WSPÓŁCZEŚNI HEROSI
Wojna na Ukrainie odsłoniła całą prawdę o ludzkości. Postawy tych „wielkich” i tych
„maluczkich” dobitnie wskazały, kim jest kto we współczesnym świecie. Wydawało się nam
wszystkim, że okres znanych nam z kart historii wojen, zniknął raz na zawsze i przeszedł w
niebyt. Świat po II wojnie światowej nabrał rozpędu ku lepszej przyszłości, rozwoju
cywilizacyjnego i dobrobytu. Społeczeństwa oparły swój rozwój na zasadach pokoju, demokracji i
poszanowaniu praw.
Ni stąd ni z owąd pojawia się nowy „Hitler”, który zatrząsł światem w posadach. Natychmiast
obudzili się zewsząd autokraci i ciemiężcy, którzy poczuli krew, czując że świat może znowu do
nich należeć. Chcieli by widzieć swoje społeczeństwa jako masę roboczą i od czasu do czasu
wyborczą. Przykładów takich ludzi jest aż nadto w naszym i światowym otoczeniu. Większości
jeszcze nie znamy, lecz przyjdzie czas rozliczeń i dowiemy się prawdy o życiorysach i osobistych
koneksjach tych osób z tym, który zachwiał naszym poczuciem bezpieczeństwa.
W tym samym czasie na drugim biegunie życia pojawiają się ludzie silni, ludzie kochający
demokrację i pokój. To właśnie współcześni herosi potrafiący przeciwstawić się złu. I tak oto
starszy, niezwykle sympatyczny „Wujek Sam” ze Stanów Zjednoczonych, obśmiewany przez
wielu naszych i innych notabli, podniósł światową chorągiew wolności, obudził drzemiących i
stanął na czele światowego oporu przeciwko tyranom. Zjednoczył nie tylko NATO, UE lecz cały
demokratyczny świat.
Oto „mały” komediowy aktor zostaje Prezydentem dużego państwa, którego wolność została
zagrożona. Staje na czele swojego narodu i pokazuje światu niespotykany hart ducha walki.
Podnosi swoich rodaków do heroicznej walki. Naród, „który rzekomo nie istnieje” stawia
bohaterski opór najeźdźcy, któremu wydawało się, że jest „Panem” życia i śmierci tego region.
Oto ludzie, wolontariusze z całego świata, w imię obrony pokoju i sprawiedliwości stają po
stronie dobra pokazując uzurpatorom granice chamstwa i ignorancji. Oto przywódcy Europejscy
i Światowi po raz pierwszy w historii pokazali błyskawiczną jak na uwarunkowania polityczne
jednomyślność poglądów ocen i decyzji. To ludzie zdający sobie sprawę z chwilowej zapaści
ekonomicznej własnych państw, ratują nas przed najgorszym ze scenariuszy - wojną światową.
Poza tą „wielką” odsłoną tego zrywu narodów jest ta mniej znana, ale jakże bardzo ważna w
kontekście jej wydźwięku. To zwykli obywatele państw ościennych Ukrainy. To Polacy, Słowacy,
Rumuni, Mołdawianie, Bułgarzy, Węgrzy czy Turcy. To właśnie oni pokazują najbardziej ludzki,
wynikający z serca odruch. To tysiące wolontariuszy na granicach, dworcach, lotniskach czy
punktach informacyjnych. To najczęściej młodzi ludzie których można określić herosami XXI
wieku.
Miałem okazję przyjrzeć się ich ciężkiej pracy w Polsce. W Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu,
Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Krakowie oraz dziesiątkom innych miast i miasteczek i wsi. To oni
zapewniają uchodźcom, wyżywienie, opiekę medyczną czy jakże ważne w takiej sytuacji noclegi.
Poczułem dumę z bycia Polakiem. Patrzyłem na tysiące przegrupowujących się wojennych
uchodźców w pociągach, z małymi i malutkimi dziećmi często ze zwierzątkami, widząc ich smutne
twarze zrozumiałem jak bardzo jesteśmy im potrzebni. Jak są wdzięczni za każdy ludzki gest,
uśmiech, okazaną pomoc w jakiejkolwiek postaci. Z podziwem patrzyłem na obsługi pociągów,
którzy z pełną życzliwością często z uśmiechem kierowali tych ludzi do wagonów. Nikt nie pytał o
bilet, każdy traktował swoją służbę jak misję. Nikt z pasażerów nie narzekał na tłok, hałas czy
opóźnienia pociągów.
To właśnie takim zwykłym ludziom, najmniej widocznym, dedykuję te słowa podziękowania i
wdzięczności. To wy sprawiliście, że Polacy odzyskali znowu honor w świecie. To wy wskazujecie
kierunek dokąd naród chce podążać i jaki jest naprawdę. Tym samym zadaliście kłam wielu
teoriom o naszej nielojalności czy nietolerancji innych nacji. Cześć Wam i wieczna chwała.
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