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Rocznica 
rosyjskiej 
agresji 
na 
Ukrainę.

24 lutego 2022 roku, zapisze się na kartach
historii, nie tylko jako dzień inwazji Rosji 
na Ukrainę, czy przejście z eskalującego od 2014
roku konfliktu do otwartej wojny zagrażającej
wolności całej zachodniej Europy. Dla wielu
milionów obywateli Ukrainy, jest to chwila, która
przekreśliła całe życie i rozpoczęła trwającą do dziś
gehennę, walkę o życie swoje i swoich bliskich,
walkę o godność, przyszłość swoich dzieci i
dorobek całego życia. 





Od pierwszych godzin 
po rozpoczęciu inwazji,
tysiące ukraińskich rodzin
w obawie o swoje życie
rozpoczęło wielki exodus,
a wołanie o pomoc
skierowało ku swoim
zachodnim sąsiadom. 

Większość z nich
schronienia i pomocy
szukała w Polsce.





24.02 to również data
rozpoczęcia wielkiego testu
z solidarności
i człowieczeństwa, 
dla całego zachodniego
świata, który w jednej chwili
musi zdecydować
o zaangażowaniu się 
w pomoc Ukrainie, albo
zachowaniu biernej
postawy, wspierając tym
samym terrorystyczne
zakusy putinowskiej Rosji





Polska jako jeden z pierwszych krajów 
otworzyła swoje granice dla uchodźców 
z Ukrainy.

Do czynnej pomocy w przyjmowaniu uciekających przed wojną,
głównie matek z dziećmi, osób starszych i niepełnosprawnych,
zostały zmobilizowane i zaangażowane służby i organizacje
rządowe i pozarządowe. Polski rząd opracował i wprowadził
regulacje prawne, które nie tylko ułatwiły aklimatyzacje Ukraińcom,
ale otworzyły szansę na podjęcie pracy, naukę dzieci w szkołach
czy korzystanie z opieki zdrowotnej.







Jako wolontariusze, których służba trwała nieprzerwanie
tygodniami, pomagali na granicach, dworcach, w punktach
recepcyjnych. Byli wsparciem psychicznym i fizycznym 
dla przybyłych uchodźców. Polacy organizowali zbiórki pieniędzy 
na dary, kupowali i przekazywali żywność, leki, środki higieniczne
do zorganizowanych punktów w całym kraju. Często organizowali
transporty pomocy humanitarnej na Ukrainę własnym wysiłkiem
finansowym i logistycznym.  

Polacy w poczuciu solidarności z Ukrainą już
po pierwszych informacjach o inwazji ruszyli
z bezinteresowną pomocą. 







Tysiące Polaków otworzyło
swoje serca - otwierając drzwi
swoich domów dla ukraińskich
rodzin, zapewniając im pod
swoim dachem godne warunki
życia w tak tragicznej dla nich
sytuacji.
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