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W nawiązaniu do obecnie panującej sytuacji na świecie, za Naszą wschodnią granicą, podziel się 

swoją refleksją czym jest dla Ciebie solidarność narodowa”. 

Szanuj bliźniego swego, jak siebie samego 

Solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności 

poglądów oraz dążeń. Solidarność to odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej 

grupy osób za całość wspólnego działania.  

Polacy, jak pokazują karty historii, zawsze wykazywali się chęcią pomocy i udzielali wsparcia 

różnym grupom społecznym i narodom, bez względu na pochodzenie, kolor skóry i wyznanie. 

Nie ma tu na myśli marginalnych zachowań nielicznych grupek nastawionych anty ale Polaków, 

stanowiących większość społeczeństwa.  

W obliczu bezprecedensowego ataku zbrojnego Federacji Rosyjskiej na Ukrainie, ludzie 

wyrażają solidarność z narodem ukraińskim poprzez najróżniejsze formy pomocy i wsparcia. 

Bez oglądania się na koszta i ewentualne konsekwencje, wynikające z agresywnej polityki 

Rosji, przyjęliśmy wszystkich Ukraińców, którzy znaleźli się na terytorium Polski. Od początku 

zmasowanego, oficjalnego ataku na Ukrainę zapewnialiśmy (i dzieje się tak nadal), pomoc w 

szerokim zakresie i w każdej formie. Jako solidarny sąsiad, pamietający trudne doświadczenia 

związane z politycznymi zawirowaniami w naszym kraju, wyciągnęliśmy pomocną dłoń do 

narodu ukraińskiego. W ramach wsparcia i w odruchu dobrej woli zapewniliśmy uchodźcom 

miejsca do zamieszkania uruchamiając cały system, począwszy od prywatnej inicjatywy ludzi 

po szereg instytucji samorządowych, stowarzyszeń etc. Społeczeństwo w ekspresowym 

tempie zorganizowało wyżywienie, ubrania oraz wszelkie potrzebne środki do normalnego 

funkcjonowania uchodźcom. Państwo polskie zapewniło szereg udogodnień począwszy od 

szerokiego wachlarza opieki medycznej na każdym poziomie i w pierwszej kolejności , poprzez 

nieodpłatne środki transportu, szkolnictwo, opiekę socjalną itp. Podjęte zostały różne 

działania na szeroką skalę zarówno u nas w kraju, jak również pomoc zdalna, dzięki rzeszom 

wolontariuszy i firm wyrażających chęć niesienia pomocy Ukraińcom ich kraju. Solidarność 

Polaków w odniesieniu do Ukraińców nie ma granic ani formalnych ani terytorialnych. Jako 

ludzie oraz sąsiedzi stanowimy wspólnotę krajów słowiańskich zbliżonych kulturowo, czujemy 

się współodpowiedzialni w obliczu agresji i solidaryzujemy się. Jako demokratyczny kraj, 

wiemy jaką wartość ma wolność i praworządność o którą latami walczyliśmy. Może dlatego 

tak bardzo angażujemy się w pomoc i robimy to w tak szerokim zakresie i na wszystkich polach.  

Dla mnie solidarność to wyciągnięta dłoń i pomoc, jakiej udzielamy uchodźcom, to o czym 

wcześniej napisałam. To nie tylko współczucie i słowa ale czyny, realne działania, które zostały 

podjęte przez Polaków, w kontekście jednostki oraz państwa.  

 

 


