszczenie Unii Europejskiej i wspólnoty euroatlantyckiej, a przynajmniej maksymalnie moŜliwe ich 
osłabienie. Sankcje wymierzone w Rosję, a takŜe jednoznaczne potępienie jej działań, juŜ przynoszą efekt.  

Do walki o ideały i wartości, jakie wolny świat wypracował po II Wojnie Światowej, stanęli najpierw 
Bohaterowie Majdanu, których symbolem jest Niebiańska Sotnia, a teraz ukraińscy Ŝołnierze i ochotnicy na 
wschodzie Ukrainy. Ramię w ramię walczą tam ukraińsko i rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy – 
przedstawiciele róŜnych wyznań, poglądów politycznych, narodowości. W ogniu walki z rosyjskim 
imperializmem kształtuje się nowe społeczeństwo – naród polityczny, wspólnota wszystkich jej obywateli, którzy 
są gotowi do poświęceń i ofiar na rzecz ojczyzny, pomimo dzielących ich róŜnic. 

W imieniu VII Zjazdu Związku Ukraińców w Polsce oraz całej społeczności ukraińskiej wyraŜamy 
ogromną wdzięczność milionom Polaków, którzy duchowo i materialnie wsparli naród ukraiński w tej trudnej 
i decydującej chwili. W naszej pamięci pozostanie obecność wielu Polaków, w tym polityków, działaczy 
społecznych i ludzi kultury – na Majdanie. Dziękujemy za marsze i wiece poparcia, za wysoki poziom pomocy 
osobom rannym na Majdanie, a takŜe wszelkie inne przejawy wsparcia i pomocy.  

Słowa wdzięczności kierujemy pod adresem władz Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do Pana 
Prezydenta Bronisława Komorowskiego i Pana Donalda Tuska, byłego premiera a obecnie przewodniczącego-
elekta Rady Europejskiej. Społeczeństwo ukraińskie i władze państwa widzą ogromne zaangaŜowania Polski, 
w szczególności jej władz, na rzecz niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy oraz jej członkostwa w 
UE i NATO. 

Jednocześnie VII Zjazd ZUwP wyraŜa zaniepokojenie oraz stanowczy sprzeciw wobec działań części 
polskich sił politycznych i środowisk społecznych, które nie tylko kontynuują ale znacznie zaktywizowali 
nasiloną antyukraińską kampanię. Stosując tendencyjną interpretację najboleśniejszych kart dziejów polsko-
ukraińskich, powtarzają hasła wypracowane w większości w komunistycznych kuźniach propagandy. Stają się w 
ten sposób, być moŜe nieświadomie, narzędziem w rękach machiny wojennej rosyjskiego imperializmu.  

VII Zjazd ZUwP zwraca się z apelem do władz Rzeczpospolitej Polskiej, poszczególnych formacji 
politycznych oraz całego polskiego społeczeństwa, o przeciwstawienie się działalności tych sił i środowisk. 
Polska i Ukraina, Ukraińcy i Polacy przeszli zbyt długą drogę do wzajemnego pojednania, by pozwolić na 
zaprzepaszczenie tego wysiłku przez sąsiednie, agresywne i rewanŜystowskie mocarstwo oraz jego propagandę.  

 

Warszawa, 26 października 2014 r.  


