
	 Agresja	Rosji	w	Ukrainie	24	lutego	2022	roku	była	naszym	zdaniem	„czar-
nym	łabędziem”,	a	więc	sytuacją,	której	się	nie	spodziewaliśmy,	ale	która	
nadeszła	i	unieważniła	wiele	wcześniejszych	planów,	spowodowała	zmiany	
w	życiu,	rewizje	wcześniejszych	decyzji	i	dotychczasowych	postanowień	nie	
tylko	osób	uciekających,	ale	także	udzielających	pomocy.	Przypomnijmy,	że	
Nassim	Taleb,	autor	dwóch	bestsellerowych,	przetłumaczonych	na	język	pol-
ski	książek:	Czarny	łabędź.	Jak	nieprzewidywalne	zdarzenia	rządzą	naszym	
życiem	(Zysk	i	S-ka,	2020)	oraz	Antykruchość.	Jak	żyć	w	świecie,	którego	nie	
rozumiemy	(Zysk	i	S-ka,	2013),	opisuje	tytułowego	„czarnego	łabędzia” jako 
zjawisko,	którego	nikt	się	nie	spodziewał,	a	które	musiało	wystąpić.	Zgod-
nie	z	koncepcją	Taleba	opisywane	zdarzenia	muszą	spełniać	trzy	warunki,	
aby	można	je	było	nazwać	w	ten	sposób:	po	pierwsze,	są	to	zjawiska	niety-
powe	i	nieoczekiwane,	po	drugie,	ich	wystąpienie	pociąga	za	sobą	ogrom-
ne	skutki	gospodarcze	 i	 społeczne,	a	po	 trzecie,	charakteryzuje	 je	„retro-
spektywna	przewidywalność”,	co	oznacza,	że	po	ich	wystąpieniu	wiele	osób	
twierdzi,	że	można	je	było	przewidzieć.	Wprawdzie	w	przypadku	agresji	Ro-
sji	w	Ukrainie	można	podać	w	wątpliwość	nieprzewidywalność	tego	zdarze-
nia,	zwłaszcza	w	kontekście	wcześniejszego	ataku	Rosji	i	aneksji	części	tery-
torium	Ukrainy	wraz	z	Krymem	w	2014	roku,	ale	z	punktu	widzenia	jedno-
stek,	a	nie	systemów	państwowych	i	wojskowych,	agresja	a	także	moment	
jej	nastąpienia	były	takim	właśnie	„czarnym	łabędziem”,	którego	jeszcze	po-
przedniego	dnia	nikt	się	nie	spodziewał.	Jak	mówił	jeden	z	rozmówców,	nie	
wierzyłem,	że	wojna	może	się	wydarzyć	w	Europie	w	XXI	wieku.	Taką	posta-
wę	prezentowała	zdecydowana	większość	naszych	respondentek	i	respon-
dentów.	I	chociaż	jej	wybuch	spowodował	szok,	to	jednocześnie	pociągnął	
za	sobą	ogromną	mobilizację	Polek	i	Polaków	na	niespotykaną	skalę	poma-
gających	uchodźczyniom	i	uchodźcom.	 Masowa poMoc 
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Agresja Rosji w Ukrainie 24 lutego 2022 roku by³a
naszym zdaniem �czarnym ³abêdziem�, a wiêc sy-
tuacj¹, której siê nie spodziewali�my, ale która na-
desz³a i uniewa¿ni³a wiele wcze�niejszych planów,
spowodowa³a zmiany w ¿yciu, rewizje wcze�niej-
szych decyzji i dotychczasowych postanowieñ nie
tylko osób uciekaj¹cych, ale tak¿e udzielaj¹cych
pomocy. Przypomnijmy, ¿e Nassim Taleb, autor
dwóch bestsellerowych, przet³umaczonych na jêzyk
polski ksi¹¿ek: Czarny ³abêd�. Jak nieprzewidywal-
ne zdarzenia rz¹dz¹ naszym ¿yciem (Zysk i S-ka,
2020) oraz Antykrucho�æ. Jak ¿yæ w �wiecie, które-
go nie rozumiemy (Zysk i S-ka, 2013), opisuje ty-
tu³owego �czarnego ³abêdzia�1 jako zjawisko, któ-
rego nikt siê nie spodziewa³, a które musia³o
wyst¹piæ. Zgodnie z koncepcj¹ Taleba opisywane
zdarzenia musz¹ spe³niaæ trzy warunki, aby mo¿na
je by³o nazwaæ w ten sposób: po pierwsze, s¹ to
zjawiska nietypowe i nieoczekiwane, po drugie, ich
wyst¹pienie poci¹ga za sob¹ ogromne skutki gospo-
darcze i spo³eczne, a po trzecie, charakteryzuje je
�retrospektywna przewidywalno�æ�, co oznacza, ¿e
po ich wyst¹pieniu wiele osób twierdzi, ¿e mo¿na
je by³o przewidzieæ. Wprawdzie w przypadku agre-
sji Rosji w Ukrainie mo¿na podaæ w w¹tpliwo�æ nie-
przewidywalno�æ tego zdarzenia, zw³aszcza w kon-
tek�cie wcze�niejszego ataku Rosji i aneksji czê�ci
terytorium Ukrainy wraz z Krymem w 2014 roku,
ale z punktu widzenia jednostek, a nie systemów
pañstwowych i wojskowych, agresja a tak¿e mo-
ment jej nast¹pienia by³y takim w³a�nie �czarnym
³abêdziem�, którego jeszcze poprzedniego dnia nikt
siê nie spodziewa³. Jak mówi³ jeden z rozmówców,
nie wierzy³em, ¿e wojna mo¿e siê wydarzyæ w Euro-
pie w XXI wieku. Tak¹ postawê prezentowa³a zde-
cydowana wiêkszo�æ naszych respondentek i respon-
dentów. I chocia¿ jej wybuch spowodowa³ szok, to
jednocze�nie poci¹gn¹³ za sob¹ ogromn¹ mobiliza-
cjê Polek i Polaków na niespotykan¹ skalê poma-
gaj¹cych uchod�czyniom i uchod�com.

Atak Rosji na Ukrainê i masowe ucieczki przede
wszystkim do Polski doprowadzi³y nie tylko do zni-
weczenia wszystkich planów Ukrainek i Ukraiñców,

ale te¿ wielu Polek i Polaków, którzy natychmiast
poczuli, ¿e dotychczasowe zamierzenia zosta³y w du-
¿ym stopniu uniewa¿nione, a na plan pierwszy wy-
sunê³a siê konieczno�æ reakcji na to, co siê sta³o, co
dla wielu osób oznacza³o poczucie, ¿e trzeba przede
wszystkim pomagaæ ofiarom agresji. Jak opisywa³a
to jedna z respondentek, Ja dzieñ wcze�niej wróci-
³am po tygodniu z Francji, z wakacji, trochê z innego
�wiata i jeszcze wieczorem w �rodê, z kole¿ankami, or-
ganizowa³y�my wakacje, taki wyjazd z przyjació³kami
na tydzieñ podczas wakacji. No i nagle w czwartek siê
budzimy, okazuje siê, ¿e jest wojna i �od razu mia-
³y�my poczucie, ¿e ju¿ nigdy nie wyjedziemy na
¿adne wakacje, ¿e jaki� �wiat siê ju¿ skoñczy³, ¿e
co� wydarzy³o siê naprawdê strasznego, co� co nie
jest bardzo dalekie, tylko co� co nas dotyka, i rze-
czywi�cie mieli�my takie poczucie, ¿e jak my�my
mog³y w ogóle my�leæ, ¿e w czerwcu polecimy so-
bie do Grecji na wakacje� Znaczy, ¿e nagle rewi-
dujesz swoje plany, wszystko ju¿ przestaje byæ wa¿-
ne (k, 1970).

Nie jest to relacja wyj¹tkowa ani odosobniona.
Powszechno�æ takich emocji i dzia³añ podejmowanych
przez Polki i Polaków spowodowa³a, ¿e nasze plany
naukowe tak¿e uleg³y zrewidowaniu � rozumieli�my,
¿e musimy badaæ ten fenomen w momencie, kiedy
ma miejsce, kiedy nie jest wspomnieniem, ale aktual-
no�ci¹, kiedy jeszcze sytuacja nie uleg³a normalizacji,
kiedy jest tym szczególnym, wyj¹tkowym momentem
i wyj¹tkowym, zbiorowym do�wiadczeniem.

Pomaganie naszym zdaniem �wiadczyæ mo¿e o tym,
¿e obecna jest w naszym spo³eczeñstwie opisywana
przez Taleba �antykrucho�æ�, któr¹ autor przedsta-
wia³ jako antidotum wobec �czarnego ³abêdzia�,
a która �pozwala sobie radziæ z tym, co nieznane, ro-
biæ rzeczy, których nie rozumiemy, i to robiæ je do-
brze� (Antykrucho�æ..., s. 22). Jak wynika z naszych
badañ, które poni¿ej prezentujemy, jest to zdanie naj-
lepiej opisuj¹ce dzia³ania i postawy Polek i Polaków
w tym czasie pe³nym niepewno�ci, przestrachu, ale
przede wszystkim poczucia, ¿e trzeba pomagaæ, nie
zwa¿aj¹c na w³asne plany, inne zobowi¹zania (w tym
zawodowe i rodzinne), si³y, a nawet zdrowie. Dlate-

Wstêp
Ma³gorzata Fuszara

1 Przypomnieæ warto, ¿e dopóki w XVII wieku nie odkryto w Australii czarnych ³abêdzi by³y one nieznane i w powszechnym przeko-
naniu, opartym na do�wiadczeniu Europejczyków, istnia³y tylko bia³e ³abêdzie.
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go ksi¹¿kê tê dedykujemy zarówno tym, którzy do
nas uciekli w poszukiwaniu bezpieczeñstwa, jak i tym,
którzy z ogromnym po�wiêceniem pomagali w tym,
aby to bezpieczeñstwo by³o mo¿liwe.

Do badañ postanowili�my wykorzystaæ wszyst-
kie dostêpne dla nas �rodki i zasoby. Fakt, ¿e bada-
nie trzeba by³o prowadziæ �na gor¹co�, bo rzeczy-
wisto�æ by³a wyj¹tkowo p³ynna i wielu badanych
i opisanych przez nas dzia³añ i zjawisk ju¿ nie ma
(np. Grupa Centrum na dworcu Centralnym w War-
szawie), nie pozwala³a na wymagaj¹ce czasu pro-
cedury, takie np. jak wystêpowanie o granty na ba-
dania i oczekiwanie na rozstrzygniêcie wniosku.
Dlatego badanie przeprowadza³y pracowniczki i pra-
cownicy Katedry Socjologii i Antropologii Obycza-
jów i Prawa oraz studenci w ramach prowadzonych
przez nas zajêæ2. Efektem czê�ci badañ prowadzo-
nych przez studentów s¹ 2 zamieszczone w niniej-
szym zbiorze teksty. S¹ to: �Wyje¿d¿aæ czy zostaæ?
Uchod�czynie i uchod�cy oraz osoby decyduj¹ce siê
na pozostanie w Ukrainie� oraz �Pomoc uchod�-
com z Ukrainy na Dworcu Centralnym w Warsza-
wie w do�wiadczeniach wolontariuszy�.

Szczególne podziêkowania chcemy jednak z³o-
¿yæ studentom, którzy przeprowadzili wywiady,
które sta³y siê podstaw¹ naszych tekstów. S¹ to:
Zuzanna Bolikowska, Przemys³aw Bruhn, Ada Cia-
charowska, Marianna Cichal, Hanna Danielak,
Gabriela Dawid, Maria Deresz, Karolina Dêbek,
Anna Durka, Marta Ecka, Magdalena Golejewska,
Piotr Gregorczyk, Kacper Gwardecki, Wiktoria
Hasiak, Patrycja Iwañska, Agnieszka Jaskulska, Ju-
lia Jadach, Katarzyna Kapiñska, Marta Ko³omañ-
ska, Aleksandra Konca, Aleksandra Kosiorek, Pa-
we³ Kotlarski, Weronika Latoch, Agata £aziuk,
Karolina Maj, Antonina Matuszyñska, Zuzanna
Mazzoll, Iga Miko³ajczuk, Jan Mutor, Wojciech
Olku�nik, Karolina Orlicz-Rabiega, Marcin Piety-
ra, Dominika Prud³o, Ada Rosenkiewicz, Magdale-
na Rostkowska, Weronika Rzemieniewska, Karoli-
na Rze�nik, Marta Sobczyk, Dagmara So³tys,
Karolina Stafiej, Izabela Starszewska, Sylwia Stasiak,
Izabela Stawska, Krystian Szaniawski, Aleksandra
Sz³owieniec, Aleksandra �nieæ, Paulina Traczyk,
Marta Trêbacka, Joanna Wójcik, Zuzanna Wydra,
Konrad Wysocki, Alicja Wysokiñska, Marta Zaj¹cz-
kowska, Magdalena Zatoñska, Miranda Zarzycka.

Wyrazy wdziêczno�ci kierujemy przede wszyst-
kim do wszystkich respondentek i respondentów,
którzy zgodzili siê udzieliæ nam wywiadów,
a tym samym podzieliæ siê swoimi wyj¹tkowymi do-
�wiadczeniami z tego szczególnego czasu i unikato-
wych dzia³añ.

Nasza publikacja pokazuje przede wszystkim
aktywno�æ prywatnych osób, ich do�wiadczenia,
motywacje, prze¿ycia. Znacznie mniej miejsca zajmuj¹
w niej dzia³ania pañstwa � bo chocia¿ niektóre z nich
mia³y ogromne znaczenie dla osób uciekaj¹cych
przed wojn¹ (np. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa, Dz.U.
2022 poz. 583), to nas przede wszystkim intereso-
wa³a masowa, spontaniczna pomoc, nielicz¹ca siê
z dzia³aniami pañstwa i nieczekaj¹ca na nie. Pomoc
pañstwa by³a zreszt¹ najczê�ciej przez badanych
uznana za zbyt pó�n¹, niewystarczaj¹c¹, a nawet
niekiedy przeszkadzaj¹c¹ w znacznie bardziej efek-
tywnych dzia³aniach spontanicznych. Wymiar dzia-
³añ instytucjonalnych widoczny jest najwyra�niej
w tek�cie Jolanty Arcimowicz po�wiêconym dzia-
³aniom rzecznika praw obywatelskich i Anny Kra-
jewskiej po�wiêconym edukacji.

Warto podkre�liæ, ¿e zw³aszcza na poziomie
lokalnym dzia³ania �prywatne� i �instytucjonalne�
czêsto siê przenika³y. Burmistrzynie i burmistrzo-
wie i inne osoby organizuj¹ce pomoc w swoich
miejscowo�ciach by³y osobami czêsto jednocze�nie
przewo¿¹cymi uciekaj¹cych przed wojn¹, pomaga-
j¹cymi im materialnie lub goszcz¹cymi ich w swo-
ich domach. Role publiczne i pomoc prywatna prze-
nika³y siê, mobilizacja spo³eczno�ci lokalnych by³a
czêsto ogromna, tym bardziej za warte opisu uzna-
³y�my/uznali�my minimonografie mniejszych miej-
scowo�ci. W zbiorze zamieszczamy trzy teksty po-
�wiêcone mobilizacji spo³eczno�ci lokalnych pióra
Aleksandry Herman, Joanny �migielskiej i Paw³a
Orzechowskiego.

Unikaln¹ mo¿liwo�æ badañ stworzy³ fakt, ¿e
obecnie w sk³ad naszej katedry wchodzi tak¿e
dr. Oksana Tashkinova, pracuj¹ca jednocze�nie na
Politechnice w Mariupolu. Umo¿liwi³o to przepro-
wadzenie badañ w�ród uchod�czyñ mieszkaj¹cych
obecnie w Warszawie, a tekst oparty na tych bada-
niach znalaz³ siê w prezentowanej pracy.

Zbiór otwiera tekst bêd¹cy prób¹ opisu i inter-
pretacji masowego �zrywu� pomocy, napisany przez
Ma³gorzatê Fuszarê, a koñczy tekst bêd¹cy propo-
zycj¹ teoretycznej interpretacji tych dzia³añ autor-
stwa Jacka Kurczewskiego. Dlaczego zryw nast¹pi³
i dlaczego by³ tak powszechny? Jakie ma nastêp-
stwa? To tylko niektóre z najwa¿niejszych pytañ,
na które próbujemy odpowiedzieæ. Mamy te¿ pe³-
n¹ �wiadomo�æ, ¿e wojna w Ukrainie trwa, sytu-
acja jest dynamiczna i byæ mo¿e trzeba bêdzie, kie-
ruj¹c siê uczciwo�ci¹ socjolo¿ek/socjologów, napisaæ
dalszy ci¹g tej historii.

2 Zró¿nicowane sposoby zbierania danych, w tym wywiadów, spowodowa³y, ¿e stanowi¹ one kilka oddzielnych zbiorów, które s¹ 
dopiero w fazie ujednolicania i scalania. St¹d te¿ ró¿nice w sposobie opisu cytatów przez poszczególne Autorki i Autorów tekstów. 
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Najczê�ciej podawan¹ dat¹ inwazji Rosji w Ukra-
inie jest 24 lutego 2022 roku, a wiêc data, któr¹
Rosja okre�la jako pocz¹tek �operacji specjalnej�
na Ukrainie, a w rzeczywisto�ci � zbrojnego ataku,
obejmuj¹cego m.in. próbê zajêcia stolicy kraju. Ale
podkre�liæ trzeba, ¿e wojnê zapocz¹tkowa³a wiele lat
wcze�niej, bo w 2014 roku, aneksja czê�ci terytorium
Ukrainy, w tym Krymu, przez Rosjê. O ile agresja
w 2014 roku nie spowodowa³a masowego exodusu
mieszkañców Ukrainy na zachód Europy, a przede
wszystkim ucieczki z okupowanych terenów ozna-
czaj¹cej migracjê wewnêtrzn¹, to napa�æ z lutego
2022 ³¹czy³a siê zarówno z masowymi migracjami
wewnêtrznymi, jak i ucieczkami za granicê, miê-
dzy innymi do Polski.

Liczba uchod�ców z Ukrainy przebywaj¹cych
w Polsce jest trudna do oszacowania, a obraz po-
kazywany w jednym miesi¹cu mo¿e bardzo odbie-
gaæ od tego, który bêdzie prawdziwy miesi¹c pó�-
niej. Stra¿ graniczna szacuje, ¿e od 24 lutego 2022
roku do wrze�nia 2022 roku funkcjonariusze od-
prawili 6 mln 366 tys. osób przybywaj¹cych z Ukra-
iny do Polski, ale te¿, zw³aszcza w ostatnich mie-
si¹cach, znacz¹ce by³y liczby osób przekraczaj¹cych
granicê w odwrotnym kierunku � z Polski do Ukra-
iny � ³¹cznie do 17 wrze�nia 2022 roku by³o to
4 mln 587 tys. osób1. Jak informuje stra¿ granicz-
na, przyje¿d¿aj¹cy to w wiêkszo�ci kobiety i dzieci.

Ten obraz komplikuje siê jednak miêdzy inny-
mi dlatego, ¿e wiele osób przybywa do Polski nie
bezpo�rednio z Ukrainy, ale po przekroczeniu gra-
nicy Ukrainy z innymi krajami, a nastêpnie prze-

nosi siê do Polski i te osoby nie s¹ ujmowane
w przytaczanych statystykach2 . Jest te¿ ruch od-
wrotny � wiele osób, które przyby³y do Polski, wy-
je¿d¿a dalej � do Niemiec, Portugalii, USA, Wiel-
kiej Brytanii, Kanady i wielu innych krajów. Z kolei
w�ród osób przekraczaj¹cych granicê z Polski do
Ukrainy s¹ takie, które postanowi³y wróciæ na sta-
³e, ale te¿ takie, które jad¹ tam na pewien czas, aby
sprawdziæ co dzieje siê w ich miejscu zamieszkania,
miejscowo�ci czy domu, a nastêpnie wracaj¹ do ro-
dziny, pracy, a zw³aszcza do dzieci pozostawionych
w Polsce3.

Dane zgodnie pokazuj¹, ¿e w Polsce ukraiñskich
uchod�ców jest najwiêcej spo�ród wszystkich kra-
jów europejskich, a jak wskazuj¹ nasze badania,
sk³ada siê na to wiele czynników, w�ród których
niebagatelne znaczenie maj¹ przede wszystkim: bli-
sko�æ terytorialna (uchod�cy przyje¿d¿aj¹ z nadziej¹
na szybki powrót), blisko�æ kulturowa (w tym nawet
mo¿liwo�æ porozumienia siê) i sieæ Ukraiñców i Ukra-
inek wcze�niej stanowi¹cych w Polsce du¿¹ grupê
migrantów ekonomicznych4, którzy stanowili nie-
jednokrotnie �zaplecze� dla uciekaj¹cych. Ma to
niebagatelne znaczenie, gdy¿ zgodnie z ustaleniami
wielu badañ, wspó³czesne migracje maj¹ �³añcusz-
kowy� charakter, co oznacza, ¿e kolejne osoby
wyje¿d¿aj¹ do konkretnych miejsc, w których mog¹
znale�æ wsparcie osób nie tylko ze swojego kraju,
ale czêsto te¿ ze swojej miejscowo�ci lub rodziny
(Okólski 2001; Slany 2009). W sytuacji wojennej
takie wsparcie w miejscu ucieczki jest wyj¹tkowo
cenne.

Wojna, ucieczki i pomaganie
Ma³gorzata Fuszara

1 https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1571376823648374785, dostêp 18.09.2022.
2 Badania przeprowadzone przez NBP na próbie 3165 doros³ych uchod�ców z Ukrainy wskazuj¹, ¿e ponad 13% uchod�ców przyby³o

do Polski przez inne kraje, �Sytuacja ¿yciowa i ekonomiczna uchod�ców z Ukrainy w Polsce. Raport z badania ankietowego zrealizowanego
przez OONBP�, OONBP, Departament Statystyki, Warszawa 2022.

3 Mówiono nam o tym niejednokrotnie podczas wywiadów z osobami goszcz¹cymi Ukrainki. Dzisiaj znajomy mi opowiada³ o historii
swojej znajomej Ukrainki, która od dawna mieszka w Polsce i dorabia³a jako sprz¹taczka. Zaczê³a siê ta ca³a wojna. Jej ca³a rodzina by³a
w Ukrainie, dzieci, rodzice, m¹¿ i ona musia³a tam pojechaæ do swojego miasta, by zabraæ te dzieci i wróciæ z nimi do Polski. Potem jecha³a,
by odwiedziæ swojego mê¿a. Wiêc ten kto wraca, to aby odebraæ swoje dzieci, albo zabraæ rzeczy, albo ¿eby walczyæ (m, 1998). Z regu³y s¹
to krótkie wyjazdy, ale niekiedy ³¹cz¹ siê nawet z dramatycznymi historiami. Najbardziej tragiczna opowiadana nam historia dotyczy³a
kobiety, która ze starszym synem pojecha³a do Ukrainy, planuj¹c tam krótki pobyt. Podczas tych odwiedzin zginê³a od wybuchu bomby,
zostawiaj¹c w Polsce m³odsz¹ córkê. W³adze samorz¹dowe zada³y sobie wiele trudu, aby syna, który prze¿y³, sprowadziæ do Polski.

4 Liczbê Ukraiñców w Polsce przed 24 lutego 2022 roku szacuje siê na ponad 1 mln 300 tys.: �przed 24 lutego tego roku w Polsce
funkcjonowa³a liczna grupa Ukraiñców, któr¹ na podstawie danych GUS mo¿na szacowaæ na ok. 1,35 mln osób�, M. Duszczyk, P. Kaczmar-
czyk, Imigranci i uchod�cy wojenni a sytuacja demograficzna Polski, s 18, w: M. Bukowski, M. Duszczyk, Go�cinna Polska 2022+, Wise,
Warszawa 2022. To samo �ród³o podaje, ¿e byli to wówczas przede wszystkim mê¿czy�ni w wieku produkcyjnym.
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Innym powodem pozostawania w Polsce mo¿e
byæ ogromna i dobrze udokumentowana badania-
mi przychylno�æ Polek i Polaków dla uciekinierów
z Ukrainy, a tak¿e dla Ukrainy i jej europejskich
aspiracji, w imiê których toczy wojnê od czasu
Euromajdanu. Na tê ponadprzeciêtn¹ na tle innych
europejskich krajów przychylno�æ wskazuj¹ m.in.
badania Eurobarometru z kwietnia 2022 roku, w któ-
rych Polki i Polacy wykazywali znacznie wiêksz¹
akceptacjê dla pomocy Ukrainie i aspiracji Ukrainy
ni¿ �rednia unijna, a zw³aszcza ni¿ akceptacja miesz-
kañców niektórych pañstw unijnych. Badania te
wskazuj¹, ¿e w Polsce jest wy¿sza ni¿ przeciêtna
w Unii Europejskiej akceptacja dla ekonomicznych
sankcji wobec Rosji (�rednio w Unii zdecydowanie
popiera je 55% populacji, w Polsce � 73%, na
Wêgrzech � 29%), pomocy finansowej i militarnej
dla Ukrainy (zdecydowane poparcie dla finansowa-
nia zakupu broni dla Ukrainy w ca³ej Unii wynosi
33%, w Polsce � 55%, na Wêgrzech � 18%) oraz
przyjmowania uchod�ców z Ukrainy (�rednia w Unii
� 55%, w Polsce � 61%, na Wêgrzech � 48%).
Ogromne ró¿nice dotyczy³y te¿ obawy przed rosyj-
sk¹ propagand¹ � na pytanie o to, czy powinno siê
zabroniæ rosyjskim pañstwowym mediom nadawa-
nia w Unii Europejskiej, zdecydowana akceptacja
w ca³ej Unii wynios³a �rednio 41%, w Polsce � 64%,
na Wêgrzech � 27%. Podobne do odnotowanych
w Polsce opinie wyra¿aj¹ m.in. mieszkañcy Finlan-
dii, co mo¿na by³oby t³umaczyæ blisko�ci¹ geogra-
ficzn¹ i zagro¿eniem ze strony Rosji, gdyby nie fakt,
¿e podobny, wysoki odsetek przychylnych Ukrainie
opinii wyra¿aj¹ obywatelki i obywatele Portugalii,
geograficznie oddaleni przecie¿ od Ukrainy i Rosji5.
Niejako na drugim biegunie sytuuj¹ siê obywatelki
i obywatele Wêgier czy Cypru, gdzie poparcie dla
dzia³añ proukraiñskich deklaruje znacznie mniej osób
ni¿ �rednio w Unii Europejskiej. Ró¿nice te nie do-
tycz¹ jedynie sytuacji wojny i bezpo�rednich konse-
kwencji wojny � Polacy i Polki zgadzaj¹ siê tak¿e
znacznie czê�ciej ni¿ przeciêtnie w Unii Europejskiej
z twierdzeniem, ¿e �Ukraina jest czê�ci¹ europejskiej
rodziny� (�rednia odpowiedzi �ca³kowicie siê zga-
dzam� w Unii Europejskiej 31%, w Polsce � 44%),
oraz ¿e Ukraina powinna wst¹piæ do Unii, gdy bê-
dzie na to gotowa (�rednia dla ca³ej Unii � 30%,
w Polsce � 43%). Na drugim krañcu, tak jak przy po-
przedniej serii pytañ, znajdujemy m.in. Wêgry, gdzie
jedynie 16% uwa¿a Ukrainê za czê�æ europejskiej ro-
dziny i tylko 15% zdecydowanie optuje za wst¹pie-
niem w przysz³o�ci Ukrainy do Unii Europejskiej6.

Przychylno�æ dla Ukrainy i gotowo�æ udziela-
nia pomocy uchod�com potwierdzaj¹ tak¿e polskie
badania opinii publicznej. Badanie CBOS z lipca
2022 roku pokazuje, ¿e utrzymuje siê bardzo wy-
soka akceptacja dla przyjmowania przez Polskê
uchod�ców z Ukrainy (84%). Najwy¿sze poparcie
wystêpuje w grupie osób starszych (powy¿ej 65 lat),
lepiej wykszta³conych i dobrze oceniaj¹cych swoj¹
sytuacjê materialn¹. Wiêkszo�æ osób (53%) dekla-
ruje, ¿e nadal pomaga uchod�com, chocia¿ jest to
obecnie mniejsza grupa ni¿ w kwietniu (63%), co
jest zrozumia³e ze wzglêdu na fakt, ¿e zgodnie z sza-
cunkami w³a�nie w kwietniu liczba uciekinierów
z Ukrainy w Polsce by³a najwy¿sza. Towarzyszy temu
przekonanie, ¿e jest to sytuacja czasowa i wiêkszo�æ
uciekinierów bêdzie chcia³a wróciæ do Ukrainy tak
szybko, jak to mo¿liwe (57%), a zdecydowana mniej-
szo�æ s¹dzi, ¿e Ukraiñcy chc¹ siê osiedliæ w Polsce
na sta³e (17%). Jeszcze wiêcej osób chcia³oby, aby
uciekinierzy wrócili do Ukrainy po zakoñczeniu
wojny (78%), a zdecydowana mniejszo�æ � ¿eby
pozostali w Polsce na sta³e (6%)7. Jest to wiêc ak-
ceptacja dla pomocy uchod�com ogromnej wiêk-
szo�ci polskiego spo³eczeñstwa polskiego, ale dla
pobytu czasowego, na okres wojny. Dodaæ jednak
trzeba dwa wa¿ne elementy � �po zakoñczeniu
wojny� to nie jest termin daj¹cy siê przewidzieæ �
akceptacja jest wiêc nieograniczona czasowo. Dru-
ga wa¿na uwaga odnosi siê do faktu, ¿e � o czym
wspominali�my wy¿ej � ju¿ przed wojn¹ w Polsce
mieszka³o ponad milion Ukraiñców i nigdy nie wi¹-
za³o siê to ze spo³ecznym sprzeciwem.

Badania prowadzone w�ród uchod�ców/
uchod�czyñ z Ukrainy wskazuj¹, ¿e ogromna wiêk-
szo�æ planuje powrót do Ukrainy. W cytowanym
ju¿ badaniu przeprowadzonym przez NBP 64%
badanych stwierdzi³o, ¿e ich pobyt w Polsce nie
bêdzie trwa³ d³u¿ej ni¿ rok. Wiêkszo�æ z nich (59%)
planuje powrót do Ukrainy. Pozosta³e 5% chce wy-
jechaæ z Polski dalej na Zachód. Osób zdecydowa-
nych pozostaæ w Polsce na sta³e jest 16%. Porów-
nanie badañ prowadzonych w�ród mieszkañców
Polski i uchod�ców/uchod�czyñ z Ukrainy poka-
zuje, ¿e jest miêdzy nimi du¿a zbie¿no�æ i general-
nie mówi¹c, Polki i Polacy oceniaj¹ plany osób
przyby³ych z Ukrainy w sposób trafny i realistycz-
ny.

Niespotykana skala imigracji do Polski, wyj¹t-
kowa sytuacja, która tê migracjê spowodowa³a, i za-
uwa¿alne nawet podczas codziennej obserwacji na
ulicach, dworcach, w mediach spo³eczno�ciowych

5 Pozostaje otwarte pytanie, na ile wp³yw na te postawy mo¿e mieæ jeszcze dzisiaj pamiêæ o ogromnej liczbie uchod�ców w Portugalii
podczas II wojny �wiatowej i go�cinno�ci Portugalczyków wobec nich: �The number of refugees that escaped through Portugal during the
war has estimates that range from one hundred thousand to one million; an impressive number considering the size of the country�s
population at that time (circa 6 million)�, www.google.pl/search?q=refugees+in+portugal+during+WWII, dostêp 23.09.2022.

6 https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2772, dostêp 18.09 2022.
7 CBOS, komunikat nr 101/2022, sierpieñ 2022, �Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraiñskich uchod�ców�. Badanie przeprowadzo-

no na reprezentatywnej imiennej próbie pe³noletnich mieszkañców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.
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masowe zaanga¿owanie Polek i Polaków w pomoc
uchod�com spowodowa³y, ¿e postanowili�my nie-
jako �na gor¹co� zbieraæ dane zwi¹zane z tym zja-
wiskiem przy wykorzystaniu narzêdzi badañ socjo-
logicznych. W tym zbiorze zamieszczamy dwa
teksty8, w których wykorzystane zosta³y dane po-
chodz¹ce z ponad 60 wywiadów indywidualnych
prowadzonych z osobami zaanga¿owanymi w po-
moc9 � zarówno z osobami prywatnymi, jak
i urzêdnikami oraz samorz¹dowcami, zw³aszcza z ma-
³ych miejscowo�ci, zaanga¿owanymi w pomoc nie
tylko prywatnie, ale te¿ z racji pe³nionej funkcji.
W�ród respondentek i respondentów by³y osoby
pomagaj¹ce w ró¿ny sposób � goszcz¹ce uchod�ców
w domach, pracuj¹ce jako wolontariuszki i wolon-
tariusze w punktach informacyjnych, pomocowych
i w hospicjach, wysy³aj¹ce pomoc pieniê¿n¹ i rze-
czow¹, przywo¿¹ce uciekinierów z granicy, a na-
wet z terytorium Ukrainy. Czêsto by³y to osoby
pomagaj¹ce w ró¿nej formie, ³¹cz¹ce ró¿ne formy
pomocy � np. przywo¿¹ce kobiety i dzieci z grani-
cy i goszcz¹ce je w domu, pracuj¹ce w punktach
informacyjnych i pomagaj¹ce rzeczowo i finanso-
wo itp. Jak mówi³a jedna z respondentek, Pomaga-
³am kilka tygodni na dworcu a potem pojecha³am
na granice i pomaga³am ju¿ tam. Rozdawa³am po-
si³ki, instruowa³am gdzie jest peron, spisywa³am
auta gotowe do pomocy z przewiezieniem. Ale te¿
robi³am takie proste i nie proste rzeczy � rozmawia-
³am z dzieciakami, przejmowa³am psy ¿eby mog³y
siê przej�æ na spacer na chwilê z dala od t³umu,
bawi³am siê z kotami czy bra³am na rêce ma³e dzie-
ciaki których matka nie dawa³a psychicznie rady.
Ciê¿ko mi nawet zliczyæ co robi³am ale na pewno
zawsze robi³am co� (k, 1998)10.

W prezentowanym tek�cie zajmê siê tylko kilko-
ma wybranymi aspektami badanego zjawiska, a za-
cznê od próby odpowiedzi na proste wydawa³oby siê
pytanie: dlaczego pomagamy uchod�com z Ukrainy.

Dlaczego pomagamy?
Odpowied� na tak proste z pozoru pytanie jest trud-
na do przedstawienia w artykule naukowym opar-
tym na wynikach badañ empirycznych, gdy¿ wy-
powiedzi respondentek i respondentów pokazuj¹,
¿e najwa¿niejszym powodem by³y bardzo silne emo-
cje, które okre�liæ mo¿emy jako �imperatyw poma-
gania�. Czêsto sami respondenci �wiadomi byli
trudno�ci we wskazaniu motywów swojego postê-
powania z tego w³a�nie wzglêdu, ¿e by³y to przede
wszystkim emocje. Za ilustracjê pos³u¿yæ mo¿e na-

stêpuj¹cy komentarz samego odpowiadaj¹cego na
pytanie o powody pomagania: Strasznie próbujê to
zracjonalizowaæ, ale nie bardzo umiem�(�) My-
�lê, ¿e to by³o za du¿o ró¿nych emocji, ¿ebym móg³
to teraz dobrze zrozumieæ, jeszcze w tym momen-
cie (m, 1999). Respondent mówi³, ¿e byæ mo¿e
w przysz³o�ci bêdzie mu ³atwiej zracjonalizowaæ po-
wody, dla których pomaga³ uchod�com, ale nie s¹-
dzê, ¿eby taka racjonalizacja z czasowym dystan-
sem by³a bardziej cenna ni¿ ta oddaj¹ca emocje,
udzielana �na gor¹co� w trakcie ca³ego procesu
pomagania.

Reakcjê, o której mówili nam niemal wszyscy
badani, okre�liæ wiêc mo¿emy jako �odruch (impe-
ratyw) pomagania� w zaistnia³ej sytuacji, okre�la-
nej jako bardzo krzywdz¹ca dla ofiar agresji rosyj-
skiej. Pytanie o powody by³o czêsto uwa¿ane za
dziwaczne, gdy¿ pomaganie w takiej sytuacji nie
wymaga ¿adnego uzasadnienia: Tak by³o dla mnie
to oczywiste, ¿e trzeba im pomóc (...) Tak napraw-
dê to by³ impuls, nazwijmy to odruch serca, powin-
no�æ, obowi¹zek. Ja siê nawet nie zastanawia³am,
to nie ¿e mia³am czas i rozwa¿a³am czy ja mogê
pomóc, dlaczego, komu co i jak, nie, to by³ impuls
trzeba pomóc jak mam takie mo¿liwo�ci i koniec
(�) Obowi¹zek humanitarny, czyli je¿eli my jeste-
�my bezpieczni, mamy mo¿liwo�ci, to tak, mamy
obowi¹zek pomóc tym którzy s¹ w niebezpieczeñ-
stwie (k, 1969); W moim otoczeniu aktywno�æ na
rzecz pomocy uciekaj¹cym by³a oczywista. Wo¿e-
nie jedzenia na dworzec, zbieranie odzie¿y, matera-
cy, �piworów � uda³o siê dzia³aæ bardzo sprawnie
(k, 1982); Nie wyobra¿am sobie zostawiæ potrze-
buj¹cych ludzi w potrzebie. To s¹ dok³adnie tacy
sami ludzie jak my. Chcia³am zrobiæ cokolwiek, ¿eby
im pomóc, chocia¿ w niewielkim stopniu. Empatia,
chêæ zrobienia czegokolwiek dla nich (k, 1995). Tak
wiêc warto�ci takie jak humanitaryzm, empatia,
wskazywane s¹ niemal powszechnie jako te, które
poci¹ga³y za sob¹ poczucie konieczno�ci i oczywi-
sto�ci udzielania pomocy. Podobnymi warto�ciami
kierowa³y siê zapewne osoby pomagaj¹ce osobom
dla nich zupe³nie anonimowym. Jak opowiada³ nam
komendant stra¿y miejskiej w 11-tysiêcznym mie-
�cie turystycznym, Ludzie przychodzili [do stra¿y
miejskiej � M.F.] k³adli na stó³ klucze do aparta-
mentów na wynajem z adresem, kiedy pytali�my
dla kogo, odpowied� by³a: dla ka¿dego kto potrze-
buje.

W cytowanych wywiadach wybrzmia³y ju¿ nie
tylko podstawowe warto�ci, w imiê których poma-
gano, ale te¿ ³atwo�æ porównania siebie i uchod�-

8 Niniejszy oraz tekst prof. J.M. Kurczewskiego.
9 Dziêkujemy studentkom i studentom ISNS za pomoc w przeprowadzeniu wywiadów.
10 W tek�cie respondenci oznaczani s¹ poprzez p³eæ (k, m) i rok urodzenia, gdy¿ taka informacja wydaje mi siê niejednokrotnie istotna

(np. w pytaniu o pamiêæ o II wojnie �wiatowej, o poczucie bezpieczeñstwa itd). Je�li oznaczenie takie odnosi³oby siê do wiêkszej liczby
respondentów, pojawia siê dodatkowa informacja, np. goszcz¹ca, fotograf.
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czyñ/uchod�ców, która jest kolejnym powodem
powszechnej i natychmiastowej pomocy: Poczu³am,
¿e muszê pomóc, bo to s¹ ludzie tacy jak my, wiesz
no ¿e to spotka³o ich, a nie nas, to jest przypadek
i nie ich wina. Te¿ bym chcia³a, ¿eby kto� tak nam
pomóg³ w takiej sytuacji, bo to bardzo wa¿ne. Jako
ludzie powinni�my sobie po prostu pomagaæ
i tyle (k, 1998).

Polacy i Polki czêsto nie tylko porównuj¹, ale
te¿ stawiaj¹ siê w sytuacji osób zmuszonych do
ucieczki: Pomy�la³am te¿ o tym jakbym poczu³a siê
ja w takiej sytuacji. Mam znajom¹, która w momen-
cie wybuchu wojny by³a w Kijowie. To, ¿e jest to
taka sama dziewczyna jak ja, mia³a takie same pro-
blemy (do wybuchu wojny), poczucie humoru, tro-
ski, zainteresowania jak ja, a nawet wiek. Uto¿sa-
mi³am siê z ni¹ i z pozosta³ymi osobami, które albo
ucieka³y z Ukrainy albo zosta³y w ojczy�nie (k, 1995).

Kolejny wymieniany czynnik to bliskie s¹siedz-
two, które z jednej strony powiêksza obawy przed
podobnym losem, a z drugiej strony tym bardziej
zobowi¹zuje do pomocy: Bo to nasi s¹siedzi i nie
zas³uguj¹ na to, co ich spotka³o. I jeste�my otoczeni
przez ludzi z Ukrainy na codzieñ i nie wyobra¿am
sobie nie pomóc w takiej sytuacji (k, 1999); Wydaje
mi siê, ¿e w³a�nie czynniki kulturowe i to, ¿e to s¹
nasi bliscy s¹siedzi, maj¹ na wp³yw (k, 1994).

Innym wa¿nym i czêsto pojawiaj¹cym siê mo-
tywem jest potrzeba sprawczo�ci w sytuacji zagro-
¿enia. Wiele badanych osób mówi³o o swojej pierw-
szej reakcji, która pe³na by³a negatywnych i niejako
�biernych� emocji � mówiono o strachu, lêku i po-
czuciu bezsilno�ci wobec wielkiej niesprawiedliwo-
�ci, jaka dzieje siê tu¿ za nasz¹ granic¹. To z kolei
poci¹ga³o za sob¹ poczucie, ¿e trzeba �zrobiæ co��,
nie byæ osob¹ biern¹, bo chocia¿ nie mo¿na zapo-
biec ca³emu z³u, trzeba w miarê swoich mo¿liwo�ci
zrobiæ co�, ¿eby minimalizowaæ skutki tego z³a. Jak
opisywa³y to respondentki w odpowiedzi na pyta-
nie o motywy pomagania: Oprócz wspó³czucia tym
ludziom, o którym ju¿ mówi³am, to ja chcia³am mieæ
wp³yw. Wie pani, ja nie powstrzymam Putina, ale
mogê pomóc jego ofiarom. Chcia³am mieæ moc
sprawcz¹ (k, 1985); Czu³am równie¿ bezsilno�æ
wobec sytuacji jaka nasta³a i chcia³am zrobiæ co-
kolwiek, ¿eby pomóc, chocia¿ w ma³ym stopniu
(k, 1995). Niektóre osoby wspomina³y o zaanga-
¿owaniu jako zarówno odzyskiwaniu poczucia
sprawczo�ci, jak i sposobie na odsuniêcie lêku po-
przez dzia³anie: je¿eli co� siê bardzo z³ego dzieje, to
¿eby nie siedzieæ i ci¹gle o tym my�leæ, ¿e jeste�my
zagro¿eni, ¿e zaraz spadnie na nas bomba � to ja
mam tak¹ konstrukcjê, ¿e zawsze muszê zacz¹æ
dzia³aæ. Bo jak jestem zajêta, to nie my�lê. Wiêc
jest to taka moja strategia dzia³ania na sytuacje
trudne, które siê zdarzaj¹ (k, 1970). W�ród bada-
nych (w ogromnej wiêkszo�ci by³y to osoby z wy-
¿szym wykszta³ceniem lub w trakcie studiów) by³y

osoby w pe³ni �wiadome, ¿e takie dzia³anie jest za-
równo odruchem, poczuciem obowi¹zku udziele-
nia pomocy, ale te¿ potrzeb¹ zaspokojenia wyso-
kich wymagañ wobec siebie. Jedna z respondentek
pytana o powody pomagania mówi³a o dwóch wy-
miarach takich dzia³añ, w�ród których przewa¿aj¹
te, które okre�liæ mo¿emy jako altruistyczne (bez-
interesowne pomaganie innym), ale te¿ z drugiej
strony, jak sama respondentka to okre�li³a, takich
mo¿e trochê te¿ (�) egoistycznych pobudek � sama
chcia³am mo¿e poczuæ siê lepiej przez to, ¿e mogê
komu� pomóc i co� robiê, nie jestem bezczynna
(k, 1999).

Analizy odnosz¹ce siê do motywów pomagania,
empatii i zawê¿ania krêgu tych, którym jeste�my
sk³onni pomagaæ, obecne s¹ od wielu ju¿ lat w pol-
skiej socjologii, zw³aszcza w analizach odnosz¹cych
siê do do�wiadczeñ II wojny �wiatowej. Krzysztof
Kiciñski, podsumowuj¹cy uwagi Stanis³awa Ossow-
skiego na ten temat, pisa³: �w�ród czynników, któ-
re sprawiaj¹, ¿e los jednych ma³o nas obchodzi,
a na los innych nie pozostajemy obojêtni, istotn¹
rolê odgrywaj¹ stereotypy i wyobra�nia. To one de-
cyduj¹, kogo w³¹czamy do krêgu solidarno�ci i oka-
zujemy mu wspó³czucie, a kogo zaliczymy do kate-
gorii »obcych«, wobec których nie przejawiamy
empatii� (Kiciñski 2016, s. 20). To pozwala nam
wyja�niæ zró¿nicowanie postaw wielu Polek i Pola-
ków wobec uciekinierów z geograficznie oddalo-
nych krajów objêtych wojnami, o których znacznie
mniej wiemy, od tych, którzy s¹ ofiarami agresji ma-
j¹cej miejsce bezpo�rednio za nasz¹ granic¹. W tej
pierwszej sytuacji wczucie siê w sytuacjê ofiary jest
znacznie trudniejsze, wymaga te¿ znacznie wiêkszej
wyobra�ni. £atwiej zbudowaæ wobec uciekinierów
z daleka negatywne stereotypy przedstawiaj¹ce je
jako osoby, które nie uciekaj¹ przed wojn¹, a jedy-
nie chc¹ �skorzystaæ� z bogactwa innych krajów,
a tak¿e zbudowaæ wokó³ nich jako �obcych� atmos-
ferê lêku i zagro¿enia. Te motywy bêd¹ siê ponow-
nie pojawia³y wówczas, gdy przedstawiaæ bêdê �fi-
gurê ofiary�. Ta blisko�æ i znajomo�æ relacji miêdzy
pañstwami ma te¿ zasadniczy wp³yw na obraz agre-
sora, który jest znany, wielokrotnie by³ agresorem
wobec Polski i wobec którego i wiedza, i stereotyp
� odmiennie od �dalekich� agresorów � s¹ w Pol-
sce dobrze ugruntowane.

Figura agresora i jej wp³yw na pomaganie
Bardzo wa¿ny element sytuacji, wp³ywaj¹cy na re-
akcjê wielu pomagaj¹cych to konkretny agresor,
przed którym wiele osób odczuwa lêk. Podobieñ-
stwa miêdzy pomagaj¹cymi, a tymi, którym poma-
gamy, odnosz¹ siê bowiem nie tylko do sytuacji oso-
bistej, ale te¿ do historii kraju. Obawy przed
zagro¿eniem ze strony Rosji s¹, jak siê okazuje,
obecne w �wiadomo�ci nawet m³odych pokoleñ
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Polek i Polaków: Moje odczucia mog¹ byæ umiej-
scowione w tym, ¿e te¿ � generalnie � ca³e ¿ycie mam
z ty³u g³owy ró¿ne mo¿liwe zagro¿enia ze strony
Rosji i wiem, ¿e � powiedzmy � gdyby nie parê drob-
nych detali, to byæ mo¿e w Polsce mog³oby siê zda-
rzyæ co� podobnego. Mo¿e w innym stylu, mo¿e
w inny sposób, ale te¿ mog³oby byæ jakie� formy
agresji powa¿niejszej ze strony rosyjskiej. Po prostu
my�lê, ¿e to poczucie jedno�ci i takiego wspó³czu-
cia. Mo¿e nawet nie wspó³czucia, ale w³a�nie�
Mo¿e wspó³czucia [przeci¹ga], w takim sensie do-
s³ownym. Blisko mi do tego, co mog¹ czuæ
(m, 1999); Rosja, jak kto� zna historiê, od zawsze
nam wierci³a w dupie, a ja dobrze znam historiê,
wiêc po prostu nie pozwoli³bym na to, ¿ebym nie
przy³o¿y³ rêki na to, ¿eby ich chocia¿ trochê spo-
wolniæ (m, 2001). Podobne odczucia pojawia³y siê
w wypowiedziach bardzo wielu osób pomagaj¹cych:
Niechêæ do Rosji jako pañstwa my�lê, ¿e te¿ ma zna-
czenie. Równie¿ nasza historia kraju, czyli to, ¿e sami
byli�my kiedy� okupowani. Jednym z naszych oku-
pantów by³a Rosja. Wydaje mi siê, ¿e to te¿ porusza
tak¹ patriotyczn¹ nutê (k, 1994).

Takie emocje i obawy przed Rosj¹ mog¹ byæ
tak¿e wyja�nieniem faktu, ¿e Polki i Polacy bez ¿ad-
nych sprzeciwów akceptowali kilkana�cie lat temu
bardzo znacz¹c¹ grupê odmiennych przecie¿ kul-
turowo i religijnie Czeczenek i Czeczeñców, którzy
zw³aszcza w czasie drugiej wojny w Czeczenii
(1999�2009) uciekli do naszego kraju z powodu
ataków ze strony Rosji11.

Trzeba te¿ zauwa¿yæ, ¿e Polki i Polacy od po-
cz¹tku ataku na Ukrainê czuli siê bezpo�rednio za-
gro¿eni wojn¹. W marcu 2022 roku a¿ 85% bada-
nych przez CBOS uwa¿a³o, ¿e wojna w Ukrainie
zdecydowanie lub raczej zagra¿a bezpieczeñstwu
Polski i chocia¿ odsetek ten spada i w lipcu 2022
wyniós³ mniej, bo 75%, ale nadal jest to przewa¿a-
j¹ca wiêkszo�æ Polek i Polaków12.

W kwestionariuszu znalaz³o siê te¿ pytanie o to,
czy zdaniem badanych do�wiadczenia II wojny �wia-
towej maj¹ wp³yw na fakt opisywanego �odruchu
pomagania�, niewymagaj¹cego dodatkowych wy-
ja�nieñ. Opinie w tej sprawie by³y podzielone, naj-
bardziej ogólnie powiedzieæ mo¿emy, ¿e m³odsze
pokolenie (ale te¿ z wyj¹tkami) nie zauwa¿a³o ta-
kiego wp³ywu �dziedziczonej traumy miêdzypoko-
leniowej� na fakt, ¿e Polacy i Polki masowo ruszyli
na pomoc zaatakowanym s¹siadom. Przypomnijmy,
¿e w psychologii spo³ecznej mówi siê o �traumie
miêdzypokoleniowej� (transgenerational trau-

ma)13, która jest nastêpstwem tragicznych zbioro-
wych do�wiadczenieñ dotykaj¹cych grupy ludzi,
których ³¹czy to¿samo�æ kulturowa (Alexander
2004). G³ówn¹ rolê w jej powstaniu odgrywa t³umio-
ny lêk, a tak¿e pamiêæ, w tym kultywowane wspo-
mnienia o tragicznych zdarzeniach. Pamiêæ o tragicz-
nych wydarzeniach ³¹czy siê z bardzo silnymi
negatywnymi emocjami i niejednokrotnie staje siê
czê�ci¹ to¿samo�ci kulturowej grupy. Wypowiedzi
niektórych respondentek i respondentów nie po-
zostawiaj¹ w¹tpliwo�ci, ¿e taki wp³yw na polskie
spo³eczeñstwo mia³o do�wiadczenie II wojny �wia-
towej, a w dalszej konsekwencji � na reakcje w sy-
tuacji agresji Rosji w Ukrainie: My�lê, ¿e temat
wojny mamy niejako w genach. My�my z II wojny
�wiatowej do dzi� nie wyszli. Ci¹gle powstaj¹ nowe
filmy, ci¹gle siê ten temat wa³kuje. Na swój spo-
sób ju¿ rzygam tym tematem II wojny �wiatowej,
a mimo wszystko on ca³y czas istnieje. No w³a-
�nie pokolenia babci, Twojej babci, moich rodzi-
ców no to jednak to s¹ dzieci wojny czy powo-
jenne (k, 1969). Takie odczucia mia³y te¿ m³odsze
osoby: mamy skojarzenia z sytuacj¹ naszego kraju
podczas drugiej wojny �wiatowej i my�lê, ¿e to te¿
wp³ywa na nasz¹ postawê. Na to, ¿e chcemy tym
ludziom pomóc ze wzglêdu na nasz¹ w³asn¹ histo-
riê (k, 1994).

W niektórych przypadkach by³y to przekazy-
wane opowie�ci o wojnie jako straszliwym do�wiad-
czeniu, w innych � o konkretnych czynach i kon-
kretnym agresorze: Zawsze moja babcia mówi³a, ¿e
uwa¿ajcie, nie daj Bo¿e, ¿eby tylko Rosjanie do nas,
bo to jest taki naród, który nie ma ¿adnych zasad.
To s¹ ludzie niekulturalni zawsze byli chamscy. Mój
tata takie (�) wspomnienie ma z dzieciñstwa. Opo-
wiada mi, ¿e jego mama mówi³a, ¿e jak ruscy weszli
bo oni s¹ z Podlasia to po prostu gwa³cili, zabijali,
pl¹drowali. Wszystko to ¿e to taki naród zawsze
(k, 1978); moja babcia, która jest z pochodzenia Ma-
zurk¹, urodzi³a siê generalnie poza Polsk¹, ale, no
w³a�nie, przez swoje dzieciêce i nastoletnie ¿ycie
obserwowa³a ró¿ne wp³ywy rosyjskiej� Rosyjskiej
armii wrêcz na te tereny, które by³y jeszcze nie do
koñca� No, po prostu rosyjskie wp³ywy na tereny,
które nie by³y do koñca s³owiañskie i by³y w pewnym
sensie wrogie. I to by³o wrêcz, no dla niej, to jest te¿
trochê traumatyczne (m, 1999).

Nawet osoby, które twierdzi³y, ¿e pamiêæ
o II wojnie �wiatowej nie mia³a ich zdaniem wp³y-
wu na reakcje spo³eczne i ich w³asne zachowania,
mówi³y o swoim lêku i snach o wojnie wywo³anych

11 �[P]rzez Polskê � dla przybyszów z Czeczenii, którzy wyjechali z ojczyzny przez Ukrainê czy Bia³oru� � prowadzi³a najkrótsza droga
na Zachód. Wp³yw mia³a równie¿ sympatia Polaków do Czeczenów, która podczas pierwszej wojny czeczeñskiej by³a naprawdê olbrzy-
mia�, wywiad z Wojciechem Góreckim, znawc¹ Kaukazu, https://www.rp.pl/wydarzenia/art4297641-czeczeni-nie-sprawiaja-w-polsce-pro-
blemow. W tym czasie premier Ewa Kopacz mówi³a o 80 tys. Czeczenów, którzy przyjechali do Polski.

12 CBOS, komunikat nr 101/2022, sierpieñ 2022, �Polacy wobec wojny na Ukrainie i ukraiñskich uchod�ców�. Badanie przeprowa-
dzono na reprezentatywnej imiennej próbie pe³noletnich mieszkañców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

13 U¿ywane okre�lenia to tak¿e �trauma kolektywna� oraz �trauma kulturowa�.
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wiadomo�ciami o agresji na Ukrainê: Czu³am strach,
przera¿enie, bezsilno�æ. Przez pierwszy tydzieñ nie
potrafi³am przestaæ p³akaæ, �ni³a mi siê wojna, mia-
³am okropne lêki. W moim otoczeniu ludzie byli tak
samo przera¿eni, mniej rozmowni, czuæ by³o ciszê,
smutek i strach (k, 1995). Inne osoby my�la³y nawet
o przygotowaniach na wypadek ataku na Polskê:
poczu³am, ¿e potrzebuje zacz¹æ dzia³aæ. Wyp³aciæ
�rodki z konta w euro i dolarach, wykupiæ niezbêdne
lekarstwa, przygotowaæ plecak z najpotrzebniejszy-
mi rzeczami na wypadek, gdybym potrzebowa³a
siê relokowaæ z Polski (k, 1995). Tak¿e te reakcje
mog¹ wskazywaæ na do�æ oczywist¹ obecno�æ ko-
lektywnej traumy miêdzypokoleniowej w Polsce.
Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e trauma zwi¹zana
z konkretnym agresorem, niekiedy wynikaj¹ca ze
znajomo�ci historii, a w innych przypadkach na-
wet z do�wiadczeñ osób bliskich, ma niebagatelny
wp³yw na �odruch pomagania� i ³atwo�æ postawie-
nia siê w sytuacji zaatakowanych. Jak powiedzia³a
jedna z respondentek, Nie wiem, czy by³oby tak
samo, gdyby zaatakowano, powiedzmy, Niemców
(k, 1969).

Figura ofiar agresji i jej wp³yw na pomaganie

a. Uchod�czyni idealna, czyli
�jak nie pomóc matce z dzieæmi�

Wszystkie dostêpne dane wskazuj¹, ¿e ogromna
wiêkszo�æ uciekaj¹cych z Ukrainy to kobiety i dzie-
ci. Badania przeprowadzone przez NBP w�ród do-
ros³ych uchod�ców z Ukrainy wyra�nie wskazuj¹, ¿e
powinni�my pisaæ raczej o uchod�czyniach z Ukra-
iny � blisko 90% ankietowanych to kobiety. Maj¹c
w pamiêci fakt, ¿e w³adze przeciwstawiaj¹ce siê ucie-
kinierom z ró¿nych krajów próbuj¹cym przedostaæ
siê do Polski przez granicê z Bia³orusi¹, budowa³y
ich obraz jako w wiêkszo�ci m³odych mê¿czyzn szu-
kaj¹cych nie azylu, a lepszych mo¿liwo�ci ekonomicz-
nych, zapytali�my podczas wywiadów, czy fakt, ¿e
uciekaj¹cymi by³y przede wszystkim kobiety z dzieæ-
mi, mia³ wp³yw na gotowo�æ do pomocy. Czêsto spo-
tykali�my siê z odpowiedziami wskazuj¹cymi, ¿e dla
respondenta/respondentki nie stanowi³oby to ró¿ni-
cy, co by³o komentowane krótkim podsumowaniem:
�pomagaæ trzeba ka¿demu�. Niektóre osoby podkre-
�la³y, ¿e wielu mê¿czyzn wraca³o na Ukrainê, cho-
cia¿ nie musia³y tego robiæ: My�lê tylko, ¿e (�) sam
stosunek do mê¿czyzn jest inny. Zobacz ilu mê¿czyzn
Ukraiñców wyjecha³o do Ukrainy walczyæ, mimo ¿e
mogli zostaæ w Polsce, bo ju¿ tu pracowali. Ale i Ira
mia³a mê¿a 61 lat i on móg³ wyjechaæ. Gdyby on
tutaj przyjecha³ i ja bym go przyjê³a tak samo jak
pozosta³ych, nie by³oby ¿adnej ró¿nicy (k, 1969).

By³y te¿ osoby przyznaj¹ce, ¿e mia³o to dla nich
samych znaczenie, a jeszcze wiêcej osób wskazywa-

³o, ¿e mo¿e mieæ to du¿e znaczenie dla innych po-
magaj¹cych. Cytowana powy¿ej fraza � pytanie
retoryczne �jak nie pomóc matce z dzieæmi� � wy-
starcza³a za ca³e wyja�nienie (Stanêli�my wobec
bezbronno�ci tych osób. Jak nie pomóc potrzebu-
j¹cym dzieciom i ich matkom, k, 1957). Kobieta
z dzieæmi wype³nia stereotypow¹ rolê kobiec¹ pod-
czas wojny, jest �idealn¹ uchod�czyni¹� � niewin-
n¹, atakowan¹, bezbronn¹, opiekuj¹c¹ siê przy tym
s³abszymi. Ci s³absi to przede wszystkim dzieci, ale
te¿ rodzice oraz wielokrotnie pokazywane w tele-
wizyjnych reporta¿ach zwierzêta. Jedna z wolon-
tariuszek poproszona o opisanie szczególnie po-
ruszaj¹cej sytuacji opisa³a tak¹ historiê: Tutaj na
Centralnym starsza Pani przyjecha³a z ma³¹ toreb-
k¹, tak¹ wiesz na ramiê, gdzie siê max zmie�ci tele-
fon, dokumenty i portfel, i 2 psami. By³a starsza,
wiêc mia³a wybór � zabraæ psy czy rzeczy. Wybra³a
psy (k, 1995).

Podczas wojny od¿y³ te¿ stereotypowy obraz
mê¿czyzny. Jest to mê¿czyzna-obroñca ojczyzny. Jak
mówili nasi respondenci i respondentki, My�lê, ¿e
nastroje spo³eczne by³yby inne, gdyby uciekali mê¿-
czy�ni. (�) jednak mê¿czy�ni w wieku poborowym,
zdolni do walki, no nie powinni opuszczaæ kraju,
który jest w takim po³o¿eniu (m, 1971); �Wydaje
mi siê, ¿e mog³oby to wygl¹daæ inaczej. Patrz¹c na
to, jakie by³y reakcje, kiedy z Dalekiego Wschodu
uciekali mê¿czy�ni. Reakcje by³y raczej negatywne.
Mówiono, ¿e powinni walczyæ za swój kraj i próbo-
waæ (�) odbudowaæ. Wydaje mi siê, ¿e w tej sytu-
acji te¿ by³oby podobnie. Czyli ¿e to na mê¿czy-
znach spoczywa obowi¹zek obrony swojego kraju
i walki za ni¹, a kobiety powinno siê chroniæ. Uwa-
¿am, ¿e spojrzenie na pomoc by³oby inne, gdyby-
�my pomagali w wiêkszo�ci albo tylko mê¿czyznom
(k, 1994).

Pomoc Ukrainie i uchod�com z Ukrainy akcepto-
wana jest m.in. dlatego, ¿e niejako zapewnia nasze
w³asne bezpieczeñstwo, oddala konflikt od nas i na-
szego kraju. Je�li wiêc uciekliby mê¿czy�ni, nie by³o-
by walki i ten warunek nie by³by spe³niony. Jak mó-
wi³ jeden z respondentów: oczywi�cie, ¿e wygl¹da³aby
inaczej, gdyby uciekali mê¿czy�ni. To jest tak, ¿e my,
pomagaj¹c, przynajmniej tak mi siê wydaje, ¿e poma-
gaj¹c Ukraiñcom w walce z Rosj¹, to ¿e my pod�wia-
domie czujemy siê bezpiecznie jako Polacy, ¿e oddala-
my te¿ (�) zagro¿enia od siebie. Wiêc, gdyby uciekali
mê¿czy�ni, którzy w naszym mniemaniu, przynajmniej
moim, powinni walczyæ na froncie no to to my�lê, ¿e
by³oby inaczej. (�) mê¿czyzna, który z jakiego� de-
kretu wydanego czy po prostu prawa nie mo¿e wyje-
chaæ z Ukrainy, bo ma obowi¹zek s³u¿by wojskowej,
je¿eli by przebywa³ w Polsce, to bym sam siê obawia³
jakby jego moralno�ci. W sensie tego, ¿e no nie powi-
nien tutaj byæ (m, 1972).

Chocia¿ zdecydowana wiêkszo�æ respondentek
i respondentów tak opisywa³a rolê mê¿czyzn w cza-
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sie wojny, to podkre�liæ trzeba, ¿e nie wszyscy zga-
dzaj¹ siê z opini¹, ¿e obrona kraju jest w tym czasie
�obowi¹zkiem mê¿czyzn�, który wpisuje siê w mo-
del �hegemonicznej mêsko�ci� (Connell 1995),
a wiêc mê¿czyzny silnego, sprawczego, dominuj¹ce-
go, walecznego i nieokazuj¹cego s³abo�ci. Nawet
w obliczu wojny niektóre osoby zdecydowanie pod-
kre�laj¹ prawo mê¿czyzn do realizowania innego mo-
delu mêsko�ci, do innych reakcji, do strachu, s³abo-
�ci i odmowy uczestnictwa w walce, nawet je�li jest
to wojna obronna. Jak mówi³ jeden z respondentów,
S³ysza³em wiele opinii, ¿e kobietom to pomog¹, ale
facetom nie, bo powinni wróciæ na wojnê. A ja tak
nie uwa¿am. Wydaje mi siê, ¿e ka¿dy cz³owiek jest
inny i ka¿dy ma inne predyspozycje fizyczne i psy-
chiczne. Je�li taki facet, który siê autentycznie boi
i jest w stanie za³amania psychicznego dla w³asne-
go dobra nie powinien i�æ walczyæ. Ja rozumiem, ¿e
wojna to mobilizacja ca³ego narodu, ale ja jestem
innego zdania (m, 1990). Podobn¹ opiniê wyrazi³a
inna respondentka: Dlaczego jest tak, ¿e facet musi
zostaæ i walczyæ? On te¿ siê boi, mo¿e nie mieæ
odruchów patriotycznych, czy wielu innych powo-
dów, dla których nie chce zostaæ (k, 1983). Jeszcze
mocniej mówi³a o tym inna z badanych: Dla mnie
absolutnie przera¿aj¹ce jest to, ¿e mê¿czy�ni musz¹
zostawaæ w Ukrainie i tam walczyæ za swój kraj.
W sensie (...) ¿e maj¹ obowi¹zek (�) to jest abso-
lutnie przera¿aj¹ce dla mnie. Wed³ug mnie absolut-
nie wszyscy maj¹ prawo ¿¹daæ pomocy (k, 1998).

Mimo wystêpowania takich opinii, najczê�ciej
chêæ pomocy przede wszystkim kobietom i dzie-
ciom uzasadniana by³a obowi¹zkiem mê¿czyzn
wziêcia udzia³u w walce w obronie kraju. Pojawia
siê te¿ inny motyw uzasadniaj¹cy wiêksz¹ chêæ po-
mocy kobietom, jakim jest obawa i postrzeganie
obcego mê¿czyzny jako potencjalnego zagro¿enia:
Pewnie siê boj¹, gwa³tów, kradzie¿y itp. Kobieta
z dzieckiem kojarzy siê nam pozytywnie i wzbudza
wiêksz¹ empatiê, pewnie dlatego chêtniej pomaga-
my (k, 1969). Inny respondent mówi³: My�lê, ¿e
by wygl¹da³o to inaczej. Chocia¿by pod takim wzglê-
dem, ¿e no my�lê, ¿e ludzie by siê bardziej bali, gdyby
to by³ mê¿czyzna przyk³adowo, przenocowaæ go
(m, 1997). Ten ostatni respondent przyznaje, ¿e sam
obawia³by siê przenocowaæ obcego mê¿czyznê ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo swoje i partnerki,
z któr¹ mieszka, a nie mia³ takich obaw w przypad-
ku zaoferowania noclegu obcym kobietom.

b. Komu trudniej uzyskaæ pomoc, czyli uchod�cy
niepasuj¹cy do obrazu �idealnej uchod�czyni�

Mimo, i¿ nasze badania nie mia³y bardzo du¿e-
go zasiêgu, nie by³y losow¹ prób¹ pomagaj¹cych,
bo takiej nie da siê nawet skonstruowaæ, znalaz³y
siê w�ród respondentek i respondentów osoby de-
cyduj¹ce siê na pomoc osobom budz¹cym rezerwê

innych pomagaj¹cych. Byli to m.in. uciekinierzy
z innych, czêsto oddalonych geograficznie krajów,
którzy w momencie inwazji znale�li siê w Ukrainie
i tak¿e z niej uciekali. Takie osoby napotyka³y ró¿ne-
go rodzaju dodatkowe przeszkody w ucieczce �
nie chciano ich podwoziæ w Ukrainie, stwarzano
dodatkowe problemy na granicy. Definicja by³a
prosta � uciekaj¹ Ukrainki i starsi Ukraiñcy, a oso-
by na pierwszy rzut oka wygl¹daj¹ce odmiennie,
maj¹ce czêsto paszporty innych krajów budzi³y w¹t-
pliwo�ci funkcjonariuszy. Jak opowiada³a jedna
z respondentek, mam kole¿ankê, która jest Brytyj-
k¹ pochodzenia bangladeskiego. Jej brat studiowa³
w Ukrainie i w pierwszych dniach wojny próbowa³
uciec, ale napotka³ trudno�ci na granicy � ciê¿ko by³o
mu dostaæ siê do granicy, niestety priorytetowo
traktowane by³y osoby pochodzenia ukraiñskiego,
potrzebowa³ pomocy, ¿eby ustaliæ, w jaki sposób
i na jakim przej�ciu granicznym móg³by siê przedo-
staæ najszybciej, mia³ trudno�ci ze wzglêdu na swój
kolor skóry (�) By³a to stresuj¹ca sytuacja, gdy¿
ca³a pomoc by³a skierowana dla Ukraiñców i Ukra-
inek, a pomijano niejako w tej pomocy inne osoby
(k, 1993). Opowiedziana historia mia³a szczê�liwe
zakoñczenie, ale pomoc w tym przypadku wyma-
ga³a dodatkowego zaanga¿owania kilku osób. Inna
respondentka, wolontariuszka na dworcu kolejo-
wym w Warszawie, opowiada³a o poszukuj¹cych
informacji o studentach z Nigerii, którzy mieli wiel-
kie trudno�ci z opuszczeniem Ukrainy, ich podró¿
trwa³a kilka dni, odbywali j¹ w bardzo trudnych
warunkach, a ich jedynym ¿yczeniem by³a mo¿li-
wo�æ wziêcia prysznica.

Badani z tej grupy niejednokrotnie pomagaj¹
tak¿e uchod�com przedostaj¹cym siê w bardzo trud-
nych warunkach przez granicê polsko-bia³orusk¹,
a tak¿e innym uciekinierom wojennym, s¹ wiêc
otwarci na pomoc potrzebuj¹cym osobom z innych
kultur i czê�ci �wiata (Tak samo anga¿owa³em siê
w Afganistanie jak talibowie wrócili i by³a masa
uchod�ców na granicy bia³oruskiej, m, 1998). Dla-
tego niektórzy/niektóre �wiadomie decydowali siê
na przyjêcie osób, dla których trudno by³o znale�æ
miejsce, dlatego ¿e nie pasowali do modelu �ideal-
nej uchod�czyni� i to czêsto naruszaj¹c ten obraz
w dwojaki sposób � nie by³y to Ukrainki i czêsto
byli to mê¿czy�ni. Jak mówi³a jedna z responden-
tek, pierwsze osoby, które by³y u nas i siê zatrzyma-
³y to by³o ma³¿eñstwo z Pakistanu. (�) byli�my
umówieni z Fundacj¹ HumanDoc, która organizo-
wa³a transport osób uciekaj¹cych z Mariupola.
My�my siê tam zg³osili, ¿e mo¿emy jak¹� rodzinê,
czy te¿ dwie osoby zabraæ do siebie. Oni w pew-
nym momencie do mnie zadzwonili, co ja bym po-
wiedzia³a na to, ¿e po pierwsze nie by³y to osoby
o narodowo�ci ukraiñskiej, a druga rzecz, to s¹ oso-
by nie z Mariupola, tylko ten autokar, uciekaj¹cy
z Mariupola ich zabra³ po drodze. (�) kto� z tej fun-
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dacji HumanDoc, powiedzia³, ¿e ¿adna rodzina,
która siê zadeklarowa³a, ¿e przyjmie ludzi z tego
Mariupola, nie chce ich wzi¹æ. No wiêc jak my�my
to us³yszeli, ¿e nikt nie chce ich wzi¹æ, to oczywiste
by³o dla nas, ¿e to nie jest sklep, w którym siê wy-
biera uchod�cê i nie ma ¿adnego rozró¿nienia czy
to jest Pakistañczyk, czy to jest cz³owiek z Kongo
czy z Ukrainy (k, 1970). Ta sytuacja wymaga³a tak-
¿e pomocy dodatkowych osób, ale poci¹gnê³a za
sob¹ nieoczekiwane i bardzo mi³e kontakty miêdzy-
kulturowe: nawet nasi s¹siedzi siê zaanga¿owali.
Okaza³o siê, ¿e nasz¹ s¹siadk¹ jest Hinduska, mieli-
�my problem, ¿eby siê dogadaæ z tymi Pakistañczy-
kami, poniewa¿ kiepsko mówili po rosyjsku i nie
mówili po angielsku. W zwi¹zku z tym, my�my
poprosili t¹ nasz¹ s¹siadkê i ona, poniewa¿ zna³a
ich jêzyk � urdu, ona nam t³umaczy³a. Ona siê tak
wci¹gnê³a, ¿e zabra³a tych Pakistañczyków i poje-
chali do sklepu i obkupi³a ich w jakie� ubrania, co
tam potrzebowali. Da³a im masê swoich rzeczy. Jak
oni do nas przyszli to z jedn¹ reklamówk¹ plastiko-
w¹, a wyje¿d¿ali z trzema walizkami [�miech]. I to
nie my�my ich ubrali. Bo oni byli drobni a my wszy-
scy jeste�my duzi, ale oczywi�cie pani [s¹siadka �
M.F.] siê tak w³¹czy³a. Sama przyzna³a, ¿e nie w³¹-
czy³aby siê do pomocy, bo nie zna polskich organi-
zacji pozarz¹dowych (k, 1970, goszcz¹ca). Jak pod-
kre�la³a kobieta goszcz¹ca Pakistañczyków�
uciekinierów z Kijowa � pocz¹tkowo wymagali oni
nie tylko czasu na odpoczynek, ale te¿ pomocy le-
karskiej, bo mieli wielkie problemy spowodowane
bardzo d³ug¹ piesz¹ wêdrówk¹ w trudnych, marco-
wych warunkach. Pó�niej natomiast starali siê od-
ci¹¿yæ swoich gospodarzy: powiedzieli, ¿e oni chc¹
dla nas gotowaæ i to by³o cudowne, bo mieli�my
pyszne jedzenie. Mój m¹¿ z nimi pojecha³, kupili
orientalne przyprawy i oni piekli nam takie placusz-
ki. Nie no naprawdê, mieli�my rewelacyjnie przez
kilka dni (k, 1970).

Podczas spotkañ i konferencji po�wiêconych
pomocy uchod�com us³yszeli�my te¿ niejednokrot-
nie o problemach ze znalezieniem noclegów dla
uciekaj¹cych Romów. Wszystkie badania odnosz¹-
ce siê do dystansów miêdzygrupowych wskazuj¹
jednoznacznie, ¿e Romowie to grupa znajduj¹ca siê
w�ród najrzadziej wspieranych i akceptowanych.
Olena Vaidalovych, dzia³aczka na rzecz praw cz³o-
wieka, prawniczka i ukraiñska Romka us³ysza³a od
stra¿y granicznej, ¿e �w tych okoliczno�ciach nie
s¹ w stanie sprawdziæ paszportu, wiêc po prostu
wnioskuj¹ po wygl¹dzie. Dlatego zdarza siê, ¿e nie-
które osoby, które nie wygl¹daj¹ na Ukraiñców,
czekaj¹ d³u¿ej na przekroczenie granicy lub s¹ kie-
rowane na koniec kolejki. A przecie¿ wszyscy ucie-
kaj¹ przed t¹ sam¹ wojn¹�. Jeszcze dalej id¹ce ob-
serwacje ma Joanna Talewicz, która, jak mówi,

pocz¹tkowo nie chcia³a alarmowaæ w sprawie nie-
równego traktowania uciekaj¹cych Romek, ale jak
stwierdzi³a: �Obserwujemy narodziny systemowej
dyskryminacji wzglêdem ukraiñskich uchod�ców
romskich. I dzieje siê to bardzo szybko�. Przytacza
szereg nierówno�ci w traktowaniu uciekinierów
w zale¿no�ci od tego, czy s¹ Romami czy nie. Dla
Romów znacznie trudniej znale�æ mieszkanie czy
choæby miejsce noclegu, odmawiano im pomocy
rzeczowej, k³ótnie Romów i nie-Romów t³uma-
czono �romsk¹ kultur¹�. I chocia¿ bardzo wiele
osób pomaga uchod�com z Ukrainy, ale nie Romom
z Ukrainy, panuje bowiem przekonanie, ¿e im po-
winni pomagaæ polscy Romowie. Dr Talewicz od-
biera telefony nawet z oficjalnych punktów pomo-
cy z przekazem �zajmijcie siê swoimi�14. Warto
dodaæ, ¿e Polsce Romowie to grupa niezbyt liczna,
nieprzekraczaj¹ca 20�30 tys. osób, podczas gdy
w Ukrainie to najprawdopodobniej oko³o 500 tys.,
a wiêc skala oczekiwanej pomocy mo¿e byæ bardzo
du¿a.

Obok osób odmiennych od �idealnej uchod�-
czyni� pod wzglêdem p³ci, narodowo�ci, koloru
skóry czy grupy etnicznej jako tych/te, dla których
trudno znale�æ odpowiedni¹ pomoc wskazywane
by³y osoby nieheteronormatywne. Jak mówi³a jed-
na z respondentek, zale¿a³o mi, ¿eby miêdzy inny-
mi pomagaæ osobom LGBTQ z Ukrainy, bo sama
jestem osob¹ homoseksualn¹ i wiem, ¿e czasem jest
podwójnie trudno (k, 1985). Zgodnie z tym zamia-
rem goszcz¹ wraz z partnerk¹ parê kobiet niehete-
ronormatywnych z Ukrainy.

Figura ofiar po raz drugi � rysy
na idealnym obrazie pomocy
Pozytywnego obrazu wielkiego, ogólnospo³eczne-
go zrywu, jaki nast¹pi³ w Polsce w obliczu agresji
w Ukrainie, nie mo¿na zakwestionowaæ, wszystkie
dane to potwierdzaj¹. W odpowiedzi na pytanie,
czy respondentki i respondenci znaj¹ inne poma-
gaj¹ce osoby, wszyscy odpowiadali w niemal taki
sam sposób: �nie znam osób, które nie pomagaj¹�,
�wszyscy pomagaj¹� (Nie znam takich, które nie po-
magaj¹. Wolontariaty, udostêpnianie mieszkañ, or-
ganizacja zajêæ, wsparcie finansowe itp. (k, 1995);
W moim otoczeniu aktywno�æ na rzecz pomocy ucie-
kaj¹cym by³a oczywista. Wo¿enie jedzenia na dwo-
rzec, zbieranie odzie¿y, materacy, �piworów � uda-
³o siê dzia³aæ bardzo sprawnie (k, 1985). Mo¿na
nawet powiedzieæ o wytworzeniu siê pewnej �ro-
dowiskowej presji � jedna z respondentek gosz-
cz¹cych uchod�ców podaje przyk³ad s¹siadów, któ-
rzy nie udzielili schronienia uchod�com i t³umaczyli
siê z tego faktu, chocia¿ nikt ich o to nie pyta³ ani
nie robi³ z tego zarzutu: drudzy s¹siedzi z kolei,

14 Romowie z Ukrainy traktowani jako uchod�cy drugiej kategorii (oko.press), dostêp 25.09.2022.
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którzy chyba mieli problem, ¿e nie zaprosili nikogo
do swojego domu, bo mi siê kilkakrotnie t³umaczy-
li dlaczego tego nie zrobili, mimo � ¿e w ogóle ich
o to nie pyta³am [�miech]. To oni z kolei, ile� razy
pojechali na dworzec, bo mieli poczucie, ¿e musz¹
co� robiæ, wiêc na Dworcu Centralnym, pomagali
przy organizacji, jak przyje¿d¿a³y poci¹gi z uchod�-
cami. Wiêc dooko³a wszyscy [pomagali � M.F.]
(k, 1970).

Inne osoby dawa³y znane im przyk³ady wysi³-
ków wymagaj¹cych ogromnych wyrzeczeñ: kole¿an-
ka z pracy (�) mieszkaj¹c w wynajmowanym,
dwupokojowym mieszkaniu wraz z mê¿em i dzieæ-
mi, przyjê³a do siebie a¿ osiem osób! W jedenastkê
mieszkali na piêædziesiêciu metrach kwadratowych
(k, 1979).

Nie oznacza to, ¿e badane osoby nie spotka³y
siê nigdy z kontrnarracj¹, kwestionuj¹c¹ koniecz-
no�æ udzielania takiej pomocy albo wskazuj¹c¹ na
ra¿¹ce zachowania uchod�ców. Chocia¿ rzadziej,
takie w¹tki w zebranych wywiadach siê pojawia³y,
trzeba je wiêc tak¿e uwzglêdniæ w rysowanym tutaj
obrazie pomagania.

Pierwszym, czêsto spotykanym w¹tkiem kontr-
narracji by³o odwo³anie do historii. Wprawdzie
historiê Polski i Ukrainy najczê�ciej widziano jako
wspóln¹ pod wieloma wzglêdami � podkre�lano,
¿e �byli�my razem� z czê�ci¹ Ukraiñców przez wie-
le wieków, a¿ do II wojny �wiatowej, a tak¿e ¿e
byli�my ofiarami podobnej rosyjskiej agresji. Nie-
kiedy jednak wspominano o osobach z otoczenia,
które uwa¿a³y, ¿e na przeszkodzie pe³nej sympatii
i pomocy stoj¹ wzglêdy historyczne: pojawiaj¹ siê
takie wspomnienia, ¿e Ukraiñcy jako naród jeszcze
z wojny wcale nie byli przychylni Polakom i to nie
jest jakby odosobniony g³os, ¿e to jakby pomagamy
ludziom, znaczy narodowi, który dokonywa³ te¿
mordów na Polakach. I to te¿ te w¹tpliwo�ci s¹
mocno niesprawiedliwe, bo ja uwa¿am, ¿e nie po-
magamy Ukrainie jako narodowi, tylko pomagamy
poszczególnym ludziom (m, 1972). Najczêstsze od-
wo³ania odnosi³y siê do rzezi wo³yñskiej i faktu,
¿e nigdy nie nast¹pi³o uznanie jej za zbrodniê ze
strony ukraiñskiej. Niekiedy obraca siê to przeciw-
ko konkretnym osobom: s³ysza³am o takiej sytu-
acji w Ciechocinku, ¿e pan wyszed³ i na Ukrainkê,
m³od¹ dziewczynê (�) nakrzycza³ na ni¹, ¿e po co
oni tutaj przyje¿d¿aj¹, bo oni nas tutaj ograbili i gwa³-
cili i tak dalej, ale to by³y naprawdê takie sporadycz-
ne sytuacje (k, 1973). Niektórzy badani podkre�la-
j¹, ¿e takie opinie mo¿na przede wszystkim spotkaæ
w internecie: widzia³em ju¿ od nich sporo postów,
¿e Ukraiñcy to po prostu zdrajcy i co� tam, ¿e nie-
nawidz¹ Polaków i ¿eby im nie pomagaæ. (�) Ale
ogólnie tak na ulicy to raczej tego nie widzê. Nie
wydaje mi siê, ¿ebym by³ �wiadkiem jakiej� niechê-
ci. Natomiast w internecie jest to widoczne, dosyæ
mocno nawet (m, 1997). Inni badani stwierdzaj¹,

¿e w ka¿dej miejscowo�ci s¹ osoby o nacjonalistycz-
nych pogl¹dach, które odwo³uj¹ siê do rzezi wo³yñ-
skiej dla uzasadnienia swojej niechêci do pomagania
Ukrainkom i Ukraiñcom i wyg³aszaj¹ krytyczne uwagi
z powodu wywieszania flag ukraiñskich czy orga-
nizowanych wydarzeñ polsko-ukraiñskich. S¹ to
jednak nieliczne, choæ g³o�ne grupki (burmistrzyni
11 tys. miasta).

Inny powód krytyki mo¿na okre�liæ jako �rosz-
czeniowo�æ� ze strony uchod�czyñ. �Legend¹ miej-
sk¹� tego czasu jest opowie�æ o Ukraince, która
przysz³a do salonu kosmetycznego, zamówi³a wie-
le us³ug, a nastêpnie nie zap³aci³a, argumentuj¹c, ¿e
�Ukraiñcy maj¹ wszystko za darmo�. Nazwa³am tê
opowie�æ �legend¹ miejsk¹�, gdy¿ pojawi³a siê w co
najmniej 3 wywiadach nieznaj¹cych siê nawzajem
osób, które �od kogo� to s³ysza³y�, a raczej ma³o
prawdopodobne jest, aby wszystkie one s³ysza³y tak¹
autentyczn¹ historiê. Ale te¿ zaznaczyæ trzeba, ¿e
wobec wielu darmowych us³ug dla uchod�ców/
uchod�czyñ ich zakres nie musia³ byæ dla nich ja-
sny i ró¿ne nieporozumienia mog³y siê z tego po-
wodu zdarzaæ.

Inny problem budz¹cy w¹tpliwo�ci co do ko-
nieczno�ci pomagania zauwa¿a³y osoby, które spo-
tyka³y Ukraiñców/Ukrainki traktuj¹cych nagle po-
wsta³e mo¿liwo�ci jako dogodn¹ okazjê do migracji,
a nie jako konieczno�æ ucieczki z kraju ogarniêtego
wojn¹. To najczê�ciej tak¿e ³¹czy³o siê z postawami
roszczeniowymi: oni sami o tym mówi¹, Ukraiñcy,
¿e wiele ludzi wyje¿d¿a nie ze wzglêdu na strach
przed wojn¹, ale przez okazjê. Maj¹ otwarte grani-
ce, darmow¹ opiekê zdrowotn¹, mog¹ dostaæ pese-
le a jak maj¹ pesele to maj¹ otwart¹ furtkê na ca³y
�wiat praktycznie, ze Lwowa, z Przemy�la s¹ trans-
porty, autokary na ca³y �wiat. Ja siê nawet zderzy-
³em z czym� takim, ¿e podchodzi³a do mnie Ukrain-
ka, jaka� taka stara z dwójk¹ wnucz¹t i mówi: Zawie�cie
mnie! Tu i tu! [do Niemiec � M.F.] (m, 2001).

Podobne zarzuty by³y zapewne t³em innych
przytaczanych w¹tpliwo�ci, kiedy z tego powodu,
¿e niektórzy uchod�cy i uchod�czynie by³y/byli
majêtni, przyje¿d¿ali drogimi samochodami, mieli
warto�ciowe akcesoria (telefony, zegarki), budzili
w¹tpliwo�ci jako ci, którym trzeba pomagaæ. Z jed-
nej strony nie pasowali do obrazu �idealnej uchod�-
czyni� chocia¿by dlatego, ¿e nie byli pozbawieni
�rodków utrzymania, z drugiej posiadanie w³asnych
�rodków stawia³o pod znakiem zapytania koniecz-
no�æ �wiadczenia na ich rzecz darmowej pomocy.
Zw³aszcza ¿e w tym kontek�cie pojawiaj¹ siê po-
równania skali pomocy dla Polek i Polaków oraz
uchod�ców (spotka³am mê¿czyznê, który na widok
zbiórki pod sklepem dla dzieci z Ukrainy powiedzia³:
�wszystko dla Ukrainy, nic dla Polaków�, k, 1995).
Refleksje osób przez nas badanych nie s¹ skierowa-
ne przeciwko pomocy uchod�czyniom, ale ³¹cz¹ siê
z szerokim pytaniem, dlaczego potrzebuj¹cy, z któ-



Wojna, ucieczki i pomaganie16

rymi spotykamy siê na co dzieñ, nie budz¹ w nas
takich odruchów pomocy: w Polsce jest wiele osób,
które potrzebuj¹ pomocy (�) bezdomnych, no, nie
wiem, w³a�nie kalekich czy dzieci bez opieki z domu
dziecka. No, trudno powiedzieæ, to s¹ bardzo sze-
rokie jakby takie komentarze. Natomiast te osoby
w Polsce te¿ potrzebuj¹ pomocy i nikt siê (�) nie
mobilizuje w takiej skali, ¿eby im pomagaæ
(m, 1972).

Z obawami o �konkurencjê pomocy� musieli
zmierzyæ siê przede wszystkim samorz¹dowcy.
Wspomina³ o tym m.in. burmistrz niedu¿ej miej-
scowo�ci, podkre�laj¹c, ¿e jego rol¹ by³o t³umacze-
nie, ¿e pomoc dla uchod�ców ma zupe³nie inne
�ród³a i nie zmniejsza puli pomocy dla Polek i Po-
laków.

Chocia¿ wiêc zdarzaj¹ siê takie w¹tpliwo�ci i nie-
przychylne komentarze, za ich podsumowanie niech
pos³u¿y uwaga jednej z respondentek na temat po-
mocy: Te niemi³e rzeczy siê zdarzaj¹, a te mi³e s¹ po
prostu (k, 1973).

Zamiast zakoñczenia
W czasie, kiedy piszê ten tekst (jesieñ 2022), wojna
w Ukrainie trwa i nie ma podstaw, by s¹dziæ, ¿e szyb-
ko siê zakoñczy. Nie mo¿na wiêc napisaæ �zakoñ-
czenia� tekstu po�wiêconego zjawisku wci¹¿ obec-
nemu, zmiennemu, o nieprzewidywalnym dalszym
rozwoju i zakoñczeniu. Nasze badania i niniejsz¹
publikacjê trzeba wiêc traktowaæ jako jedn¹ z serii,
a nie zakoñczone badania i analizê ich wyników.
Na tym etapie proponujê wiêc tylko wstêpne re-
fleksje, powsta³e w oparciu o zgromadzony i przed-
stawiony materia³.

Pierwsza z nich odnosi siê do trudno�ci, jakie
napotykamy przy próbie okre�lenia migracji, z jak¹
mamy obecnie do czynienia. W literaturze popu-
larne jest odwo³anie do wzorów � modeli osób prze-
mieszczaj¹cych siê, przedstawianych przez Zygmun-
ta Baumana, a charakterystycznych dla wspó³czesnej
p³ynnej nowoczesno�ci. Zastanowiæ siê warto, czy
migrantki z Ukrainy mieszcz¹ siê we wzorach przez
niego proponowanych, a zw³aszcza jak mo¿emy je
zakwalifikowaæ, bior¹c pod uwagê dwa przeciwstaw-
ne wzory: turysty i w³óczêgi. Przypomnijmy najwa¿-
niejsze, przeciwstawne cechy tych wzorów: turysta
to osoba podró¿uj¹ca dla przyjemno�ci, w³óczêga
za� podró¿uje zmuszony do tego okoliczno�ciami.
Turysta jest wszêdzie przyjmowany nie tylko z akcep-
tacj¹, ale te¿ jest lubiany, po¿¹dany, a jego obecno�æ
przyjmuj¹cy chc¹ przed³u¿yæ, gdy¿ widziany jest jako
ten, który przynosi dochód. Odwrotnie jest z w³ó-
czêg¹ � jest odrzucany, zewsz¹d przeganiany, widzia-
ny jako obci¹¿enie. Uchod�czynie i uchod�cy z Ukra-
iny nie do koñca mieszcz¹ siê w tym podziale. Nie
migruj¹ z w³asnego wolnego wyboru, ale w ogrom-
nej wiêkszo�ci czuj¹ siê zmuszeni do ucieczki. Po-

wód migracji jest wiêc podobny do migruj¹cych
�w³óczêgów�, ale pozosta³e cechy zbli¿aj¹ ich ra-
czej do �turystów�, jakkolwiek dziwnie nie
brzmia³by to w kontek�cie wojny. S¹ przyjmowa-
ni z pe³n¹ akceptacj¹, ca³y szereg hase³, sloganów
i ró¿nego typu przekazów podkre�la, ¿e s¹ w Pol-
sce �go�æmi�, a nie migrantkami. Badania opinii
publicznej wyra�nie wskazuj¹, ¿e ich obecno�æ jest
akceptowana i chocia¿ wiêkszo�æ Polek i Polaków
wierzy, ¿e wróc¹ do Ukrainy, to nie ma w tym przy-
padku ani okre�lonego horyzontu czasowego, ani
limitu przyjmowania uchod�ców. Nie s¹ te¿ mo-
delowymi �uchod�czyniami wojennymi�, gdy¿
wiêkszo�æ ich kraju nie zosta³a zajêta przez wro-
ga, domy i mieszkania niektórych uciekinierek nie
zosta³y zniszczone, a nawet s¹ przez nie czasami od-
wiedzane. Zaatakowane pañstwo nadal funkcjonuje,
wyp³aca pensje i emerytury, nie mamy wiêc do czy-
nienia z zablokowaniem wszystkich mo¿liwo�ci ¿y-
cia w swoim pañstwie. Dotychczasowe podzia³y
proponujê wiêc uzupe³niæ o postaæ �osoby skrzyw-
dzonej wygnaniem� jako tej, której nale¿y siê po-
moc wszelkiego rodzaju. Nie jest turystk¹, nie jest
w³óczêg¹. Nie wyjecha³a z w³asnej woli. Nie ma
nadziei, ¿e migracja poprawi jej byt, przeciwnie �
wszystko wskazuje na to, ¿e czas wojny j¹ zubo¿y.
Nawet je�li nie by³a na bezpo�redniej linii ataków
wroga, jest osob¹ nie z w³asnego wyboru ¿yj¹c¹ poza
swoim krajem, wspomagan¹, otoczon¹ pomoc¹
i wspó³czuciem, maj¹c¹ nadziejê, ¿e wkrótce wróci
�do siebie�, chocia¿ nic nie wskazuje na to, ¿eby
szybko by³o to mo¿liwe.

Analizuj¹c sytuacjê uchod�czyñ i uchod�ców
z Ukrainy, warto zastanowiæ siê nad jeszcze jedn¹
metafor¹ zwi¹zan¹ z migracjami � mianowicie nad
adekwatno�ci¹ okre�lenia �ludzie na hu�tawce�
(Okólski 2001). W literaturze okre�la siê tak wspó³-
czesne migracje �wahad³owe� i osoby tak ¿yj¹ce,
co jest mo¿liwe zw³aszcza w czasach szybkich i ³a-
twych podró¿y. Migrantki i migranci ¿yj¹cy w ten
sposób stale przemieszczaj¹ siê miêdzy miejscem
pracy (na emigracji) a miejscem, z którego wyjechali
(ojczyzna, dom). Oznacza to ¿ycie niejako w �dwóch
�wiatach� i ten w³a�nie element wydaje mi siê wa¿-
ny w analizie sytuacji uchod�czyñ i uchod�ców
z Ukrainy. Ogromna ich wiêkszo�æ ¿yje zarówno
�tu�, jak i �tam�. Pewne podobieñstwo odnosi siê
do rozdzielenia rodzin, podzielenia na te/tych, któ-
rzy s¹ na emigracji, i te/tych, którzy zostali � mê¿-
czyzn w wojsku, rodziców nie chc¹cych opuszczaæ
swoich domów mimo zagro¿enia, osób, które wy-
jechaæ nie mog¹. Z jednej strony sytuacja ta jest
trudno porównywalna do wcze�niej opisywanych
w literaturze, gdy¿ w przypadku migracji ekono-
micznych pozostawieni �w domu� nie s¹ w niebez-
pieczeñstwie, ³atwo mo¿na mieæ z nimi kontakt
i ich odwiedziæ. Ale tak¿e w tych bardzo trudnych
i niejednokrotnie tragicznych kontekstach wojny
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�wahad³owo�æ� jest obecna � uchod�czynie nie tyl-
ko �ledz¹ wydarzenia w Ukrainie i w swoim miej-
scu zamieszkania, co w dobie mediów spo³eczno-
�ciowych jest wyj¹tkowo ³atwe, ale te¿ je¿d¿¹
odwiedzaæ pozostawionych cz³onków rodziny, spo-
tkaæ siê z nimi, sprawdzaæ, utrzymywaæ kontakt, je�li
tylko jest to mo¿liwe. Rozdarcie miêdzy �tu� i �tam�
jest w tym przypadku znacznie silniejsze, gdy¿ miej-
sce, z którego uchod�czynie wyjecha³y, jest czêsto
niebezpieczne, podobnie niebezpieczne mog¹ byæ
podró¿e, ponadto czas, kiedy mo¿na podró¿owaæ,
jest czêsto trudny do zaplanowania, a czas sta³ego
powrotu � niedaj¹cy siê przewidzieæ, i nie zale¿y
od decyzji wyje¿d¿aj¹cych, a od przebiegu wojny.
�¯ycie na hu�tawce� jest w tym przypadku szcze-
gólnie trudne, a metafora odnosiæ siê mo¿e nie tyl-
ko do fizycznych podró¿y, do zmiennych decyzji
i odpowiedzi na pytanie � wróciæ czy wyjechaæ,
a tak¿e do kondycji psychicznej zarówno osób, które
wyjecha³y, jak i tych, którzy zostali.

Trudno�ci z zakwalifikowaniem zjawiska
uchod�stwa z Ukrainy i pomagania uciekaj¹cym
wynikaj¹ z unikalno�ci tej sytuacji. Wojny tocz¹ siê
w wielu regionach �wiata, a z terenów objêtych i za-
gro¿onych wojn¹ masowo uciekaj¹ mieszkañcy.
Umieszczani s¹ z regu³y w specjalnych miejscach,
obozach, najczê�ciej odizolowani i objêci pomoc¹
instytucjonaln¹. W przypadku, z którym mamy do
czynienia w Polsce, pomoc i opieka �wiadczona jest
przede wszystkim nie przez instytucje, a przez Pol-
ki i Polaków. Je�li budowano miejsca noclegowe dla
du¿ych grup osób uciekaj¹cych, to s³u¿y³y im one
bardzo krótko, gdy¿ niemal wszyscy rozlokowani
zostali w domach oferowanych niekiedy za darmo,
niekiedy wynajmowanych przez osoby prywatne czy
samorz¹dy. Powy¿ej wymienia³am ju¿ ró¿ne powo-
dy, które sk³ania³y prywatne osoby do masowego
�ruszenia na pomoc�. Jednym z nich jest bardzo
szeroko rozumiana �orientacja wzajemno�ciowa�,
opisywana na podstawie wcze�niejszych badañ nad
zachowaniami altruistycznymi. Nie chodzi tu o pro-
ste jej rozumienie, zgodnie z którym osoba poma-
gaj¹ca innym liczy, ¿e tak¿e jej inni pomog¹ w po-
trzebie. Jak pisa³ K. Kiciñski, �Na gruncie takiej wizji
cz³owiek moralny to taki cz³owiek, który rozum-
nie, ¿e wiele zawdziêcza innym, a wiêc powinien
dbaæ o to, by inni zawdziêczali równie¿ jemu (�)
kto�, kto odrzuca tê wizjê (�) nie rozumie istoty
¿ycia spo³ecznego� (Kiciñski 2016, s. 35). Mo¿na
rozszerzyæ tê wizjê o inne elementy, które powy¿ej
ju¿ wymienia³am � pomagamy Ukrainie tak¿e dla-
tego, ¿e ona pomaga nam, walcz¹c z wrogiem, któ-
ry mo¿e te¿ nas zaatakowaæ. Ponadto, pomagaj¹c
zaatakowanemu, nie pozwalamy na zwyciêstwo
agresora, dbamy wiêc o szerszy ³ad spo³eczny. Ta
wizja zbli¿a nas do wa¿nej koncepcji, jaka w ostat-
nich dziesiêcioleciach pojawi³a siê w naukach spo-
³ecznych, a mianowicie do �etyki troski� zapropo-

nowanej po raz pierwszy przez Carol Gilligan. Przy-
pomnijmy, ¿e tak okre�li³a ona charakterystyczny
dla dziewcz¹t i kobiet sposób oceniania, wniosko-
wania i zachowañ, które nastawione s¹ nie na nor-
my, a na relacje miêdzy lud�mi. Jest to taka kon-
cepcja moralno�ci, która �skupia rozwój moralny
wokó³ rozumienia odpowiedzialno�ci i relacji�
(Gilligan 2015, s. 61). Takie rozumienie moralno-
�ci opiera siê na �poczuciu odpowiedzialno�ci wo-
bec �wiata (�) obowi¹zków wobec siebie, mojej ro-
dziny i ludzi w ogóle� (s. 64). Przy tym podej�ciu
problemy i dylematy, które trzeba rozwi¹zaæ, wy-
magaj¹ spostrzegania uwik³anych osób jako �cz³on-
ków w sieci relacji, od której stabilno�ci wszyscy
zale¿¹� (s. 75). W innej pracy Gilligan przywo³uje
ksi¹¿kê France�a de Valla, który wzywa do prze-
warto�ciowania za³o¿eñ o ludzkiej naturze, �dowo-
dz¹c, ¿e wypaczono je, k³ad¹c nacisk na rywaliza-
cjê i agresjê� (Gilligan 2013, s. 40). Wprawdzie
u �róde³ udzielania pomocy uchod�czyniom le¿y
ucieczka przed skrajnym wytworem rywalizacji
i agresji, jakim jest wojna, ale pomoc �wiadczona
uchod�czyniom i uchod�com bez w¹tpienia jest
�drug¹ stron¹� agresji � a wiêc nastawieniem na
wspó³odczuwanie, wspieranie, ratowanie skrzyw-
dzonych. Je�li pójdziemy dalej tropem interpreta-
cyjnym Gilligan, to przypomnieæ musimy, ¿e pod-
kre�la³a ona fakt jedynie empirycznego zwi¹zku p³ci
z etyk¹ troski. Jak pisa³a, �w patriarchacie troska
nale¿y do etyki kobiecej, w demokracji do etyki
ludzkiej� (s. 25). Wprawdzie masowo�æ �wiadczo-
nej pomocy nie mo¿e byæ wystarczaj¹cym dowo-
dem na demokratyzacjê w sensie ogólnym, ale warto
zauwa¿yæ, ¿e przekonanie o konieczno�ci udziela-
nia pomocy uchod�czyniom/uchod�com z Ukrainy
jest tak powszechne, ¿e zacieraj¹ wszystkie ró¿nice
spo³eczne i polityczne w Polsce. To, ¿e w�ród po-
magaj¹cych s¹ osoby o ró¿nych pogl¹dach politycz-
nych, zamo¿no�ci, p³ci, miejscu zamieszkania, wy-
kszta³ceniu, miejscu pracy czy pozycji spo³ecznej,
i fakt, ¿e zró¿nicowane pod wieloma wzglêdami, czê-
sto obce sobie osoby ³¹cz¹ siê w �³añcuchy pomocy�,
ignoruj¹c i odbieraj¹c wagê wszelkim spo³ecznym
podzia³om, �wiadczy o zwyciêstwie etyki troski
w polskim spo³eczeñstwie w tym konkretnym kon-
tek�cie. Zaprzecza to te¿ czêsto powtarzanej tezie
o niskim kapitale spo³ecznym w Polsce. W tej sytu-
acji, w tym kontek�cie okaza³o siê, ¿e zarówno po-
ziom zaufania spo³ecznego, lojalno�ci, przekonania
o konieczno�ci pomocy innym � nie tyko uchod�-
com, ale te¿ innym pomagaj¹cym � empirycznie
okaza³ siê ogromny.

Bibliografia
Alexander, Jeffrey. C. (2004): Toward a theory of
cultural trauma, w: J. C. Alexander, E. Eyerman,
B. Giesen, N.J. Smelser, P. Sztompka (red.), Cultu-



Wojna, ucieczki i pomaganie18

ral Trauma and Collective Identity (s. 1�30). Ber-
keley, CA: University of California Press.

Connell, Raewyn (1995): Masculinities. Cam-
bridge, Polity Press; Sydney, Allen & Unwin; Ber-
keley, University of California Press.   

Gilligan, Carol (2013): Chod�cie z nami! Psycholo-
gia i opór, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

Gilligan, Carole (2015): Innym g³osem. Teoria
psychologiczna i rozwój kobiet. Wydawnictwo Kry-
tyki Politycznej, Warszawa.

Kiciñski, Krzysztof (2016): Moralno�æ i ró¿ne obli-
cza empatii, w: W. Pawlik (red.), Empatia, moralno�æ
a ¿ycie spo³eczne, Wydawnictwo UW, Warszawa.

Okólski, Marek (2001): Mobilno�æ miêdzynaro-
dowa ludno�ci Polski w okresie transformacji: prze-
gl¹d problematyki, w: Ja�wiñska, M. Okólski, Lu-
dzie na hu�tawce, WN Scholar, Warszawa.

Slany, Krystyna (2009): Migracje kobiet. Per-
spektywa wielowymiarowa, Wydawnictwo UJ, Kra-
ków.

Taleb, Nassim (2020): Antykrucho�æ. Jak ¿yæ
w �wiecie, którego nie rozumiemy, Zysk i S-ka, Po-
znañ.

Taleb, Nassim (2020): Czarny £abêd�. Jak nie-
przewidywalne zdarzenia rz¹dz¹ naszym ¿yciem,
Zysk i S-ka, Poznañ.



Julia Jankowska, Robert Ja¿d¿ewski, Andrzej Kar³owski, Marta Koz³owska, Maksymilian Mamla... 19

Wstêp
Konflikt zbrojny miêdzy Rosj¹ a Ukrain¹ nale¿y
umiejscowiæ du¿o wcze�niej ni¿ w 2022 roku. Dzia-
³ania militarne rozpoczê³y siê ju¿ w 2014 roku,
a ich celem by³a interwencja na Krymie, co w re-
zultacie skoñczy³o siê jego aneksj¹ oraz wojn¹
w Donbasie. Od tego czasu nie ustaje agresja ze
strony Federacji Rosyjskiej w stosunku Ukrainy,
a 24 lutego 2022 roku nast¹pi³a jej jednoznaczna
eskalacja w postaci inwazji na pozosta³e jej teryto-
rium. By³o to poprzedzone gromadzeniem wojsk
rosyjskich w rejonach przygranicznych oraz mobi-
lizacj¹ na prze³omie 2021 i 2022 roku. Federacja
Rosyjska prowadzi³a równie¿ wspólne æwiczenia
z wojskami bia³oruskimi. Ju¿ na miesi¹c przed prze-
widywanym atakiem by³o wiele doniesieñ o przy-
granicznych ruchach wojsk rosyjskich. Podkre�la-
no ¿¹dania prezydenta W³adimira Putina dotycz¹ce
gwarancji nierozszerzania NATO.

Po rosyjskim ataku rozpoczê³a siê w Ukrainie
pe³na, powszechna mobilizacja mê¿czyzn w wieku
18�60 lat. Pocz¹tek wojny zwi¹zany by³ równie¿
z fal¹ migracji. Ludzie przemieszczali siê zarówno
w granicach kraju, jak i do pañstw s¹siaduj¹cych
z Ukrain¹. Wiêkszo�æ z tych osób uda³a siê do Pol-
ski. Na polsko-ukraiñskich granicach tworzy³y siê
kilometrowe kolejki g³ównie kobiet z dzieæmi.
Wed³ug oficjalnych danych wiêkszo�æ Ukraiñców
uda³a siê do Polski. Stra¿ graniczna podaje, ¿e od 24
lutego na teren Polski wjecha³o 4,69 mln uchod�-
ców z terenów Ukrainy, wed³ug danych ONZ ucie-
k³o ok. 8,7 mln osób.

W Polsce bardzo szybko zorganizowano pomoc
uchod�com przekraczaj¹cym nasz¹ granicê. Bra³y
w niej przede wszystkim udzia³ instytucje samorz¹-
dowe, a tak¿e, co warto podkre�liæ, ca³e rzesze pry-
watnych osób �wiadcz¹cych potrzebn¹ pomoc, miê-
dzy innymi anga¿uj¹c siê w wolontariat. Tak¿e rz¹d
przygotowa³ szereg pakietów pomocowych. Punkta-
mi przyjmuj¹cymi przybywaj¹cych, �wiadcz¹cymi im
pomoc, sta³y siê nie tylko przej�cia graniczne, ale tak-

¿e dworce kolejowe. Tworzenie takich miejsc, spon-
taniczne przystêpowanie do dzia³añ setek ludzi, ich
udzia³ w zupe³nie nowych wyzwaniach powsta³ych
na skutek wybuchu wojny stanowi³y dla przedsta-
wicieli nauk spo³ecznych niezmiernie interesuj¹cy
materia³ badawczy. Badanie udzielania pomocy
uchod�com na Dworcu Centralnym w Warszawie
sta³o siê tematem realizowanym przez studentów
Instytutu Stosowanych Nauk Spo³ecznych w ramach
zajêæ z przedmiotu �konflikt kultur�.

W zwi¹zku z ogromnym zaanga¿owaniem wo-
lontariuszy, mogli�my byæ �wiadkami powstaj¹ce-
go na Dworcu Centralnym w Warszawie rozbudo-
wanego punktu pomocy uchod�com. G³ównym
miejscem naszego zainteresowania sta³ siê sam dwo-
rzec. Spêdzili�my tam wiele czasu (od 10 do 31
marca 2022). Obserwowali�my wszystkie miejsca,
w których pracowali wolontariusze, zbieraj¹c do-
kumentacjê w formie zdjêæ, ulotek, spisuj¹c zas³y-
szane historie. To g³ównie tu przyjmowano stale na-
p³ywaj¹cych uchod�ców, dlatego jego infrastruktura
by³a dostosowana do nieprzerwanego dzia³ania
przez ca³¹ dobê. Informacje, które widnia³y na
dworcu, by³y t³umaczone na jêzyk ukraiñski. W ka-
sach mo¿na by³o dostaæ darmowe bilety dla prze-
mieszczaj¹cych siê uchod�ców. Na terenie dworca
stacjonowa³o wojsko i policja, które zapewnia³y
bezpieczeñstwo i porz¹dek. Hala g³ówna, w której
znajdowa³y siê ró¿ne punkty pomocy Ukraiñcom
(telekomunikacja, pomoc medyczna, gastronomia,
informacja itp.), sta³a siê swoistym azylem dla
uchod�ców. Analiza przestrzeni Dworca Centralne-
go podporz¹dkowana celom pomocowym by³a
wstêpnym elementem badania.

Kolejnym etapem projektu badawczego by³y
wywiady pog³êbione, które przeprowadzali�my
z dwunastoma wolontariuszami. Dziêki temu mo-
gli�my poznaæ nie tylko ich osobiste do�wiadcze-
nia z pracy na rzecz uchod�ców, ale tworzenie siê
i dzia³anie ca³ego systemu pomocowego, mogli�my
poznaæ jego dobre i s³absze strony. Wszystkie cyta-
ty zamieszczone w tek�cie pochodz¹ z przeprowa-
dzonych badañ.

Pomoc uchod�com z Ukrainy na Dworcu Centralnym
w Warszawie w do�wiadczeniach wolontariuszy
(marzec � kwiecieñ 2022)
Julia Jankowska, Robert Ja¿d¿ewski, Andrzej Kar³owski, Marta Koz³owska, Maksymilian Mamla, Zyta Ostrowska,
Martyna Stêpieñ, Aleksandra Tomasiak, Kamila, Wo³onciej, Kamil Zaremba
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Podmioty udzielaj¹ce
pomocy uchod�com

I. Grupa Centrum
Grupa Centrum by³a oddoln¹ inicjatyw¹, stworzo-
n¹ w celu pomocy uchod�com na Dworcu Central-
nym. Pocz¹tkiem dzia³ania grupy by³ 28 lutego
2022, kiedy to dwie pó�niejsze za³o¿ycielki grupy
postanowi³y pojechaæ na dworzec z prowiantem dla
uchod�ców. Widz¹c tam krytyczn¹ sytuacjê, posta-
nowi³y podj¹æ szersze dzia³ania pomocowe. Dzia-
³alno�æ grupy zaczê³a siê od zebrania wolontariuszy
w celu udzielenia pomocy Ukraiñcom uciekaj¹cym
przed wojn¹: My ogólnie jako Grupa Centrum, bo
ja w³a�nie siê anga¿owa³am w grupie centrum. To
by³a taka grupa, która powsta³a 28 lutego, od tego,
¿e 2 dziewczyny przysz³y na dworzec z kanapkami
i zobaczy³y, jak to tam �le wygl¹da i my w sumie
jakby... Super w ogóle zaczêli�my dzia³aæ, bo stwo-
rzyli�my sobie sekcje. Stworzyli�my sobie ca³y sys-
tem i w ci¹gu, nie wiem, 2�3 tygodni tak wszystko
usprawnili�my, ¿e wszystko dzia³a³o jak w takim
super start-up�ie albo korporacji, ¿e jakby ka¿dy mia³
swoje zadania, ka¿dy koordynowa³ jakby innym
dzia³em i by³o super.

Pierwszym wolontariuszom zosta³y przydzie-
lone konkretne zadania. To w³a�nie oni, przeka-
zuj¹c swoj¹ wiedzê nastêpnym wolontariuszom,
stali siê liderami powstaj¹cych sekcji. Takim spo-

sobem osoba, która jako pierwsza zajmowa³a siê
np. transportem, stawa³a siê liderem sekcji trans-
portu. Rekrutacja kolejnych ochotników odbywa³a
siê pocz¹tkowo przez znajomo�ci oraz media spo-
³eczno�ciowe. Ze wzglêdu na oddolny charakter
dzia³ania Grupy Centrum, niezwykle istotn¹ rolê
odegrali influencerzy znajduj¹cy siê w jej szeregach,
dziêki którym pozyskiwane by³y �rodki oraz mate-
ria³y potrzebne do pomocy uchod�com: Znaczy, no
tutaj by³o te¿ fajne to, ¿e jedna z za³o¿ycielek, [imiê],
ona ogólnie zajmuje siê influencer marketingiem i te¿
mened¿ment influencerów, wiêc jakby mia³a te¿
kontakt z wieloma markami i jako ¿e wspó³praco-
wa³a z McDonald�s�em, to po prostu przez to siê do-
gada³a, ¿e bêdziemy mieæ od nich jedzenie.

Dzia³anie Grupy Centrum ulega³o ci¹g³ym zmia-
nom, wraz z dostosowywaniem pomocy do potrzeb
osób uciekaj¹cych przed wojn¹. Najwiêksze zmia-
ny wywo³a³o jednak pojawienie siê innych instytu-
cji, w tym urzêdu wojewody, pod którego jurysdyk-
cj¹ znajdowa³ siê Dworzec Centralny, zapewniaj¹c
Grupie Centrum pomoc m.in. harcerzy, stra¿y po-
¿arnej oraz wojska: Ogólnie jakby to wszystko siê
dzia³o takimi trochê sekwencjami, nie? Czyli by³
totalny chaos. Zaczê³a siê jako� tam wy³aniaæ Gru-
pa Centrum z tego wszystkiego. Nie by³o wsparcia
wojewody. Czyli by³a walka o otwarcie ³azienek,
o jakby jakiekolwiek wspomo¿enie, które po prostu
by³o potrzebne. Nagle zacz¹³ siê pojawiaæ... jako�
zaczêli�my wchodziæ we wspó³pracê z wojewod¹.

(mapa: Robert Ja¿d¿ewski)
Legenda
A. Transport i noclegi
B. Rejestracja wolontariuszy
C. Karty SIM
D. Kasy biletowe

E. Tablice informacyjne
F. Stacja ³adowania telefonów
G. Punkt Polskiej Stra¿y Po¿arnej
H. Stacja medyków

I. Punkt informacyjny wojewody
J. Punkt pomocy dla uchod�ców spoza Ukrainy
K. Strefa gastronomiczna
L. Przestrzeñ na tymczasowe punkty
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Czyli pojawili siê stra¿acy, co by³o punktem w ogóle
zwrotnym i stra¿acy robili naprawdê �wietn¹ robo-
tê. I to by³o naprawdê co� wow, jakby game-chan-
ger. Pojawi³o siê jakie� tam wsparcie od ZTM-u, czyli
busy, które wioz¹ bezpo�rednio do Nadarzyna. No
i w którym� momencie, ja nie pamiêtam dok³adnie
w którym, ale raczej bli¿ej koñca ni¿ pocz¹tku poja-
wi³o siê wojsko�

W efekcie rosn¹cych napiêæ zwi¹zanych z inn¹
wizj¹ dzia³añ pomocowych pomiêdzy Grup¹ Cen-
trum a wojewod¹, a tak¿e ze wzglêdu na wyczer-
puj¹ce siê zasoby ludzkie i finansowe oraz brak
odpowiedniego wsparcia instytucjonalnego grupa
zakoñczy³a swoje dzia³anie na dworcu 14 kwietnia.
Konflikty o charakterze zarówno organizacyjnym,
jak i coraz wiêksze upolitycznienie dzia³añ na dwor-
cu towarzyszy³y dzia³aniom Grupy Centrum przez
kilka tygodni: ¯e jakby Grupa Centrum� wyco-
fa³a siê z dworca 14 kwietnia... z powodów... po
prostu braku zasobów, polityka zaczê³a byæ w to
wmieszana... w³adze trochê nam... czy utrudnia-
³y? Na pewno jakby nie by³o tego odgórnego wspar-
cia, dziewczyny, które za³o¿y³y tê grupê... nasze za-
³o¿ycielki i uzna³y, ¿e to jest moment, kiedy siê po
prostu z tego wycofujemy i przekazujemy tê akcjê
komu innemu. Teraz tam na miejscu dzia³a misja
kamiliañska; (...) ale po 6 tygodniach pracy tam
zakoñczyli�my nasz¹ dzia³alno�æ ze wzglêdu na to,
¿e mieli�my do�æ tego, ¿e miasto i wojewoda siê
nami wys³uguje, bo jakby�my mogli to robiliby-
�my to ca³e ¿ycie, ale wiadomo, ¿e ka¿dy ma pracê
na etat, ka¿dy ma jakie� w³asne ¿ycie, wiêc te¿ ju¿
jakby mieli�my trochê ma³o zasobów w kwestii
zwyk³ych wolontariuszy, wiêc niestety siê po¿egna-
li�my z dworcem,

Decyzja o zakoñczeniu dzia³añ zapad³a na po-
cz¹tku kwietnia. Aby jednak wyj�cie Grupy Centrum
nie wp³ynê³o negatywnie na sytuacjê uchod�ców na
Dworcu Centralnym, oficjalne zakoñczenie dzia³añ
nast¹pi³o dopiero 14 kwietnia, kiedy to dworzec
zosta³ przekazany w rêce misji kamiliañskiej.

No i w koñcu na pocz¹tku kwietnia dziewczy-
ny podjê³y tak¹ decyzjê i by³o proszone, ¿eby o tym
nie rozmawiaæ, póki nie bêdzie oficjalnej notatki
prasowej, czegokolwiek, to ¿eby o tym nie gadaæ.
I to by³o tak, ¿e i tak ju¿ to siê przed³u¿y³o o jaki�
tydzieñ. I by³o wiadomo, ¿e 14 kwietnia, ¿e ju¿ roz-
pisujemy te zmiany... Na ostatni¹ zmianê by³y�my
chyba 4 koordynatorki na noclegach i oddawali�my
zmianê ju¿ kolejnej akcji.

Sekcje

Grupa Centrum podzielona by³a na sekcje. Czê�æ
z nich dzia³a³a bezpo�rednio na dworcu, czê�æ zaj-
mowa³a siê organizacj¹ pomocy tak¿e poza nim.
W ramach Grupy Centrum dzia³a³y nastêpuj¹ce
sekcje: noclegi, transport, sekcja matki z dzieckiem,

zwierzêta, hala, �rodki kosmetyczne, higieniczne,
czysto�ciowe tzw. chemia, gastro, czyli posi³ki i ar-
tyku³y spo¿ywcze, sekcja kryzys, logistyka, dosta-
wy i PR. Oprócz tego na dworcu znajdowa³ siê
punkt rejestracji wolontariuszy obs³ugiwany przez
harcerzy i punkt pomocy medycznej.

Grupê Centrum charakteryzowa³a hierarchia �
na samym szczycie znajdowa³y siê za³o¿ycielki, po-
tem liderzy koordynatorów, koordynatorzy i wo-
lontariusze.

Sekcja noclegi

Funkcjonowanie tego dzia³u zmienia³o siê na prze-
strzeni czasu. Przez pierwszych kilka dni wszystkie
informacje i dane dotycz¹ce osób potrzebuj¹cych
i pomagaj¹cych spisywane by³y na papierze, a oso-
by dzia³aj¹ce w tej sekcji manualnie przypisywa³y
osoby potrzebuj¹ce pomocy do osób oferuj¹cych
nocleg. Po up³ywie kilku tygodni powsta³ program
komputerowy, stworzony specjalnie na potrzeby
tego dzia³u przez informatyka � pozwala³ na ³atwiej-
sze ³¹czenie w pary konkretnych uchod�ców z oso-
bami oferuj¹cymi nocleg.

Przez pierwsze miesi¹ce nocleg mog³y oferowaæ
zarówno osoby prywatne, jak i hotele czy noclegow-
nie. Na prze³omie marca i kwietnia wojewoda na-
kaza³ sekcji przyjmowanie ofert noclegu tylko od
�oficjalnych� miejsc � w³a�nie hoteli, noclegowni
itd. Osoby prywatne nie mog³y ju¿ zg³aszaæ chêci
ugoszczenia uchod�ców. Takie rozwi¹zanie by³o
z jednej strony korzystne � wi¹za³o siê z wiêkszym
bezpieczeñstwem i ³atwiejsz¹ organizacj¹, jednak
z drugiej strony nie pojawi³a siê ¿adna systemowa
pomoc dotycz¹ca zakwaterowania osób uchod�-
czych, która uzupe³ni³aby mniejsz¹ liczbê miejsc,
w których osoby uchod�cze mog³yby znale�æ noc-
leg.

Brak systemowego wsparcia stawa³ siê tak¿e
coraz bardziej widoczny w ostatnich tygodniach
funkcjonowania Grupy Centrum � coraz wiêcej
osób wraca³o na dworzec i ponownie prosi³o o po-
moc w znalezieniu mieszkania. W tej sytuacji wo-
lontariusze czêsto byli bezradni.

Strefa gastronomiczna

Na samym pocz¹tku strefa gastronomiczna nie ist-
nia³a. Rozdawano kanapki i zupy, które przynosili
wolontariusze. Jedzenie mo¿na by³o dostaæ gdzie-
kolwiek w hali dworca. Ten obszar dzia³alno�ci
nie by³ pocz¹tkowo zorganizowany: To jedzenie
po prostu wala³o siê po ca³ej hali, pachnia³o tym
jedzeniem po ca³ej hali, nie by³o to fajne w ka¿-
dym razie.

Dosyæ prêdko zdobyto namiot, w którym wresz-
cie, z dala od dzia³añ reszty wolontariuszy, mog³a
powstaæ i dzia³aæ grupa zajmuj¹ca siê gastronomi¹.
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Wtedy te¿ jedzenie zaczê³y przywoziæ ró¿ne firmy
cateringowe. Dostarcza³y je do magazynu, przy-
je¿d¿ali te¿ ludzie pracuj¹cy w restauracjach i poma-
gali gotowaæ ciep³e posi³ki. Potrawy serwowane by³y
w jednorazowych naczyniach. Menu stanowi³y ka-
napki i ca³y szereg gor¹cych dañ, pocz¹wszy od zup,
takich jak ¿urek, barszcz ukraiñski, pomidorowa,
jarzynowa, poprzez bigos, gulasz, kotlety, pieczone
miêso z warzywami, surówkami, kasz¹, ry¿em a tak¿e
pierogi i nale�niki. Na deser serwowane by³y ciasta,
p¹czki, dro¿d¿owe bu³ki. Napoje gor¹ce kawa i her-
bata, a tak¿e zimne napoje bezalkoholowe. Dania
zmienia³y siê w zale¿no�ci od tego, jaka firma cate-
ringowa by³a g³ównym dostawc¹ danego dnia. Ca³a
sekcja �¿ywieniowa� powsta³a oddolnie, wszystko
zorganizowane zosta³o przez ludzi, którzy po pro-
stu mieli do�wiadczenie w gastronomii i chcieli ja-
ko� pomóc. Niestety powstanie takiego namiotu
spowodowa³o, ¿e coraz wiêcej osób zg³asza³o siê tam,
¿eby co� zje�æ, ale nie wszyscy z nich byli uchod�ca-
mi. Czasami by³y to osoby bezdomne, czasami zwy-
czajni emigranci, którzy w Polsce przebywali d³u¿-
szy czas. Na pocz¹tku magazynów i namiotów
strzeg³a ochrona dworca. Dopiero po jakim� czasie,
¿eby zapobiegaæ nadu¿yciom, postawiono barierki,
przez które przej�æ mo¿na by³o tylko po kontroli
przez ¿o³nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Spraw-
dzano te¿ piecz¹tki, którymi stemplowano paszporty
uchod�ców, którzy przekroczyli granice 24 lutego lub
pó�niej. Piecz¹tki te mia³y na celu zweryfikowaæ sta-
tus osoby chc¹cej wej�æ do strefy z jedzeniem, czasa-
mi uchod�cy ich nie dostawali na granicy, przez co
pó�niej nie byli w stanie w pe³ni skorzystaæ z ofero-
wanej pomocy na dworcu: Kolejna sprawa jest taka,
¿e my�lê, ¿e lekk¹ rêk¹ po³owa osób, która przy-
je¿d¿a, nie dostaje piecz¹tki w paszporcie, bo stra¿
graniczna jej nie daje; Uzgodnili�my po prostu ra-
zem z jakimi� ¿o³nierzami, których dostali�my od
wojewody, ¿e ¿eby wej�æ, jakby do punktu gastro
i do punktu z chemi¹, trzeba pokazaæ piecz¹tkê
w paszporcie, ¿e siê przekroczy³o granicê po 24 lu-
tego; By³o wej�cie pierwsze na t¹ strefê gastro i tam
stali wojskowi i ¿eby wej�æ do któregokolwiek z na-
miotu, z dwóch namiotów tam te¿ stali wojskowi.
Nie wiem z jakiego powodu. I drugi raz sprawdza-
li czy � wiecie, czy nam tak siê nikt nie prze�li-
zn¹³.

Na stanowisku ¿ywieniowym pracowa³o du¿o
osób naraz. Wed³ug jednej respondentki potrzeb-
nych by³o minimum 7 osób, g³ównie ze wzglêdu
na to, ¿e namiot z ciep³ym jedzeniem by³ jednym
z najpopularniejszych miejsc na ca³ym dworcu.
Pomagali tam ludzie z ca³ego �wiata, studenci
z Erasmusa, obcokrajowcy, niektórzy brali specjal-
nie urlop w pracy i przyje¿d¿ali do Warszawy,
¿eby jakkolwiek pomagaæ. Obcokrajowcy najczê-
�ciej wysy³ani byli do kuchni, poniewa¿ tam mniej
nieistotne by³o, jakim jêzykiem siê pos³uguj¹: Byli

te¿ ludzie z grup religijnych z USA, przyje¿d¿ali
pomagaæ w kuchni. Byli obwieszeni tymi znaka-
mi przynale¿no�ci do grup. Zakasali rêkawy i po-
magali.

Hala

Kolejna sekcja nazywana �hala�, odpowiedzialna
by³a g³ównie za zdobywanie wiedzy o opó�nieniach
poci¹gów i bezpo�redni¹ pomoc na peronach jak
i w g³ównej hali dworca. Do zadañ sekcji nale¿a³o
zdobywanie informacji o rozk³adzie jazdy poci¹gów,
informowanie o tym fakcie odpowiednich osób,
pomoc przy kasach biletowych i w nawigacji na
dworcu oraz w odczytywaniu rozk³adów poci¹gów.
Wolontariusze tej sekcji pomagali tak¿e w sposób
bezpo�redni poprzez wsparcie fizyczne emigrantom
przy wysiadaniu lub wsiadaniu do poci¹gów oraz
przenoszeniu baga¿y. Wolontariusze ci nie mieli
sprecyzowanych zadañ, jak osoby w innych sek-
cjach. Funkcjonowali bardziej jako swego rodzaju
³¹cznicy, którzy zapewniali w miarê mo¿liwo�ci
p³ynny ruch uchod�ców na dworcu. G³ównym ich
celem by³o przyjêcie uchod�ców, zaprowadzenie do
odpowiednich sekcji zgodnie z potrzebami, a tak-
¿e w przypadku osób, które udawa³y siê w dalsz¹
podró¿, poprowadzenie na odpowiedni peron.
Poniewa¿ mieli bezpo�redni kontakt z osobami
uciekaj¹cymi z Ukrainy, niezwykle istotna w tej
sekcji by³a obecno�æ t³umaczy. Warto wspomnieæ,
¿e wraz z pojawieniem siê stra¿aków, którzy od-
ci¹¿yli wolontariuszy od czê�ci pracy fizycznej,
sekcja mog³a bardziej skupiæ siê na utrzymaniu
porz¹dku w hali, kierowaniu ludzi do odpowied-
nich sekcji oraz informowaniu o opó�nieniach
poci¹gów a tak¿e zarz¹dzaniu ruchem osób przy-
je¿d¿aj¹cych i odje¿d¿aj¹cych. Podstaw¹ dzia³ania
tej sekcji by³a rozleg³a wiedza o rozk³adzie przy-
jazdów i odjazdów poci¹gów oraz potencjalnych
opó�nieniach. W wolnych chwilach wolontariusze
z tej sekcji byli dostêpni do pomocy równie¿ w in-
nych grupach wolontaryjnych. W ramach �hali�
dzia³a³ równie¿ niezwykle istotny punkt informa-
cyjny. Jest to szczególnie wa¿ne, gdy¿ wraz ze
zmniejszaj¹c¹ siê z czasem liczb¹ uchod�ców na
dworcu czê�ciowo zmieni³a siê organizacja. Wcze-
�niej, aby utrzymaæ porz¹dek i p³ynno�æ, przyby-
waj¹cym rodzinom przy wszelkich sekcjach towa-
rzyszyli wolontariusze, natomiast gdy coraz mniej
uchod�ców pojawia³o siê na dworcu, ludzie sami
mogli podchodziæ do konkretnych punktów, nie
by³o potrzeby kierowania ich ruchem.

Medycy i pomoc psychologiczna

Na dworcu nie od razu widoczna dla obserwatora
by³a pomoc medyczna, gdy¿ swój punkt posiada³a
na ty³ach budynku. Medycy na p³ycie hali g³ównej
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pojawiali siê dopiero, gdy przybywa³ potrzebuj¹cy.
Na pocz¹tku lekarze podlegali Grupie Centrum,
która zaanga¿owa³a równie¿ psychologów i tera-
peutów specjalizuj¹cych siê w stresie pourazowym
i traumach wojennych. Przez pierwsze dwa miesi¹-
ce grupa medyków sk³ada³a siê jedynie z trzech osób
dzia³aj¹cych pro bono, przyje¿d¿aj¹c na dworzec po
pracy. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê wolontariuszy
w tej sekcji osoby te pracowa³y d³u¿ej ni¿ typowa
zmiana � czêsto po kilkana�cie godzin: Przez te dwa
miesi¹ce po prostu siê wymieniali, po pracy przy-
je¿d¿ali na dworzec, dzieñ na dworcu, 24 godziny,
jechali do pracy, na chwilê do domu. Pod koniec
widaæ ju¿ by³o, ¿e oni, oni umieraj¹, byli�my tacy,
¿e � stary, id� do domu, bo po co nam taki medyk,
jak my zaraz do Ciebie bêdziemy po karetkê dzwo-
niæ.

Obecno�æ medyków zabezpiecza³a nie tylko
przyjezdnych, lecz tak¿e otacza³a opiek¹ osoby nio-
s¹ce pomoc. Rozmówcy zwracali uwagê na skraj-
ne i zagra¿aj¹ce zdrowiu wyczerpanie wolontariu-
szy, wynikaj¹ce z wewnêtrznego imperatywu. Nie
bacz¹c na osobiste koszty, nie�li pomoc z pe³nym
oddaniem. Respondenci przytaczali przyk³ady
osób, które pracuj¹c pe³n¹ dobê, by³y zbyt zmê-
czone, by dalej pomagaæ, jednak nie chcia³y wra-
caæ do domu. Koordynatorzy dbali o swoich wo-
lontariuszy, lecz niektórzy z nich przyznaj¹, ¿e nie
potrafili w podobny sposób zadbaæ o siebie: Ja
wiem, ¿e trzeba dbaæ o siebie, ale ja wiem, ¿e ja
o siebie nie zadbam, ¿e to bêdzie jakie� ultra trud-
ne, bo nie mam na to przestrzeni, nie mam na to
czasu, nie mam na to po prostu ochoty. Nie mam
ochoty siê zatrzymaæ i pomy�leæ, co siê dzieje ze
mn¹: Aby pomóc wolontariuszom, którzy oprócz
wyczerpania fizycznego wykazywali tak¿e obja-
wy obci¹¿enia psychicznego, Grupa Centrum za-
anga¿owa³a pomoc psychologów, którzy prowa-
dzili spotkania online dwa razy w tygodniu. Gdy
spotkania by³y w trakcie zmiany, zachêcano wo-
lontariuszy, by zrobili przerwê i przynajmniej po-
s³uchali psycholo¿ki, oraz refleksji, którymi dzie-
l¹ siê inni: Nam siê codziennie �ni³ dworzec,
codziennie nam siê �ni³a wojna, codziennie nam
siê �ni³y makabryczne wypadki dzieci, ¿e w³a�nie
jeste�my na tym dworcu, ale kto� wpada pod po-
ci¹g. Jak zasypia³am i siê budzi³am, to nie do koñ-
ca wiedzia³am, czy ja jestem w domu, czy na dwor-
cu. No i my�lê, ¿e to wszystkich nas cechowa³o, ¿e
jeste�my osobami, które mocno dzia³aj¹ w akcji.
Jak jeste�my na dworcu, to mnie nie dotyka³o, co
siê dzia³o na tym dworcu, tam siê mog³o paliæ i wa-
liæ, im bardziej siê pali³o i wali³o, tym bardziej ja
wiedzia³am, ¿e muszê siê ogarn¹æ. Ale jak siê na-
gle robi³o siê przerwê, na przyk³ad na dwa dni i to
wszystko uderza³o, to ja w ogóle sobie nie umia-
³am z tym poradziæ, to ju¿ wtedy dla mnie by³o za
du¿o.

Sekcja �Kryzys�

Dzia³ �Kryzys�, inaczej nazywany �Emergency�,
odpowiada³, jak sama nazwa wskazuje, za dzia³a-
nie w sytuacjach wyj¹tkowych, kryzysowych. Sek-
cja ta nie by³a przypisana do konkretnego miejsca
na dworcu. O potrzebie interwencji wolontariu-
sze informowali cz³onków sekcji za pomoc¹ wia-
domo�ci, np. na Messengerze. Sytuacje kryzyso-
we, w których potrzebne by³o dzia³anie sekcji,
rozci¹ga³y siê od udzielenia pomocy psychologicz-
nej, np. w sytuacji ataków paniki czy my�li samo-
bójczych uchod�ców, a tak¿e zdarza³o siê wypra-
szaæ agresywnych lub nietrze�wych wolontariuszy
czy usuwaæ problemy techniczne, jak zwyk³a awa-
ria toalety. Ze wzglêdu na charakter wykonywa-
nych zadañ sekcja czêsto by³a ³¹cznikiem z inny-
mi instytucjami czy osobami, dla przyk³adu
z policj¹, psychologiem, medykami czy nawet hy-
draulikami. Ich dzia³anie by³o dora�ne, aczkolwiek
istotnymi aspektami by³a komunikacja i dostêp-
no�æ cz³onków tej sekcji.

Sekcja �Zwierzêta� (�Stacja Zoo�)

Kolejna sekcja to pomoc zwierzêtom, która z cza-
sem przybra³a nazwê �Stacji Zoo�. Zas³uguje ona
na d³u¿szy opis, zarówno ze wzglêdu na swoj¹ od-
rêbno�æ od reszty Grupy Centrum, jak i na du¿¹
wszechstronno�æ dzia³añ. Oprócz zapewniania zwie-
rzêtom uchod�ców karmy, zajmowa³a siê przede
wszystkim rozdawaniem ich w³a�cicielom akceso-
riów niezbêdnych dla wygody i bezpieczeñstwa ich
pupilów w tranzycie (szelki, smycze, transportery),
a tak¿e wszelkimi zadaniami zwi¹zanymi z ich hi-
gien¹ w podró¿y, to znaczy myciem, kuwetowaniem
i dostarczaniem podk³adów. Oprócz tego cz³onko-
wie sekcji opiekowali siê zwierzakami, gdy ich w³a-
�ciciele musieli za³atwiæ swoje sprawy czy odpocz¹æ,
organizowa³a czworonogom tak¿e bezpieczny wy-
poczynek i mo¿liwo�æ odstresowania siê, a tak¿e
domy tymczasowe i adopcje dla tych, które tego
potrzebowa³y. Wolontariusze informowali uchod�-
ców o kwestiach formalnych, dotycz¹cych np. pasz-
portów dla zwierz¹t.

Sekcja dzia³a³a od pocz¹tku pod sztandarem
Grupy Centrum, jednak szybko zyska³a niezale¿-
no�æ ze wzglêdu na du¿¹ specjalizacjê w porów-
naniu z innymi dzia³ami. W zwi¹zku z tym pomoc
by³a efektywniej koordynowana od wewn¹trz.
Specjalizacja by³a zwi¹zana z tym, ¿e do sekcji
zwierzêcej zg³aszali siê g³ównie wolontariusze,
którzy mieli ju¿ do�wiadczenie w opiece nad zwie-
rzêtami � zarówno w³asnymi w domu, jak i za
po�rednictwem ró¿norakich fundacji, na przyk³ad
organizuj¹cych domy tymczasowe dla zwierz¹t.
Osoby te dobrze zna³y wyzwania ³¹cz¹ce siê z opie-
k¹ nad pupilami oraz mia³y rozwiniêt¹ sieæ przy-
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datnych kontaktów: Jestem wolontariuszk¹ w fun-
dacji Serce dla Zwierz¹t, jestem domem tymcza-
sowym dla zwierz¹t, dla psów, tak, wiêc tym, i je-
stem te¿ posiadaczk¹ trzech zwierz¹t, wiêc to by³o
takie naturalne w zasadzie, ¿e na dworcu przyja-
dê pomagaæ zwierzakom (�) I ja siê dlatego w to
zaanga¿owa³am, bo widzia³am, ¿e potrzebuje
pomocy, ta druga z liderek, i stwierdzi³am ¿e mam
czas, mam mo¿liwo�ci, i mam te¿ pojêcie, no bo
jednak dzia³ania w fundacji ze zwierzêtami daj¹
mi jakie� fory, do�wiadczenie, tak; Ogólnie, no
Grupa Centrum. Jakby dzia³ali�my wszyscy pod
flag¹ Grupy Centrum, to mo¿na tak uj¹æ, te po-
cz¹tki na dworcu, no Grupa Centrum to rozkrê-
ci³a, aczkolwiek my, jako ten dzia³ zwierz¹tka, bo
my tak siê zaczêli�my nazywaæ, ¿e jeste�my dzia-
³em zwierz¹tka, trochê byli�my autonomiczni
[�miech], bo mieli�my i swój grafik osobny, i w³a-
�nie te potrzeby za³atwiali�my my sami we w³a-
snym zakresie jakimi� swoimi zasiêgami, wiêc tak
jakby dopisywali�my siê do Grupy Centrum, acz-
kolwiek dzia³ali�my w³a�nie wokó³ i nie miesza-
li�my siê ani w ich dzia³ania, ani te¿ nie próbo-
wali�my ich mieszaæ w nasze.

Nawet po wyj�ciu Grupy Centrum z dworca,
Stacja Zoo kontynuowa³a dzia³ania: Niemniej jed-
nak my, po prostu maj¹c takie moce przerobowe,
morale naszych wolontariuszy bardzo wysokie,
wszyscy chcieli nadal pomagaæ, po prostu postano-
wili�my, ¿e dogadamy siê z wojewod¹ i zostaniemy
na dworcu.

Je�li chodzi o wspó³pracê sekcji z innymi pod-
miotami, to by³a to g³ównie stra¿ po¿arna � stra¿a-
cy, którzy pomagali w przenoszeniu transporterów
ze zwierzêtami na perony, oraz obs³uga przesy³ek
konduktorskich, która udostêpni³a sekcji swój ma-
gazyn.

Na pocz¹tku akcesoria dla zwierz¹t by³y pozy-
skiwane za pomoc¹ zbiórek, og³aszanych na pry-
watnym koncie na Instagramie jednej z wolontariu-
szek: Nie chcia³am zbieraæ pieniêdzy, bo nie czujê
siê dobrze z tym, ¿e muszê siê przed kim� z tego roz-
liczaæ, wiêc zbiera³am dary rzeczowe i naprawdê
t³umnie ludzie odpowiadali na te apele (�), dosta-
wa³am ich tak¹ ilo�æ, ¿e niektóre rzeczy starcza³y
na d³ugie, d³ugie tygodnie, tak naprawdê, bo ludzie
tak bardzo chcieli pomagaæ (�). O ile, no, Grupa
Centrum mia³a du¿e firmy tak jakby zaopatruj¹ce
i te¿ wojewoda te¿ tam pomaga³, wiêc to by³y du¿e
dostawy, to my po prostu drobnymi si³ami swoich
w³asnych zasiêgów instagramowych zbierali�my
nasz¹ pomoc.

Pó�niej powsta³ oddzielny Instagram Stacji Zoo,
na którym uruchomiono oficjaln¹ zbiórkê. Dziêki
udostêpnianiu jej przez inne, wiêksze konta, takie
jak np. Make Life Harder, zbiórka odnios³a du¿y
sukces i przekroczy³a kwotê, która by³a jej pocz¹t-
kowym celem.

Stacja Zoo, w przeciwieñstwie do niektórych
innych sekcji, pracowa³a na dworcu trzy, a nie
4 zmiany: Trzy zmiany obstawiamy na dworcu, czyli
jeste�my od tam, szóstej, ale od szóstej nie ma sen-
su, wiêc 8.30�12.00, potem od 12.00 do 18.00 i od
18.00 do 24.00.

Ze wzglêdu na du¿¹ motywacjê, ale te¿ niewiel-
k¹ konieczn¹ liczbê wolontariuszy na zmianie (2�
3) w porównaniu do innych sekcji, z planowaniem
zmian nie by³o ¿adnego problemu, a grafik wype³-
nia³ siê bardzo szybko. Jednak obecno�æ na zmia-
nach to niejedyna forma pomocy, wa¿na by³a logi-
styka i dowo¿enie ca³ego asortymentu rzeczy
pomocnych dla zwierz¹t.

Oprócz zadañ standardowych zdarza³y siê te
specjalne, takie jak kontakt z weterynarzem w Ko-
rei � kraju-destynacji jednej z uchod�czyñ � czy szyb-
kie organizowanie leczenia dla chorych podopiecz-
nych i równie sprawne zbieranie pieniêdzy na ten
cel od darczyñców.

Jak wspomina rozmówczyni, osoby ze zwie-
rzêtami trzeba by³o czêsto samodzielnie �wy³apy-
waæ�, wypatruj¹c np. poruszaj¹cych siê plecaków.
Grupa uchod�ców posiadaj¹cych zwierzêta rzad-
ko kiedy zg³asza³a siê do sekcji samodzielnie. Po
pierwsze, dlatego ¿e nie spodziewa³a siê, by na
dworcu dzia³a³a tak wyspecjalizowana sekcja, a po
drugie, dlatego ¿e pomoc czworonogom by³a przez
ich w³a�cicieli postrzegana jako co� a¿ nazbyt mi-
³ego, niezaliczaj¹cego siê do pomocy pierwszej
potrzeby, a wiêc w efekcie onie�mielaj¹cego. Czê-
sto u�wiadamiali sobie, ¿e potrzebuj¹ czego� i mo-
g¹ o to poprosiæ dopiero po konkretnym pytaniu
ze strony wolontariuszy. Zdarza³o siê, ¿e nie mo-
gli uwierzyæ, ¿e wszystkie akcesoria dostaj¹ za
darmo: Znaczy rzadko kiedy na pocz¹tku nas sami
zaczepiali, raczej byli tacy zak³opotani tym, ¿e
musz¹ prosiæ o pomoc, to raczej my byli�my tacy
nadgorliwi i dopytywali�my: a mo¿e tego potrze-
bujecie, a mo¿e tamtego, a mo¿e kot chce do toa-
lety... Przynosili�my kuwetê, taki namiocik rozk³a-
dali�my, i naprawdê mamy tam wszystko, no i to
by³o na pocz¹tku tak, ¿e tych zwierzaków by³o
du¿o, ale ludzie nie byli tacy chêtni do brania tej
pomocy od nas.

Co ciekawe, najbardziej zorientowani w rodzaju
oferowanej przez wolontariat pomocy okazywali siê
Ukraiñcy, którzy od d³ugiego czasu mieszkali w War-
szawie. Kiedy dosz³y do nich informacje, ¿e na
dworcu organizowana jest pomoc dla zwierz¹t
uchod�ców, sami próbowali z niej korzystaæ. Takim
osobom trzeba by³o w zdecydowany sposób odma-
wiaæ. Nie�wiadomi tego problemu lub niewystar-
czaj¹co asertywni wolontariusze na samym pocz¹t-
ku niekiedy przekazywali posiadane akcesoria takim
osobom. By³ to kolejny powód, dla którego Stacja
Zoo wola³a zachowaæ jak najwiêksz¹ odrêbno�æ od
reszty Grupy Centrum, by wolontariusze, którzy nie
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znali tego problemu, nie ulegali nieuprawnionym
¿¹daniom: Pó�niej na przyk³ad okazywa³o siê, ¿e
przychodzili na dworzec ludzie, którzy na przyk³ad
mieszkali od kilku lat w Polsce, ale us³yszeli, ¿e na
dworcu rozdaj¹ darmowy sprzêt dla zwierz¹t, no to
przychodzili na dworzec z pieskiem, kotkiem, kim�
tam, i chcieli kontenerki, transporterki... I ci wolon-
tariusze z innych dzia³ów po prostu nie pytali o to,
czy jeste� uchod�c¹. No my ju¿ robili�my taki ma³y
wywiad: a sk¹d ty jeste�, a kiedy przyjecha³a�, a do-
k¹d jedziesz (�) I ci ludzie sami dochodz¹ do tego,
¿e no trochê siê jednak to [im] jednak nie nale¿y.

Na wysok¹ motywacjê w obrêbie zespo³u Sta-
cja Zoo wp³ywa³a specyfika ich pracy. Wolontariat
pracuj¹cy ze zwierzêtami by³ w wiêkszo�ci sytuacji
zdecydowanie mniej obci¹¿aj¹cy ni¿ praca w innych
sekcjach. Nie chodzi tu tylko o natychmiastow¹
gratyfikacjê, jak¹ by³ dla wolontariuszy sam kon-
takt ze zwierzêtami, ale tak¿e o zdolno�æ odci¹gniê-
cia na chwilê uwagi osób uchod�czych od ich przy-
t³aczaj¹cej sytuacji, do czego idealnym �rodkiem
okaza³o siê danie im mo¿liwo�ci zaopiekowania siê
kim� dla nich wa¿nym � ich pupilem. Byæ mo¿e,
mog¹c wybraæ odpowiednie dla ich zwierzêcia ak-
cesoria, zyskiwali na chwilê poczucie sprawczo�ci
i normalno�ci. Poniewa¿ by³ to do tego rodzaj po-
mocy, której nie do koñca siê spodziewali, to ich
wdziêczno�æ i ulga zwi¹zana z opiek¹ nad zwierzê-
ciem by³y czêsto ogromne: My�lê, ¿e akurat w na-
szym przypadku, kiedy my przychodzimy do zwie-
rz¹t, to troszeczkê inaczej, bo zwierz¹tkami to
ka¿dy chce siê chwaliæ. Tak jakby jeste�my takimi
trochê anio³kami, no ja wiem, ¿e to brzmi absur-
dalnie, ale to jest takie zdjêcie stresu (�) To, to
my�lê, ¿e dla ka¿dego opiekuna zwierzêcia, który
ratuje tego zwierzaka, bierze go ze sob¹, to jest taki
trochê kamieñ z serca. Naprawdê, no czêsto gdzie�
tam pojawia³y siê ³zy wzruszenia, czêsto zostali-
�my wyprzytulani, czêsto w³a�nie te podziêkowa-
nia dostawali�my, wiêc zazwyczaj to by³o takie
bardzo wdziêczne, tak.

Negatywne do�wiadczenia wolontariuszy w tym
obszarze nie by³y czêste. Je�li wystêpowa³y, to g³ów-
nie z powodu olbrzymiego napiêcia emocjonalne-
go uchod�ców i uchod�czych.

Na sprawno�æ i skuteczno�æ dzia³ania w ramach
Stacji Zoo oprócz wysokiej motywacji jej cz³onków
wp³ywa³y na pewno bardzo dobre relacje miêdzy
wolontariuszami. Spotykali siê poza wolontariatem,
a jedna z rozmówczyñ przyzna³a, ¿e bêd¹c na wy-
je�dzie, na bie¿¹co �ledzi sekcyjnego Instagrama i po-
przez konwersacjê grupow¹, dziêki czemu pozostaje
w ci¹g³ym kontakcie ze znajomymi ze Stacji Zoo: Tak
tak tak, tak, nie, no my�lê, ¿e akurat w³a�nie dzia³
zwierz¹tka to dzia³a nieskazitelnie, tak naprawdê.
Dzisiaj nawet by³a sytuacja, ¿e kto� z wolontariu-
szy jecha³ chyba z Czêstochowy do Gdañska, i mia³,
bo jego mama te¿ prowadzi fundacjê koci¹, i mia³

jaki� wiêkszy transporter, a kto� potrzebowa³ na lot
do Kanady i by³a akcja przejmowania przez wolon-
tariuszy z poci¹gu transporterka. Tak¿e jeste�my
naprawdê zgran¹ dru¿yn¹; W zasadzie wystarczy³o
napisaæ jedno zdanie na czacie: s³uchajcie, jest taka
i taka sytuacja i trzeba zrobiæ to i to. I w zasadzie
to ludzie na wy�cigi: to ja pojadê, ja tu mieszkam,
to ja to za³atwiê! I w zasadzie do tej pory tak to
wygl¹da, do tej pory jest tak, ¿e ci ludzie tak jakby
nie stracili tego zaanga¿owania, chc¹ dalej poma-
gaæ i to robi¹.

Cz³onkowie sekcji �zwierzêcej� na co dzieñ,
ale zw³aszcza w pierwszych tygodniach wojny, spo-
tykali siê z zaskakuj¹cymi, czêsto wywo³uj¹cymi
u�miech sytuacjami, zwi¹zanymi z nieprzygotowa-
niem ludzi do transportu swoich zwierz¹t: Tych
ludzi przede wszystkim by³o bardzo du¿o, wiêc pro-
porcjonalnie zwierzaków te¿ by³o wiêcej, i te¿ na
pocz¹tku ludzie jak uciekali to brali te zwierzaki
tak jak je mieli w domu, tak. No ja te¿ nie mam
dla swoich zwierz¹t w domu transporterków, ¿eby
uciekaæ. Wiêc po prostu brali w czym mogli. I na
przyk³ad zdarza³o siê koty w plecakach, albo w³a-
�nie w kartonowych pude³kach z dziurkami. Mie-
li�my te¿ wróble w kartonowym pude³ku; Mieli-
�my na przyk³ad przypadek, ¿e nas wezwali do
pokoju matki z dzieckiem, bo tam by³ kot w klat-
ce dla chomika. No ok, przychodzimy (�) i pa-
trzymy no tak, no jest kot w klatce dla chomika,
obok siedzi chomik.

 Lepiej wyposa¿eni byli uchod�cy przyje¿d¿a-
j¹cy pod koniec marca, zapewne dlatego ¿e mieli
wiêcej czasu, by zaplanowaæ i zorganizowaæ prze-
wóz zwierzaków. Ich potrzeby by³y wiêc coraz
mniejsze. Nast¹pi³a tak¿e inna widoczna zmiana.
Od momentu przejêcia pomocy na dworcu przez
kamiliañsk¹ misjê pomocy wolontariuszy z innych
dzia³ów by³o mniej, a wiêc do ochotników ze Sta-
cji Zoo by³o kierowanych wiêcej pytañ ze strony
uchod�ców.

Cz³onkowie Stacji Zoo planuj¹ dalsze dzia³ania
pomocowe dla zwierz¹t nie tylko uchod�czych, któ-
re czêsto prowadzili ju¿ na d³ugo przed wolontaria-
tem na dworcu. Chêæ zaanga¿owania wyra¿aj¹ te¿
osoby, które nigdzie przedtem siê nie udziela³y.

Strefa dla matki z dzieckiem

Punkt matki i dziecka znajdowa³ siê na piêtrze hali
g³ównej Dworca Centralnego, po stronie alei Jana
Paw³a II. By³ stref¹ zamkniêt¹, do której nie by³o
wgl¹du � szyby zosta³y zas³oniête czarnymi zas³o-
nami, gwarantuj¹c przyby³ym ciszê, spokój i pry-
watno�æ. Dla komfortu osób tam przebywaj¹cych
tylko kobiety pracowa³y w tej strefie: Z jednej stro-
ny by³o fajnie tam pracowaæ, by³o super ciep³o, ci-
cho, bezpiecznie, najlepsze jedzenie jakie mo¿e byæ�
ale z drugiej strony widok trzyletniej dziewczynki,
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która rozmawia ze swoim tat¹, który jest w Char-
kowie i walczy, to dla mnie by³o totalnie odjazd, ja
po prostu musia³am wyj�æ na 15 minut i powiedzia-
³am, ¿e jak one pojad¹, to ja wrócê, bo dla mnie to
jest za du¿o. Budzenie o 4 nad ranem dzieciaków
w wieku � nie wiem � pó³ roku? Siedmiu miesiêcy?
Branie ich na rêce, ubieranie ich jak one p³acz¹, nie
wiedz¹ co siê w ogóle dzieje to dla mnie to by³o
najciê¿sze i mega podziwia³am dziewczyny, wolon-
tariuszki i koordynatorki, które tam pracowa³y, bo
dla mnie to by³o co�, czego ja psychicznie nie by-
³am w stanie d�wign¹æ.

Praca w strefie matki i dziecka by³a okre�lana
jako najtrudniejsza ze wszystkich stanowisk i punk-
tów pomocowych. W innych punktach praca toczy-
³a siê szybkim tempem i mia³a tryb zadaniowy �
nieustannie przewija³y siê nowe osoby z konkret-
nymi pytaniami lub potrzebami. Brakowa³o czasu
na ich bli¿sze poznanie i rozmowê o ich do�wiad-
czeniach ucieczki i wojny. Punkt matki i dziecka by³
spokojny, a praca z pozoru prostsza, bo nie wy-
magaj¹ca dzia³añ fizycznych. Praca taby³a jednak
bardzo obci¹¿aj¹ca emocjonalnie ze wzglêdu na
bezpo�redni i ci¹g³y kontakt z rozpacz¹ matek
i z dzieæmi bezpo�rednio dotkniêtymi okrucieñ-
stwem wojny: By³am w stanie d�wign¹æ tê trau-
mê, s³uchaj¹c jak ci ludzie siê przebijali setkami,
ale usi¹�æ z t¹ osob¹, gdzie ona chwilê odpocznie
i nagle zacznie ci mówiæ� dzwoni do niej tele-
fon i nie wiesz, czy to nie dzwoni jej m¹¿, który
zosta³ postrzelony, albo kolega mê¿a [informuj¹-
cy], ¿e [m¹¿] w³a�nie zgin¹³, to nie jest ju¿ takie
proste; Osoby, które nie maj¹, nie maj¹ nic
w oczach i zastanawiasz siê co siê musia³o staæ.
To wtedy jest najgorzej. Kiedy masz tê chwilê dla
siebie, ¿eby siê napiæ kawy i zapaliæ papierosa, to
wtedy jest najgorzej, bo nagle zaczynasz zauwa-
¿aæ to wszystko co ciê otacza dooko³a; Jak raz
przysz³a do nas dziewczyna nie wiem ile mia³a
lat, 18, 19� i mia³a ze sob¹ 3-tygodniow¹ có-
reczkê na rêkach, która urodzi³a siê w schronie
bombowym. Ja wziê³am to dziecko na rêce i siê
po prostu porycza³am. Po prostu musia³am wyj�æ
z dworca, bo nawet teraz p³aczê. To by³o dla
mnie... nagle siê zatrzymujesz i � nie chcesz prze-
klinaæ, ale dok³adnie mówisz te wszystkie s³owa.
¯e jak to siê w ogóle mog³o staæ.

II. Harcerze
Na Dworcu Centralnym pracowa³y dwie organi-
zacje harcerskie � Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
oraz Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Ka¿-
da z nich dzia³a³a i tworzy³a zespo³y wed³ug swo-
jej wewnêtrznej hierarchii. Harcerze wspó³praco-
wali ze sob¹, chocia¿ sam ich podzia³ na dwa ró¿ne
stowarzyszenia stwarza³ problemy organizacyjne
i strukturalne.

Harcerze zajmowali jedn¹ z g³ównych �wyse-
pek� na dworcu, gdzie mogli zg³aszaæ siê chêtni
wolontariusze. Ich zadaniem by³a rejestracja no-
wych osób, przydzielanie ich do konkretnych dzia-
³ów oraz wydawanie odpowiednich identyfikato-
rów i oznaczeñ. Harcerze prowadzili bazê danych
aktywnych wolontariuszy oraz oddzieln¹ dla osób,
których zg³oszeñ nie powinno siê akceptowaæ. Na
�czerwon¹ listê� trafiali ludzie, którzy z jakich�
wzglêdów nie powinni byæ anga¿owani w pomoc
uchod�com. Najczê�ciej by³y to osoby, które poja-
wi³y siê w stanie nietrze�wym, by³y przy³apane na
kradzie¿y lub zachowywa³y siê agresywnie. Do li-
sty z danymi i zdjêciami tych osób mieli dostêp
wszyscy koordynatorzy, którzy nastêpnie przeka-
zywali informacje swoim zespo³om: Tam mieli�my
listê, czasem ze zdjêciami. Przeklejali�my z listy na
konkretne zmiany. Je�li kto� na li�cie by³ czerwo-
ny, to dziêkowali�my za chêæ i nie dr¹¿yli�my sy-
tuacji. Sama jednej osobie musia³am podziêkowaæ.
Pan wygl¹da³ na pijanego, wiêc to by³o do�æ ewi-
dentne.

Problemem organizacyjnym okaza³o siê ozna-
czanie wolontariuszy. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa
ka¿dy, kto chcia³ pomagaæ, powinien najpierw za-
rejestrowaæ siê w punkcie, a potem odebraæ swoj¹
kamizelkê od koordynatora. Na dworcu zaczêli siê
jednak pojawiaæ ludzie z w³asnymi kamizelkami
podaj¹cy siê za wolontariuszy. Aby temu zapobie-
gaæ, harcerze zmieniali kolory identyfikatorów,
a nastêpnie wprowadzili system zak³adania koloro-
wych bransoletek na rêkê.

Sposób pracy harcerzy zmieni³ siê po odej�ciu
z dworca Grupy Centrum. Ich g³ównym zadaniem
nadal pozosta³a rejestracja wolontariuszy, chocia¿
czê�æ ich obowi¹zków przejê³a misja kamiliañska.
Podczas przyjmowania nowych osób do wolonta-
riatu sprawdza³o siê nie tylko imiê i nazwisko, ale
tak¿e dowód czy paszport. Oprócz tego chêtni
mogli sami siê zarejestrowaæ, skanuj¹c kod QR i wy-
pe³niaj¹c ankietê.

III. Wojewoda
Wolontariusze o wojewodzie wypowiadali siê
w sposób negatywny lub neutralny. Odnosili siê do
niego nie tylko osobowo, lecz pod s³owem �woje-
woda� rozumieli równie¿ wszystkich ludzi z nim
zwi¹zanych � byli to �oni� albo �ci ludzie� równie
czêsto jak �on�. By³ przedstawiany w opozycji do
wszelkiego �my�, do �ludzi z ulicy�, �oddolnej
organizacji� i rzeczy zorganizowanych z dobroci
ludzi, i reprezentowa³ wszystkie narzucane zmiany
funkcjonowania, które uniemo¿liwia³y lub utrud-
nia³y pracê. Pozytywne dzia³ania wojewody by³y
przewa¿nie pomijane w opowie�ciach i czêsto okre-
�lane jako opó�nione albo �wywalczone�. By³ sil-
nie kojarzony ze zmian¹ funkcjonowania i przej-
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�ciem od spontanicznej samoorganizacji, która cha-
rakteryzowa³a pocz¹tkow¹ fazê dzia³alno�ci, do
porz¹dku, który by³ sztywny i mniej efektywny, ale
jednak odci¹¿a³ wolontariuszy. Bardziej ³agodne
g³osy pomimo frustracji przyznawa³y, ¿e zadaniem
wojewody by³o zadbanie, aby dzia³ania pomocowe
by³y jak najtañsze i by ograniczaæ niepotrzebne lub
nadmierne wydatki. Wojewoda z czasem zacz¹³
przejmowaæ koszty tego, co z pocz¹tku by³o finan-
sowane przez podmioty prywatne i dostarczane
przez darczyñców.

�ród³em konfliktu wolontariuszy z wojewo-
d¹ by³o wolne tempo dzia³ania oraz dostrzegana
ró¿nica motywacji kieruj¹cej dzia³aniem. Dla wo-
lontariuszy praca na dworcu by³a zrywem pe³nym
po�wiêcenia i poczucia powinno�ci. Mieli ¿al do
podmiotów, które prezentowa³y odmienn¹ postawê:
Oni z jednej strony starali siê anga¿owaæ w te rze-
czy, ale z drugiej strony mam wra¿enie, ¿e po pro-
stu chcieli mieæ �wiadomo�æ tego, ¿e kto� to robi za
nich i niby to nadzorowaæ, ale mieæ wyjebane. Albo
tak samo przychodzili se tylko zdjêcia porobiæ na
dworcu, nasi wspaniali politycy, a nic nawet nie
pomogli.

Wojewoda, który hamowa³ dzia³ania i nie by³
gotów ponie�æ niektórych kosztów, reprezentowa³
postawê trudn¹ do zaakceptowania. �ród³em naj-
wiêkszego konfliktu by³o pytanie o dostêp do ³a-
zienek, które na Dworcu Centralnym zwykle s¹
p³atne. Przez pierwszy tydzieñ wojny toalety by³y
p³atne, a wolontariusze czêsto p³acili z w³asnej kie-
szeni, by uchod�cy mogli z nich skorzystaæ. To, co
wolontariuszom wydawa³o siê oczywistym prawem
uchod�ców, wymaga³o �walki�, gdy¿ rozwi¹zanie
nie by³o równie jednoznaczne dla wojewody: Oko-
³o 10 kwietnia [przy wycofywaniu siê Grupy Cen-
trum z dworca] wróci³y p³atne toalety, [darmowe]
by³y tylko wtedy, kiedy osoby pokaza³y, ¿e maj¹
piecz¹tkê na paszporcie. Co dla mnie by³o jak¹�
totaln¹ w ogóle... nie no dla mnie to by³ jaki� od-
jazd. W sensie jak to zobaczy³am pierwszy raz, to
mówiê, ¿e � ja sobie w ogóle nie by³am w stanie
tego u�wiadomiæ, bo jakby sytuacja jest o tyle ku-
riozalna, ¿e kobiety, które pracuj¹ w tych toaletach,
to te¿ s¹ Ukrainki. Kolejna sprawa jest taka, ¿e
my�lê, ¿e lekk¹ rêk¹ po³owa osób, która przyje¿d¿a,
nie dostaje piecz¹tki w paszporcie, bo stra¿ granicz-
na jej nie daje.

IV. Stra¿acy
Swoje stanowisko na Dworcu Centralnym mia³a
tak¿e Pañstwowa Stra¿ Po¿arna, której funkcj¹ by³a
pomoc dora�na. Uchod�cy mogli od nich dostaæ
maseczki, a tak¿e zrobiæ testy covidowe. Wspie-
rali wolontariuszy g³ównie poprzez wykonywanie
prac fizycznych, takich jak noszenie baga¿y czy
transportowanie potrzebnych materia³ów. Wszy-

scy nasi rozmówcy pozytywnie oceniali wspó³pracê
ze stra¿¹, jej zaanga¿owanie i chêæ niesienia po-
mocy.

V. Wojsko
Na Dworcu Centralnym znajdowa³o siê tak¿e WOT,
które by³o odpowiedzialne g³ównie za kontrolê
osób chêtnych do korzystania z pomocy w punk-
cie gastronomicznym. ¯o³nierze sprawdzali, czy
osoby wchodz¹ce posiadaj¹ ukraiñskie paszporty
oraz czy znajduje siê w nich piecz¹tka oznaczaj¹ca
przekroczenie granicy po 24 lutego 2022. Odbiór
tego procederu w�ród wolontariuszy by³ niejedno-
znaczny. Niektórzy uwa¿ali, ¿e jest to niepotrzebne
i wrêcz krzywdz¹ce dla uchod�ców, dodaj¹c, ¿e nie
wszyscy uchod�cy mogli mieæ mo¿liwo�æ dostania
piecz¹tki. Inni podkre�lali, ¿e by³o to potrzebne,
gdy¿ z punktu gastronomicznego chcieli korzystaæ
tak¿e Ukraiñcy, którzy przyjechali do Polski na d³u-
go przed wybuchem wojny.

VI. Wolontariusze

Praca na dworcu i jej wp³yw
na ¿ycie prywatne. Emocje
i próby zarz¹dzania emocjami

Omawiaj¹c wp³yw pracy na Dworcu Centralnym
na ¿ycie prywatne wolontariuszy, warto na pocz¹t-
ku zaznaczyæ, ¿e naszymi rozmówcami by³y osoby
pe³noletnie, które aktualnie uczêszcza³y na studia
lub pracowa³y. Z rozmów z wolontariuszami wy-
nika, ¿e praca na dworcu poch³ania³a bardzo du¿o
czasu w ci¹gu dnia, a przede wszystkim by³a ab-
sorbuj¹ca emocjonalnie. Ci z naszych rozmówców,
którzy s¹ studentami, zwracali uwagê na to, ¿e ilo�æ
czasu, jak¹ spêdzali na Dworcu Centralnym, po-
magaj¹c uchod�com, sprawi³a, ¿e zaniedbywali
sprawy studiów. Wa¿na w tym kontek�cie jest wy-
powied� jednego rozmówcy, który zauwa¿a, ¿e re-
akcja ze strony uczelni na to, ¿e student zaanga-
¿owany jest w wolontariat, by³a pozytywna:
Prawda jest taka, ¿e moja praca i wyk³adowcy na
studiach byli bardzo wyrozumiali. Je�li chodzi
o kwestie pomocowe i je¿eli siê nie przysz³oby na
przyk³ad na zajêcia, bo mia³o siê zmianê wtedy czy
by³o siê po zmianie d³ugiej na przyk³ad to oni te¿
to rozumieli.

Nasi rozmówcy zauwa¿ali, ¿e praca na dworcu
by³a obci¹¿aj¹ca zarówno fizycznie, jak i psychicz-
nie, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê na to, ¿e Gru-
pa Centrum, z ramienia której pracowa³a wiêk-
szo�æ naszych rozmówców, by³a �wiadoma tego od
samego pocz¹tku. Tworz¹c warunki, w których
praca wolontariuszy by³a bezpieczna dziêki gwa-
rantowaniu im wsparcia psychologa oraz regular-
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nych zmian dba³a o higienê pracy wolontariuszy.
Wolontariusze wspominaj¹, ¿e pocz¹tkowo nie od-
czuwali zmêczenia, g³ównie przez �adrenalinê�, ale
gdy koñczy³a siê ich zmiana, odczuwali skumulo-
wane zmêczenie i emocje, które d³ugo ich nie
opuszcza³y: Pojecha³am na jaki� obiad do cioci, no
i w aucie zaczê³am p³akaæ i potem tak¿e, zaczynam
gadaæ z kim� o dworcu, to p³aka³am przez mo¿e nie
trzy godziny, ale przez jakie� dwadzie�cia minut, no
i po prostu my�lê, ¿e czu³am siê mocna psychicznie,
ale mój organizm chyba siê nie czu³.

Z wypowiedzi naszych respondentów wynika, ¿e
radzili sobie z nat³okiem emocji zwi¹zanych z ca³ym
kryzysem poprzez po�wiêcenie siê pracy. Dziêki
wsparciu, jakie gwarantowa³a Grupa Centrum,
i ogólnemu dbaniu o kondycjê samych wolontariu-
szy, nasi rozmówcy wskazuj¹, ¿e najgorszy okres
psychiczny i fizyczny nastêpowa³ po opuszczeniu sa-
mego Dworca Centralnego. Warto zauwa¿yæ, ¿e
motywacja zwi¹zana z wykonywaniem pracy wo-
lontariusza nie ucierpia³a w wyniku tej wymagaj¹-
cej, stresuj¹cej na wielu p³aszczyznach pracy. Po
wielu godzinach przepracowanych na dworcu czy
poza dworcem po prostu byli�my zmêczeni, ale mo-
tywacja by³a bardzo, bardzo wysoka na pocz¹tku,
potem tak po miesi¹cu mniej wiêcej czy trochê d³u-
¿ej, ale no jakby wysz³y jakie� takie historie typu
jakby ignorowanie przez jaki� czas studiów czy pra-
cy.

Warto zauwa¿yæ, ¿e zmiana w sposobie radze-
nia sobie z emocjami u wolontariuszy zwi¹zana by³a
z lepsz¹ organizacj¹ i optymalizacj¹ pracy, która
nast¹pi³a dopiero po pewnym czasie od rozpoczê-
cia ca³ej akcji pomocowej na Dworcu Centralnym.
Nasi rozmówcy byli zgodni w tym, ¿e najgorsza
sytuacja by³a na samym pocz¹tku wojny. Chaos i za-
mieszanie negatywnie wp³ywa³y na ka¿dego, ale
w miarê up³ywu czasu, kiedy mechanizmy pomocy
uchod�com siê �przetar³y�, napiêcie emocjonalne
i zmêczenie fizyczne zmala³y.

W czasie pracy na Dworcu Centralnym, jak
relacjonowali nasi rozmówcy, stawali siê coraz bar-
dziej profesjonalni i do�wiadczeni w pracy, jak¹
wykonuj¹. To pomaga³o im radziæ sobie z sytuacj¹
permanentnego stresu. Nie oznacza to jednak, ¿e
stali siê obojêtnymi na los i cierpienie uchod�ców,
to, co faktycznie mia³o miejsce, lepiej okre�liæ jako
proces uzmys³owienia sobie, ¿e najskuteczniej mog¹
komu� pomóc, je�li zachowaj¹ spokój i nie dadz¹
siê ponie�æ emocjom i panice.

Relacje pomiêdzy wolontariuszami

Wszystkie rozmówczynie i rozmówcy okre�lali re-
lacje pomiêdzy wolontariuszami jako dobre czy
nawet bardzo dobre. Mówili, ¿e wiêkszo�æ przyj-
mowa³a wobec innych pomagaj¹cych postawê pe³-
n¹ serdeczno�ci, choæ zazwyczaj (ze wzglêdu na

du¿¹ rotacjê osób na dworcu) byli sobie ca³kiem
obcy.

Odpowiedzi na pytanie o to, czy uda³o im siê
z kim� zaprzyja�niæ, mo¿na podzieliæ na dwie kate-
gorie. Czê�æ z nich sygnalizowa³a, ¿e przyja�ñ jest za
du¿ym s³owem, ¿eby nazwaæ nim relacje, które roz-
mówcy stworzyli z innymi wolontariuszami, jednak
wskazywa³a na powstanie wiêzi kole¿eñskich. Inne
odpowiedzi potwierdza³y powstanie silnych przyja�-
ni, przy pe³nej �wiadomo�ci wagi tego s³owa: My-
�lê, ¿e naprawdê siê zrobi³a� taka ma³a rodzina miê-
dzy nami; Wielu tych ludzi zupe³nie siê nie zna³o
wcze�niej, tak, ja z tej grupy zna³am jedn¹ osobê
i naprawdê powi¹za³y siê, mo¿na powiedzieæ, na-
wet przyja�nie.

Mówiono o drobnych gestach pomocy wobec
innych osób na zmianie: By³o takie przyjemne uczu-
cie wspólnoty.

Tylko jedna respondentka powiedzia³a, ¿e nie
zaprzyja�ni³a siê z nikim, jednak jako powód poda³a
powody osobiste. Znajomo�ci zawarte pomiêdzy
wolontariuszami wykracza³y poza zmiany pracy na
dworcu. Osoby, z którymi rozmawiali�my, nieraz
spotyka³y siê prywatnie ze znajomymi z dworca. Co
wiêcej, w przypadku wolontariuszy z Grupy Cen-
trum, która w trakcie badania odesz³a z Dworca
Centralnego � znajomo�ci trwa³y nadal, nawet po
ostatecznym zakoñczeniu pracy: No, ja ju¿ nie mogê
siê doczekaæ, a¿ wrócê do domu i zorganizujê dla
wszystkich grilla; I naprawdê zawi¹za³o siê tam ta-
kie do�æ bliskie grono, z którym jakby jeste�my
w kontakcie� i siê spotykamy� W pi¹tek siê ostat-
nio widzieli�my w jakim� tam mniejszym gronie.

Kilkoro rozmówców powiedzia³o, ¿e sami spê-
dzali lub s³yszeli o tym, ¿e inni spêdzaj¹ �wiêta
Wielkanocne na Dworcu Centralnym lub przy-
je¿d¿aj¹ do swoich znajomych pracuj¹cych na zmia-
nie po spotkaniu rodzinnym po prostu spêdziæ z ni-
mi czas.

Rozmówcy zgadzali siê co do tego, ¿e wolon-
tariusze stanowili dla siebie nawzajem wsparcie
emocjonalne. Czê�æ z nich by³a szczególnie wra¿-
liwa na dobrostan pomagaj¹cych, poniewa¿ pe³-
nili rolê koordynatorów zmian, lecz nie tylko oni
wykazywali tak¹ troskê. Wolontariusze pilnowali
siê nawzajem, by regularnie wracaæ do domu i re-
generowaæ si³y � o czym mówi³a jedna z koordy-
natorek: Bo jednak wiedzia³e�, ¿e no w³a�nie � jak
ja wiedzia³am, ¿e kto� u mnie na zmianie pracuje,
nie wiem, dwudziest¹ godzinê, no to po prostu zdej-
mowa³am mu kamizelkê i mówi³am [idziesz do
domu], nie, nie ju¿ koniec [idziesz spaæ w tym mo-
mencie].

Wolontariusze starali siê sobie pomagaæ, cho-
cia¿by przez drobne gesty, takie jak na³adowanie
komu� telefonu, chocia¿ oficjalnie nie by³o wolno
tego robiæ. Z rozmów wynika, ¿e szczególnie ko-
ordynatorzy (z racji swojej roli) chodzili miêdzy
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sekcjami z pytaniem, czego im potrzeba i czy nie
przyda³aby siê dodatkowa pomoc. Jedna z rozmów-
czyñ szczególnie podkre�la³a zaanga¿owanie i go-
towo�æ do po�wiêceñ znajomych ze swojej sekcji:
I to s¹ tacy ludzie gotowi jak tylko pojawia siê ha-
s³o, no ja na przyk³ad wczoraj mia³am sytuacjê, ¿e
jestem dogadana z jedn¹ z firm, ¿e oni robi¹ nam
prezent w postaci miseczek turystycznych na dwo-
rze. I stojê na przystanku, jak by³am tutaj w dro-
dze, odezwa³am siê w³a�nie do tej firmy, czy mia³a-
by miseczki, czy to aktualne, no i tak, aktualne, no
i ¿e tam podjechaæ trzeba na ten adres, na który ju¿
odbieram te miseczki. No i tak po prostu rzuci³am
has³o na czacie czy kto� móg³by podjechaæ. I poda-
³am adres, bez szczegó³ów w zasadzie jeszcze ¿ad-
nych, bo czeka³am po prostu, a¿ kto� siê odezwie,
no ale musia³am dalej ruszaæ w trasê, a ¿e jadê. Po
dwóch godzinach mia³am po prostu milion stron do
przewertowania na czacie, ¿eby wróciæ do tego
w¹tku i okaza³o siê, ¿e miseczki by³y ju¿ odebrane,
tak¿e naprawdê ludzie tam chc¹ dzia³aæ, chc¹
wszystko zrobiæ jak najlepiej.

Znajomo�ci zawierane na dworcu okaza³y siê
wyj¹tkowe, szczególnie ze wzglêdu na swoje dwie
cechy � zanik barier � np. wiekowej � i specyficzn¹
dynamikê ich zawi¹zywania siê � nieraz pominiê-
ciu ulega³a faza �zapoznawania siê�, znajomo�æ
powstawa³a od razu na g³êbszym poziomie: Nagle
jak siê stawa³o na tym dworcu, to znika³y w ogó-
le jakie� takie jakiekolwiek bariery, small-talki.
W sensie od razu siê wychodzi³o z kim� na papie-
rosa o 4 nad ranem i od razu siê gada³o o jakich�
takich serio powa¿nych sprawach, nie? Tak, jakby�
siê z kim� zna³ po prostu jakie� tryliard lat. I ¿e
to by³o fajne, bo siê od razu poznawa³o cz³owie-
ka. My�lê, ¿e z tej takiej prawdziwej strony, nie?
Jak sobie radziæ w stresie, jak sobie radziæ w trud-
nych sytuacjach. Widzisz drugiego jak ma dobre
serce. Bo widzisz ile robi, ile siê po�wiêca, ile nie
�pi. No i naprawdê ja tam pozna³am mega du¿o war-
to�ciowych osób, których no nigdy bym nie pozna-
³a, nie? Bo nie wiem � na przyk³ad taka dziewczy-
na, która jest influencerk¹ od LinkedInu. No nigdy
wcze�niej bym siê z kim� takim nie pozna³a, a te-
raz siê okazuje, ¿e sobie siedzimy i po prostu pije-
my herbatê do 2 w nocy i gadamy o jakich� naszych
terapiach.

Taka specyfika znajomo�ci na dworcu mog³a
wynikaæ z ³¹cz¹cej wszystkich swoistej �mocy trud-
nej sytuacji�, któr¹ wspó³dzielili wolontariusze
(styczno�ci z osobami uciekaj¹cymi przed wojn¹
i ich baga¿em emocjonalnym, intensywna praca,
nieraz przez wiele godzin), a tak¿e istnienia pew-
nego wspólnego mianownika, który z miejsca defi-
niowa³ ich jako �swoich�. Owym mianownikiem,
który zosta³ wspomniany w kilku wywiadach, by³
wspólny cel � wszyscy wolontariusze byli na dwor-
cu po to, ¿eby pomagaæ. W ich ocenach wa¿na by³a

dobrowolno�æ tej pomocy (rozmówcy oraz ich zna-
jomi nie otrzymywali oficjalnego wynagrodzenia za
swoj¹ pracê, mia³a ona charakter wolontariatu).
Z drugiej strony wiele znajomo�ci by³o krótkotrwa-
³ych, co wynika³o z du¿ej rotacji oraz intensywnej
pracy, która nie pozwala³a nieraz na d³u¿sze inte-
rakcje podczas zmiany na dworcu: Tak, tak, tak,
w sensie, bo ja te¿ mia³am sporo takich wolonta-
riuszy u mnie na zmianach, którzy byli super i przy-
chodzi³o ich na ka¿d¹ zmianê wiele, ale niestety
nie wiem nawet jak siê nazywaj¹, bo tych ludzi
by³o tak du¿o, ¿e jakby ja kojarzy³am tylko twa-
rze, ¿e na przyk³ad nie wiem, kto� w ogóle by³ su-
per i by³ bardzo weso³y i mi³y, i energiczny, i jak
by³a wolna chwila to sobie ¿artowa³am, z kim�
by³o fajnie, ale tak ¿eby jako� nawi¹zaæ d³ugotrwa³e
relacje to nie.

Sytuacje konfliktowe miêdzy wolontariuszami
nie by³y wspominane w wywiadach zbyt czêsto.
Spory pojawia³y siê raczej pomiêdzy wolontariusza-
mi pracuj¹cymi na dworcu, a osobami, które chcia³y
uczestniczyæ w wolontariacie, a by³y pod wp³ywem
substancji psychoaktywnych. W przypadku Stacji
Zoo pomagaj¹cej zwierzêtom uchod�czym pojawi-
³y siê nieprzyjemne sytuacje polegaj¹ce na tym, ¿e
wolontariusze zabierali akcesoria dla zwierz¹t do
domu lub oddawali je Ukraiñcom, nie przeprowa-
dzaj¹c wcze�niej rozeznania, po czym okazywa³o siê,
¿e osoba, która otrzyma³a dan¹ rzecz, nie by³a
uchod�c¹ wojennym.

Relacje pomiêdzy wolontariuszami a uchod�cami

Zapytani o to, czy mieli okazjê poznaæ historie osób
uchod�czych, niektórzy wolontariusze odpowiadali,
¿e tak, inni byli zdania, ¿e raczej nie by³o ku temu
warunków ani czasu. Z pewno�ci¹ drugi czynnik
by³ wa¿ny � gdy czas kontaktu by³ wyd³u¿ony, np.
wolontariusz przyjmowa³ osoby uchod�cze do
domu, opiekowa³ siê dan¹ rodzin¹ przez kilka
godzin, które musia³a spêdziæ na dworcu zanim
ruszy³a w dalsz¹ drogê lub przewozi³ j¹ do miesz-
kania tymczasowego � wtedy ludzie dzielili siê
swoimi historiami: To opiekowa³am siê nimi, jak-
by ca³y czas albo im przynosi³am jakie� herbaty,
albo co�, bra³am je do miejsca tam dla matek i dzie-
ci. Potem po nie przechodzi³am, ¿eby je odprowa-
dziæ na poci¹g, ¿eby one na pewno zd¹¿y³y na ten
poci¹g i ¿eby nie wiem, nie zaspa³y czy co� w tym
stylu, wiêc jakby wtedy siê te¿ czasem ju¿ sporo
rozmawia³o z tymi lud�mi.

Inny wolontariusz, opowiada³ o swoim do-
�wiadczeniu jeszcze sprzed pracy na dworcu: Tak,
te¿ na pewno tak dlatego, ¿e czêsto by³o tak, ¿e na
przyk³ad trzeba by³o przeczekaæ gdzie� z jak¹� ro-
dzin¹ chwilê, nawet na jaki� transport, no i zdarza-
³o siê, ¿e jakby te osoby siê dzieli³y swoimi historia-
mi. No na pewno tak by³o, jak pracowa³em jeszcze
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zanim przyszed³em na Dworzec Centralny, to g³ów-
nie zajmowa³em siê rozwo¿eniem ludzi z dworców
do konkretnych mieszkañ i wiesz, jak siê jecha³o
z Dworca Zachodniego na Bia³o³êkê przez te 40
minut, to jednak kto� ci zd¹¿y³ opowiedzieæ histo-
riê, albo jak, nie wiem, na przyk³ad przyjêli�my te¿
kogo� do domu, no to wiadomo, ¿e jakby te historie
siê s³ysza³o. No tak my�lê, ¿e bardziej w ten sposób
ni¿ na samym Dworcu Centralnym.

Na samym Dworcu Centralnym rozmowom nie
sprzyja³ ani krótki czas kontaktu, ani stresuj¹ce oko-
liczno�ci. Czasem specyfika wykonywanej pracy, np.
przy rejestracji wolontariuszy, sprawia³a, ¿e osoby nie
mia³y czêstej styczno�ci z osobami uchod�czymi.
Z rozmów z wolontariuszami wynika natomiast, ¿e
bariera jêzykowa stanowi³a najmniejsz¹ przeszkodê.
By³a z powodzeniem obchodzona � wolontariusze
i osoby uchod�cze komunikowali siê sk³adank¹ jê-
zyków, które znali, na migi. Ponadto wolontariu-
sze byli wyposa¿eni w s³owniczki podstawowych
pojêæ zwi¹zanych z pomoc¹ w jêzyku ukraiñskim.
Czasem bariera jêzykowa nie stanowi³a problemu,
poniewa¿ osoby uchod�cze po prostu potrzebo-
wa³y siê komu� zwierzyæ i wystarczy³o im zaanga-
¿owanie niewerbalne wolontariusza. Znajomo�æ
jêzyka nabiera³a jednak wiêkszego znaczenia, gdy
chodzi³o o budowanie g³êbszych relacji. Pos³ugi-
wanie siê wspólnym jêzykiem z pewno�ci¹ u³atwia-
³o zwierzenia i budowanie zaufania. Jedna z wo-
lontariuszek opisa³a nastêpuj¹co sytuacjê, gdy kto�
zna³ jêzyk ukraiñski lub rosyjski w kontra�cie do
sytuacji, gdy wspólnoty jêzyka brakowa³o: Te oso-
by, mam wra¿enie, ¿e jakby mia³y g³êbsze relacje,
bo tak jak te¿ na przyk³ad wiêkszo�æ jakich� babæ
albo jakich� cioæ, które by³y na dworcu, jako�
mniej wiêcej czasem zna³y polskie s³owa. Nie
wiem, czy to przez jakie� wzglêdy historyczne, czy
co� w tym stylu, ale z wiêkszo�ci¹ osób mo¿e bar-
dziej, które mówi³y po rosyjsku, ni¿ po ukraiñsku,
dawa³am radê siê dogadaæ i normalnie, nie wiem,
raz pani opowiada³a o tym, ¿e jecha³a jakim� po-
ci¹giem i ten poci¹g zosta³ ostrzelany i musia³a
uciekaæ przez jakie� pola do innego poci¹gu z pi¹t-
k¹ dzieci, z dziesi¹tk¹ walizek, tak¿e mimo tego,
¿e nie zna³am ani ukraiñskiego, ani rosyjskiego, to
w momencie, kiedy ja mówi³am tylko po polsku,
a kto� mówi³ mieszank¹ 10 ró¿nych jêzyków, to
siê dawa³o radê dogadaæ, ale wiadomo, my�lê, ¿e
osoby, które by³y t³umaczami i biegle znaj¹ ten jê-
zyk, mog³y wchodziæ na takie g³êbsze poziomy tej
relacji, mo¿e jakie� g³êbsze rozmowy, bardziej cie-
kawe, bardziej ¿yciowe.

Z pewno�ci¹, najwiêksz¹ przeszkodê w kontak-
tach stanowi³ brak komfortu psychicznego zarów-
no po stronie osób uchod�czych, jak i wolontariu-
szy. Tematu wojny unika³o siê, gdy¿ uchod�cy byli
ju¿ obarczeni traum¹ wojenn¹ i nie powinno siê jej
w sytuacjach stresu przypominaæ. Wolontariusze

zapytani o poznawanie historii osób, którym po-
magali mówili: To tak niektórzy, zw³aszcza ci jakby
straumatyzowani jak¹� sytuacj¹ opowiadaj¹ o tym,
co siê sta³o. Natomiast zdecydowana wiêkszo�æ jak-
by nie chce o tym mówiæ. Prawda, z wiadomych
wzglêdów i raczej omija temat; Tak przynajmniej
ja, nie wiem, jak moi koledzy na zmianach, ale jest
ma³o osób, które pos³uguj¹ siê ukraiñskim czy ro-
syjskim, wiêc my�lê, ¿e te¿ bardziej robili to, co do
nich nale¿y, i gdzie� tam nie wchodzili a¿ tak g³êbo-
ko w tê sytuacjê, bo tak naprawdê no nie wiadomo
co tym ludziom powiedzieæ. No podziêkuj¹ i co
dalej? No tak jakby, tak jakby nie mamy, no takiej
te¿ zdolno�ci jêzykowej, tak ¿eby rozmawiaæ z tymi
lud�mi, te¿ tak jak... no ja nie wiem, nie wiem do
czego mia³oby to prowadziæ, tak jak zaczêliby�my
takie tematy, to to nie by³oby dla nikogo przyjemne
i nie mówiê, ¿e na dworcu musi byæ wszystko tylko
przyjemne, tak, bo wiadomo, no to jest tylko dwo-
rzec i jak kto� by chcia³ o tym rozmawiaæ, no to
pewnie wolontariusz sta³by i kiwa³ g³ow¹, ale my-
�lê, ¿e dla nikogo w takich momentach to nie jest
nic korzystnego.

Na podstawie rozmowy z wolontariuszk¹ pra-
cuj¹c¹ na Stacji Zoo mo¿na przypuszczaæ, ¿e obec-
no�æ zwierz¹t pozwala³a obu stronom zdystanso-
waæ siê nieco do traumy wojny, a dziêki temu
rozmowy przybiera³y nieco bardziej optymistycz-
ny kierunek: Ale tak jakby naprawdê te wszystkie
nasze relacje z tymi lud�mi to raczej w³a�nie z u�mie-
chem i takim, jednak co by nie mówiæ, w wiêkszo-
�ci z optymizmem. Tak to o, tutaj nowy domek kotek
dostaje, dzieje siê co� dobrego dla tych ludzi, dzieje
siê dla ich zwierz¹t, wiêc dzieje siê te¿ dla nich, tak.
A jeszcze tutaj maj¹ do wyboru miêdzy torb¹ trans-
portow¹ a transporterkiem i teraz: aha, mogê sobie
wybraæ, w czym bêdzie wygodniej, tak jakby na zu-
pe³nie... na inne tory wchodz¹ te rozmowy, wiêc jest
troszeczkê, jest troszeczkê u�miechu w tych ludziach.
No bo naprawdê dostaj¹, dostaj¹ co� fajnego od nas,
takiego u³atwiaj¹cego podró¿ ich zwierzêciu.

Je�li chodzi o informacje zwrotne, wolontariu-
sze nieraz otrzymywali je od osób, którym udzielili
pomocy, zw³aszcza je¿eli spêdzi³y z nimi wiêcej cza-
su, jednak ogranicza³y siê one do potwierdzenia, ¿e
dotarli bezpiecznie na miejsce, ewentualnie krótkich
informacji o tym, jak radz¹ sobie na miejscu. Przewa¿-
nie kontakt nie zachowywa³ siê na d³u¿ej.

Wolontariusze spotykali siê z pozytywnymi re-
akcjami i wdziêczno�ci¹ ze strony uchod�ców.
W wywiadach pojawia³y siê jednak wspomnienia
takich, którzy byli bardzo roszczeniowi i niezado-
woleni z pomocy, któr¹ otrzymywali. Na przyk³ad
chcia³y mieszkanie o wy¿szym standardzie, ni¿
wolontariusze byli w stanie dla nich zorganizowaæ.
W przypadku jednej z rozmówczyñ pojawi³ siê przy-
padek uchod�czyñ, które zamieszka³y u niej na d³ugi
czas i pozostaj¹c na jej utrzymaniu, nie podejmo-
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wa³y zdecydowanych dzia³añ, by siê usamodzielniæ.
Wolontariuszka w taki sposób opisa³a sytuacjê:
Czê�æ tych osób, które u mnie mieszkaj¹, to trochê
maj¹ wakacje ¿ycia. To brzmi okrutnie, ale... ale
niestety tak jest, bo w tej chwili akurat ja po prostu
zatrudni³am nasz¹ pomoc domow¹, ¿eby zamiesz-
ka³a z tymi osobami u mnie w domu, na czas moje-
go wyjazdu. Ta nasza pomoc domowa mówi po
rosyjsku, wiêc siê dogaduj¹. No i ona ma takie zda-
nie, mówi: s³uchaj, one nie chc¹ i�æ do ¿adnej pra-
cy, one tak trochê, tutaj to do Zakopanego by poje-
cha³y, to mo¿e tam by pojecha³y, mo¿e tutaj by
zwiedzi³y co�, skoro ju¿ tu s¹ i darmowe s¹ poci¹gi.
Ona mówi: ale s³uchajcie, no to jak macie tutaj
zostaæ, no to trzeba gdzie� zacz¹æ pracowaæ, to nie
bêdzie tak, ¿e [imiê rozmówczyni] bêdzie was utrzy-
mywaæ do koñca, do koñca ¿ycia. No to jak siê po-
jawia temat, ¿e trzeba pracowaæ, to, bo pojawia siê
te¿ odbicie pi³eczki: �to my jednak wrócimy na
Ukrainê�. Wiêc to jest tak, ¿e one s¹ ju¿ u mnie
bardzo d³ugo, wiêc to jest taka trochê, my�lê, nie-
zdrowa sytuacja, wiêc ja nie jestem do�æ dobrym
przypadkiem do opisywania takiej standardowej
relacji miêdzy osobami z Ukrainy a osobami gosz-
cz¹cymi. One te¿, brakuje im jakiego� takiego, chê-
ci do dzia³a... nie wiem jak to nazwaæ, bo, ¿eby by³o
ciekawiej, to te osoby, które s¹ u mnie, te, te kobie-
ty, które s¹ d³ugo, one by³y wcze�niej w Polsce, one
by³y na pó³ roku przed pandemi¹, jak wybuch³a
pandemia, to one wróci³y do siebie, wiêc to nie jest
tak, ¿e one s¹ jako� bardzo zaskoczone, nie wiem,
¿yciem w mie�cie..., no czymkolwiek, tak ¿e one siê
nie ogarniaj¹ tutaj we wszystkim, nie, to w³a�nie
tak nie jest. My�lê, ¿e... ja nie chcê, nie chcia³abym
tego oceniaæ, ale trudno, muszê oceniaæ, tak, wiêc...
Nie wiem co siedzi w g³owach, no teraz zostawi³am
to [imiê pomocy domowej], która z nimi rozmawia,
i ona w tej chwili w³a�nie przegl¹da olx i szuka im
pracê. A jak znalaz³a im jak¹� pracê, to zaczê³y krê-
ciæ nosem, wiêc to jest tak trochê... Osoba, która
sprz¹ta³a ludziom domy, od 30 lat mieszka w Pol-
sce, szuka im pracy, w³a�nie znalaz³a sprz¹tanie kla-
tek schodowych, no i powiedzia³a, no ale mówi: �no
nie wiem, czy one tam zadzwoni³y, pokaza³am, ¿e
jest taka praca, ¿e szukaj¹, ¿e mo¿e mo¿na co� tam
zarobiæ, tak�. Mówi... nie wie, czy zadzwoni³y, ale
ona im siedzi i szuka. Wiêc no, mówiê, znajd� im
jeszcze tak, ¿eby to po prostu by³a jaka� praca ma-
rzeñ trochê.

VII. Uchod�cy

Dyskryminacja uchod�ców

W trakcie udzielania pomocy zdarza³y siê sytuacje,
gdy wolontariusze dworcowi stawali siê �wiadka-
mi dyskryminacji uchod�ców. Dochodzi³o do tego
ze strony osób z zewn¹trz, które mia³y udzielaæ

pomocy, ale tak¿e ze strony etnicznych Ukraiñców.
Dyskryminacja wystêpowa³a ze wzglêdu na etnicz-
no�æ, kolor skóry i orientacjê seksualn¹, a tak¿e
w mniej brutalnej formie ze wzglêdu na brak ukra-
iñskiego obywatelstwa. Uprzedzenia dotyka³y szcze-
gólnie Romów i osób czarnoskórych: Widaæ, ¿e oso-
by z paszportem ukraiñskim à�la etniczni Romowie
s¹ du¿o gorzej przyjmowani przez spo³eczno�æ ukra-
iñsk¹ etnicznie bia³¹, nie wiem nawet jak to powie-
dzieæ, ¿eby zachowaæ godno�æ wszystkich; To by³o
tak, ¿e facet, który mia³ ich przenocowaæ, to by³a
para mê¿czyzn i jak siê dowiedzia³, ¿e s¹ gejami, to
wiesz, no to prawie ich tam po prostu zdzieli³, ³¹cz-
nie z wolontariuszem, który ich tam przywióz³, wiêc
musia³ ich zabraæ i wiesz, pojechaæ dalej.

W wywiadach przewin¹³ siê tak¿e w¹tek ogól-
nych uprzedzeñ Polaków wzglêdem Ukraiñców,
które mog¹ sprawiaæ, ¿e niektórzy nie chc¹ anga-
¿owaæ siê w pomoc uchod�com.

Prawo do pomocy

Czy uchod�cy czuj¹, ¿e maj¹ prawo j¹ otrzymaæ?
Odpowied� na to pytanie nie jest jednoznaczna
i prosta, poniewa¿ musieli�my bazowaæ na intuicji
wolontariuszy i obserwacjach, w jaki sposób
uchod�cy otrzymuj¹, ¿¹daj¹ lub oczekuj¹ pomocy.
Z obserwacji wynika, ¿e chêtnie, a czasem wrêcz
z determinacj¹ korzystali z pomocy takich stano-
wisk jak gastronomia, transport i noclegi � czyli
tych, które dotyczy³y ich najbardziej podstawowych
potrzeb � tak¿e ze stanowiska rejestruj¹cego nowe
karty SIM, dziêki którym mogli bez problemu kon-
taktowaæ siê z bliskimi w Ukrainie. Wiele uciekaj¹-
cych osób mia³o konkretny pomys³ na to, gdzie chc¹
siê zatrzymaæ (np. w Warszawie, a nie w mniejszej
miejscowo�ci, mimo ¿e w Warszawie w pewnym
momencie by³ problem z zakwaterowaniem), a wiêc
jednocze�nie na to, sk¹d, z jakiego miejsca, miasta
czy organnizacji chc¹ otrzymaæ pomoc.

Na pytanie, czy przyjezdni wiedz¹ lub czuj¹, ¿e
maj¹ prawo do pomocy, jedna z rozmówczyñ udzie-
li³a poni¿szej odpowiedzi: Mam nadziejê, ¿e tak.
[�miech]. Eee, my�lê, ¿e to ciê¿ka kwestia, no bo,
no w³a�nie prosi siê o pomoc poza swoim krajem.
No ale wydaje mi siê, ¿e ich otwarto�æ na pomoc
wynika z tego, ¿e po prostu naprawdê jej potrzebu-
j¹, i nie jest tak, ¿e maj¹ wybór.

Kolejna respondentka szczególnie podkre�la³a
nie³atw¹ sytuacjê, z jak¹ mierz¹ siê uchod�cy w kra-
ju przyjêcia, w kontek�cie wstydu, który wed³ug niej
osoby mog³y odczuwaæ, zw³aszcza gdy dostêp do
darmowych toalet czy gastronomii otrzymywa³y
jedynie za okazaniem piecz¹tki w paszporcie, któ-
r¹ nie wszyscy z nich otrzymali na granicy. Z jej
wypowiedzi wynika³o, ¿e bez wzglêdu na to, czy
uchod�cy pocz¹tkowo czuj¹ siê uprawnieni do po-
mocy czy nie, to w takich sytuacjach poczucie legi-
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tymizacji siê im odbiera: Wiesz co, na pewno czuli
siê skrêpowani, bo to jest krêpuj¹ca sytuacja (�)
jakby to jest sytuacja, która ma prawo byæ ciê¿ka
i jest ultraciê¿ka zamieszkaæ u kogo�, nie? Czy pro-
siæ teraz o jedzenie dla swojego dziecka, czy cokol-
wiek. To s¹ jakie� sytuacje, których my�lê, ¿e ¿ad-
ne z nas sobie nie mo¿e wyobraziæ. Ale nie
odczu³am tego jako� (...) ¿e oni siê tego jako� bar-
dzo wstydz¹; Nie da³o siê im przet³umaczyæ [woj-
skowym na bramkach] jak im zwraca³am uwagê,
¿e �hej, koledzy, ale nie ka¿dy ma piecz¹tkê, bo po
prostu wasi koledzy ze Stra¿y Granicznej, czy kto-
kolwiek, nie daje tych piecz¹tek�, to nie byli w sta-
nie tego poj¹æ (�) I to mnie zastanawia³o: jak
mo¿emy osobom, które uciekaj¹ z wojny, tworzyæ
kolejne check-pointy.

Grupami, które wed³ug jednej z rozmówczyñ
czu³y siê najmniej uprawnione do otrzymywania
pomocy, byli mê¿czy�ni i osoby o innym ni¿ bia³y
kolorze skóry: Jak¹� tak¹ tendencjê odczu³am, ¿e
jakby mê¿czy�ni, no i szczególnie jakby osoby inne-
go koloru. One w ogóle nie uznawa³y, ¿e to jest po-
moc dla nich, co nie? I faktycznie w wielu przypad-
kach im siê nie dziwiê, bo nie dostawali tej pomocy,
wiêc jakby naturaln¹ kolej¹ rzeczy by³o to, ¿e za-
k³adali, ¿e to nie jest dla nich.

Osoby, które nie spodziewaj¹ siê pomocy, zo-
sta³y okre�lone przez jedn¹ z respondentek jako te,
które maj¹ obni¿on¹ wytrzyma³o�æ psychiczn¹ oraz,
co warte podkre�lenia, te z deficytami fizycznymi,
bardzo zmêczone i wyczerpane. Takie osoby mog¹
wed³ug niej w ogóle nie mieæ sprecyzowanego zda-
nia, czy nale¿y im siê pomóc, chocia¿ chc¹ j¹ natu-
ralnie otrzymaæ: To ju¿ by³y osoby, którym jakby �
im by³o wszystko jedno. Tylko po prostu, ¿eby by³o
bezpiecznie, jakby ¿eby by³o spokojnie, ¿eby mog³y
w koñcu odpocz¹æ.

Pomoc¹, do której niekoniecznie maj¹ prawo, bez
której mo¿na siê obej�æ, jak mówili, która nie jest po-
moc¹ pierwszej potrzeby to pomoc dla ich zwierz¹t:
To by³o w³a�nie tak, ¿e pomagali�my jakiemu� kot-
kowi, bo kuweta dla niego i tak dalej, stali�my z t¹
rodzin¹ z pó³ godziny, rozmawiali�my, a godzinê
pó�niej okaza³o siê, ¿e oni jeszcze maj¹ chomika.
No i nie powiedzieli nam o tym. Wiêc chomik do-
sta³ od nas transporterek równie¿, ale tak jakby ci
ludzie, no tak nie�, czy skromni czy zak³opotani
tylko czy nie chcieli za bardzo w³a�nie nas obarczaæ
tym wszystkim. No bo skoro chomik przejecha³ ca³¹
Ukrainê w kieszeni kurtki, to mo¿e dalej te¿ da radê
(�) bo wydawa³o im siê, ¿e ju¿ jest g³upio, bo i tak
nam tyle dali�cie, no to co my wam jeszcze o cho-
miku bêdziemy mówiæ (�) Tak nie do koñca wiem
czym to t³umaczyæ, aczkolwiek tak to na pocz¹tku
wygl¹da³o, ¿e to my tak bardzo nadgorliwie, nachal-
nie pytali�my, czy ludziom mo¿na jako� pomóc.

Niezale¿nie od tego, wszyscy nasi rozmówcy
uwa¿ali, ¿e uchod�cy maj¹ prawo otrzymywaæ od

Polaków pomoc. Niechêtnie widziana by³a przez
nich jedynie postawa roszczeniowa. Pomoc, wed³ug
wolontariuszy, powinna byæ udzielana na miarê
mo¿liwo�ci i zgodnie z faktycznymi, precyzyjnymi
potrzebami osób uchod�czych. Ponadto powinno
siê to robiæ tak, by nie uzale¿niaæ od siebie osób
uchod�czych, nie uczyæ ich bezradno�ci. Pojawi³y
siê tak¿e g³osy, ¿e mimo wszystko nie powinno oce-
niaæ siê ludzi, którzy z jakich� powodów nie poma-
gaj¹, oraz ¿e nie jeste�my do pomocy zobowi¹zani �
a wiêc to, ¿e uchod�cy maj¹ prawo jej oczekiwaæ,
nie znaczy, ¿e mog¹ mieæ do niepomagaj¹cych per-
sonalne pretensje: Ja bym powiedzia³a, ¿e mamy
pomagaæ wszystkim. Znaczy, je¿eli mo¿emy, je¿eli
mamy na to si³y i �rodki. To pomoc mo¿e byæ prze-
ró¿na. Ci, którzy s¹ wierz¹cy, niech siê modl¹, a ci,
którzy maj¹ pieni¹dze, mog¹ dawaæ pieni¹dze. Cho-
cia¿ pewnie to jest ³atwiejsze, ni¿ byæ z tymi lud�-
mi. Natomiast wszystko mi jedno, kto to bêdzie [ten,
komu bêdê pomagaæ]; Moim zdaniem na pewno nikt
nie jest zobowi¹zany. Ja te¿ po czasie mi siê wydaje,
¿e teraz jest l¿ej ju¿ trochê z ca³¹ sytuacj¹, ale po-
cz¹tkowo na przyk³ad, jak te¿ moje znajome do mnie
pisa³y, ¿e [Ej, bo chcia³abym pój�æ na wolontariat,
ale nie wiem, mam jak¹� s³ab¹ psychê, czy po prostu
mam jakie� ataki paniki czasem, czy to bêdzie dla
mnie ok?] To ja od razu mówi³am, ¿e nie. Je¿eli masz
takie sytuacje, to pomagaj w inny sposób, ale to mo¿e
ciê przerosn¹æ, wiêc jakby moim zdaniem nie powin-
ni�my od nikogo tego wymagaæ. Jak kto� ma ochotê,
to to robi. No tak samo jak dzia³a wolontariat. Ogól-
nie na co dzieñ, bez Ukraiñców, to siê robi dobro-
wolnie.

Czasem wystêpowa³ dysonans miêdzy wyra¿a-
niem postawy deklaruj¹cej pomoc wszystkim,
a faktem, ¿e w konkretnej sytuacji trzeba by³o j¹
zawêziæ jedynie do uchod�ców wojennych: Noc¹
Dworzec Centralny zmienia siê w miejsce, w któ-
rym schronienia szuka du¿o osób bezdomnych,
osób z problemami (...) Wiedzieli, ¿e to nie jest dla
nich i mieli poczucie poszkodowania, te¿ s¹ potrze-
buj¹cymi lud�mi, a my pomagamy tylko wybra-
nej grupie i oni siê mniej licz¹. Obserwowali�my
wzrost goryczy w ludziach. Nie dziwiê siê, ¿e s¹
ró¿ne reakcje, ale no tego typu potrzeby nie zosta-
³y zaopiekowane tak, ¿eby wszyscy je dobrze przyj-
mowali.

�ledzenie losów uchod�ców
Aby utrzymaæ bardziej za¿y³y ni¿ powierzchow-
ny kontakt z osobami uchod�czymi, trzeba bez
w¹tpienia zdobyæ ich zaufanie, co nie by³o proste
podczas zazwyczaj krótkich spotkañ na dworcu.
Utrudnia to te¿ sytuacja psychiczna uchod�ców,
którzy czêsto musz¹ najpierw sami przepracowaæ
w³asny odbiór wydarzeñ zanim bêd¹ w stanie
dzieliæ siê swoim ¿yciem z nowo poznanymi oso-
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bami: Psychologicznie i po prostu potrzebuj¹
bezpiecznego miejsca, jak adrenalina zejdzie, do-
piero bêd¹ mogli opowiadaæ historiê, któr¹ prze-
¿yli, ja te¿ to widzê po moich uczniach ze szko³y
czy po ich rodzinach, ¿e dopiero po tym drugim
miesi¹cu teraz zaczynaj¹. Skoro zaufali, to mog¹
siê podzieliæ swoj¹ histori¹, a my�lê, ¿e podob-
nie jest te¿ z osobami, które przyje¿d¿aj¹ na
dworzec.

Wolontariusze utrzymywali kontakt prawie
wy³¹cznie z tymi osobami, które niezale¿nie od
pomocy na dworcu ugo�cili u siebie uchod�ców
w domu na choæby krótki czas. Wymieniane infor-
macje dotyczy³y jednak zazwyczaj kwestii podsta-
wowych czy praktycznych. Bardzo czêsto kontakt
koñczy³ siê krótko po informacji o szczê�liwym
dotarciu osoby do miejsca docelowego. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e im bardziej pomoc wolontariu-
sza by³a wci¹¿ przydatna dla uchod�ców, nawet
po wyje�dzie z Warszawy, tym wiêksza by³a szan-
sa na utrzymanie kontaktu, zw³aszcza je�li pomoc
dotyczy³a bardziej wyspecjalizowanych obszarów,
jak choæby opieki nad zwierzêtami. Zdarza³o siê,
¿e kontakt nie by³ bezpo�redni � wolontariusze
widzieli jedynie aktualizacje swojego statusu lub
miejsca przebywania, które uchod�cy zamieszcza-
li w mediach spo³eczno�ciowych: W³a�ciwie
wszystkie osoby, które jako� nocowa³y u mnie
w domu by³y w stanie, znaczy po prostu pisa³y, ¿e
dojecha³y, ¿e s¹ bezpieczne. Jedna jeszcze by³a taka
historia (�) [uchod�cy] mieszkali w³a�nie u takich
znajomych, w jakich� hotelach potem, przyjechali
do nas, a potem pojechali do Berlina. No i w³a�nie
te¿ byli�my jakby w kontakcie, dlatego, ¿e oni te¿
szukali lokum w tym Berlinie i pytali mnie, czy nie
mam jakich� znajomych, którzy mogliby ich tam
przenocowaæ, czy jako� tak.

Czasami wolontariuszom zdarza³o siê po wielu
dniach czy paru tygodniach spotkaæ ponownie na
dworcu te same osoby, które przy tej okazji opo-
wiada³y im, co w tym czasie siê u nich dzia³o: Jesz-
cze przed �wiêtami wielkanocnymi by³a taka sytu-
acja, ¿e zaczêli wracaæ Ukraiñcy z Niemiec, którzy
byli w Polsce przez kilka dni (...) wydawa³o im siê,
¿e bêdzie tam lepiej. Ale przez to, ¿e u nas siê zmie-
ni³y trochê procedury i by³o trochê ³atwiej o PESEL
o mo¿liwo�ci zakwaterowania, mieszkania, jedzenia
to wróci³y z Niemiec do Polski i by³ taki tydzieñ, ¿e
to by³o bardzo widoczne, ¿e te osoby po prostu
wróci³y, bo tam nie znalaz³y takiej pomocy, jak¹
znalaz³y w Polsce.

Jedna z uczestniczek wspomnia³a, ¿e brak jakiej-
kolwiek informacji od osób, którym pomaga, jest
dla niej z jednej strony trudny, a z drugiej uwa¿a,
¿e jest to lepsza opcja ni¿ kontakt z nimi wszystki-
mi � by³oby to po prostu zbyt przyt³aczaj¹ce czaso-
wo, a do tego nara¿a³oby na stres, je�li która� z osób
napotka³aby w drodze problemy.

Podsumowanie
Zorganizowanie tak sprawnie dzia³aj¹cej i wyspe-
cjalizowanej struktury, jaka funkcjonowa³a w ra-
mach Grupy Centrum, jest imponuj¹cym dokona-
niem. To kolejny przyk³ad na to, ¿e inicjatywy
oddolne s¹ czêsto du¿o bardziej skuteczne i efek-
tywne w swojej pomocy ni¿ tworzone przez wiel-
kie instytucje, posiadaj¹ce du¿e zasoby, ale ograni-
czone biurokracj¹ i brakiem motywacji. Niektórzy
z rozmówców wyra¿ali frustracjê i zaskoczenie tym,
jak biernie na sytuacjê zareagowa³y organy pañstwo-
we i jak bardzo wspó³praca z nimi bywa³a trudna.

Decyzja o wycofaniu siê z dworca, o zakoñcze-
niu pracy, by³a trudna dla niektórych wolontariu-
szy, którzy czuli, ¿e uda³o im siê stworzyæ co� wy-
j¹tkowego, a wiêzi miêdzy nimi dopiero zaczê³y siê
utrwalaæ. Wydaje siê jednak, ¿e moment zakoñcze-
nia dzia³alno�ci na dworcu by³ odpowiedni. Moty-
wacja wolontariuszy zaczê³a powoli spadaæ. Coraz
trudniej by³o obsadzaæ w pe³ni zmiany, tak¿e zmê-
czenie dawa³o siê we znaki. Wiêkszo�æ zaczyna³a
têskniæ za normalnym trybem ¿ycia, za czasem na
wypoczynek, za kontynuacj¹ zainteresowañ, za spot-
kaniami ze znajomymi. Mówili, ¿e nie mo¿na funk-
cjonowaæ na najwy¿szych obrotach przez ca³e mie-
si¹ce, trudno jest dzia³aæ w stanie ci¹g³ego kryzysu.
Wolontariusze wspominali ten okres jako bardzo
specyficzny i intensywny: To by³ dziwny okres dla
moich znajomo�ci, bo naprawdê mnie irytowa³o, jak
kto� mi zawraca³ g³owê czymkolwiek. Mia³am takie
�sorry, ale nie jeste� wart mojego czasu w tym mo-
mencie�, ¿e �albo spytaj siê co u mnie, albo siê nie
odzywaj (...) my�lê, ¿e to te¿ zweryfikowa³o w jaki�
sposób moich znajomych, którzy, nagle siê okazywa-
³o, ¿e jak ja nie mam czasu siê spotykaæ na kawki co
drugi dzieñ, to nagle nie mam z kim� kontaktu.

Zmiany w tej sytuacji by³y nieuniknione, gdy¿
zmienia³y siê potrzeby, motywacje i cele samych
osób uchod�czych. Czê�æ z nich wróci³a do Ukra-
iny, a du¿a czê�æ z tych, którzy zostali, od pocz¹tku
ma w planach jak najszybszy powrót. Jedyn¹ do-
br¹ decyzj¹ wydaje siê w tej sytuacji wspieranie ich
w ich wyborach przy jednoczesnym zorganizowa-
niu d³ugofalowej pomocy dla tych, którzy zostaj¹,
czy to z konieczno�ci, czy z wyboru: Czê�æ chce po
prostu wróciæ, jak tylko siê da. Znaczy jak bêdzie
taka mo¿liwo�æ bezpiecznego miejsca to chc¹ wró-
ciæ, ale te¿ wiem, ¿e s¹ tacy, którzy wrócili na chwi-
lê na �wiêta teraz do siebie. I przyjechali znowu do
Polski, dlatego, ¿e �po prostu, zobaczyli, ¿e domy
s¹ zdewastowane, okradzione, zbombardowane. Nie
maj¹ dok¹d wracaæ, wiêc� Jak nie maj¹ gdzie, no
to po prostu przyje¿d¿aj¹ tutaj i szukaj¹ nowego
¿ycia i zaczynaj¹ od nowa. Co rodzina, to inna hi-
storia.

Na pocz¹tku wolontariusze odczuwali obowi¹-
zek czêstego, nawet codziennego przychodzenia na
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dworzec, a tak¿e zostawania d³u¿ej po swojej zmia-
nie � jak mówili, nie da³o siê z niego wyj�æ, bo nie-
ustannie pojawia³y siê nowe problemy do rozwi¹-
zania i nowi ludzie potrzebuj¹cy pomocy, którym
nie sposób by³o odmówiæ: No i najwiêkszym pro-
blemem by³o to, ¿eby zdj¹æ kamizelkê i po prostu
wyj�æ z tego dworca, a tego siê nie da³o robiæ, bo
jak siê nie wiem sz³o i kto� ciê zobaczy³, to od razu
ciê prosi³ o pomoc, no a ciê¿kie to by³o po prostu
psychicznie.

Choæ z jednej strony do Polski zaczê³o trafiaæ
z czasem coraz mniej uchod�ców, a wiêc i praca na
dworcu sta³a siê mniej ekstremalna, to jednak po-
jawia³y siê nowe trudno�ci, zwi¹zane ze zmian¹
w typowym profilu uchod�cy. Jako pierwsze ucie-
ka³y osoby z kapita³em materialnym i spo³ecznym,
natomiast kolejne by³y ju¿ w znacznym stopniu
mniej bogate w takie zasoby, w zwi¹zku z czym
pomaganie im bywa³o trudniejsze: Jest trochê mniej,
natomiast to s¹ osoby bardziej straumatyzowane.
To s¹ osoby, które potrzebuj¹ du¿o wiêcej wsparcia
i psychologicznego, ale te¿ takiego zaopiekowania
siê. Gdzie mam mieszkaæ, co mam ze sob¹ zrobiæ,
bo ci, którzy przyjechali na samym pocz¹tku, mieli
albo znajomych, którzy tu mieszkali, albo kogo�
z rodziny, albo na Zachodzie.

Mimo obaw co do charakteru pracy, zwi¹zanych
z wyobra¿eniem o noszeniu ciê¿kich baga¿y i obci¹-
¿eniu psychicznym oraz mimo trudnych pocz¹tków
pracy, wolontariuszom uda³o siê wynie�æ z dworca
wiele cennych lekcji, a tak¿e bardzo ró¿nych do-
�wiadczeñ, które, jak mówili, bêd¹ pamiêtaæ do
koñca ¿ycia: Wiêc to by³ dzieñ, posz³y�my na dwo-
rzec i zobaczy³y�my co tam siê dzieje... i szczerze
mówi¹c..., no ja musia³am wzi¹æ 3 g³êbokie odde-
chy, wyj�æ na papierosa, bo mnie to totalnie przera-
zi³o, w ogóle nie... nie wiedzia³am czy mam wróciæ
do domu, czy mam siê zakopaæ pod ziemiê, czy co
mam z sob¹ zrobiæ.

Szybko jednak okaza³o siê, ¿e satysfakcja z po-
mocy uchod�com oraz poczucie wspólnoty i nowo
zawi¹zane, serdeczne i autentyczne znajomo�ci w co
najmniej wystarczaj¹cym stopniu rekompensowa³y
naszym rozmówcom trudy pracy w czasie pierw-
szych, tych spontanicznych tygodni pracy. Uczestni-
cy badania podkre�lali wielokrotnie dobr¹ atmosfe-
rê w�ród wolontariuszy, ale i pozytywne nastawienie
wielu uchod�ców, które by³o dla nich szczególnie
pozytywnym zaskoczeniem. Nat³ok zadañ, bod�ców
i ci¹g³e nowe wyzwania przynosi³y natychmiastowe
gratyfikacje, spowodowane nie tylko mierzeniem siê
z trudno�ciami i bezpo�redni¹ obserwacj¹ efektów
swoich dzia³añ, ale te¿ pozytywn¹ afirmacj¹ w³asnych
umiejêtno�ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
potwierdzeniem wewnêtrznej si³y i kontroli: My te¿
starali�my siê robiæ to wszystko w takiej przyjaznej,
rodzinnej atmosferze, jakby to ka¿dy z tych wolon-
tariuszy jest najwa¿niejszy, a nie ci Ukraiñcy i ¿e

jakby nie wiem, mam wra¿enie, ¿e tam by³o bardzo
rodzinnie i przyjacielsko i ka¿dy czu³ siê zaopieko-
wany; Wiêkszo�æ ludzi, którym siê pomaga³o, te¿
by³a supermi³a. Mo¿na by³o porozmawiaæ, po¿ar-
towaæ, co by³o super; Ok, ja nawet czasem nie wie-
dzia³am, czy ci ludzie rozumiej¹, co ja mówiê czy
nie, ale i tak mi ufali, przez to, ¿e mia³am t¹ kami-
zelkê; Na przyk³ad kilka razy mia³am tak¹ sytuacjê,
¿e jakby mimo to, ¿e to dziecko widzia³o mnie nie
wiem, 10 sekund dopiero, to to dziecko od razu mnie
³apa³o za rêkê i nie chcia³o mnie pu�ciæ, jakbym by³a
jakim� bezpiecznym miejscem dla niego i bezpiecz-
n¹ osob¹; Dla mnie to by³o bardzo pozytywne do-
�wiadczenie, pe³ne takiej rado�ci (�) mocy i takie-
go po prostu mi³o spêdzonego czasu.

Jednocze�nie, mimo ¿e w do�wiadczeniach
uczestników badania zdawa³y siê przewa¿aæ te po-
zytywne i ¿e czuli pewien ¿al zwi¹zany z odej�ciem
z dworca, to jednak byli zadowoleni z obrotu spraw
i powrotu do normalnego ¿ycia. Wszyscy cz³onko-
wie Grupy Centrum (z wyj¹tkiem wolontariuszy
sekcji zwierzêcej) zadeklarowali, ¿e nie chcieliby na
razie wracaæ na dworzec. Kontrast odczuwanego
na nowo komfortu zwi¹zanego z powrotem do
normalnego ¿ycia sprawia³, ¿e powrót do normal-
nego ¿ycia by³ jeszcze przyjemniejszy: Nie wiem, bo
na razie mi jest fajnie, nie pomagaj¹c, ¿e tak po-
wiem. Mo¿e to trochê niemi³e, ale jakby przez to,
¿e pracowa³am, pracujê normalnie codziennie, plus
jeszcze fajnie jest mieæ w³asne ¿ycie, a tak to po-
�wiêca³am wszystkie moje wolne chwile na dworzec.
Totalnie nie mia³am czasu dla siebie i dopiero teraz
jak siê to wszystko skoñczy³o, to i siê zapisa³am na
prawo jazdy i zaczê³am chodziæ na si³owniê i w ogóle
moje ¿ycie jest teraz super, bo rozkwita na nowo po
dworcu; Trochê têskniê za dworcem i chcia³abym
tam bardzo zobaczyæ co siê dzieje, ale te¿ z drugiej
strony to tam w³a�nie gadali�my z psychologiem na-
szym, ¿e bardzo ciê¿kie, mo¿e byæ taka, nie wiem
czy to siê nazywa degradacja, ¿e nagle z pomarañ-
czowej kamizelki bêdê musia³a wróciæ do ¿ó³tej
i kto� mi bêdzie rozkazywa³ co mam robiæ, a to nie
bêdê ja, nie? Tak ¿e my�lê, ¿e te¿ by mog³o byæ to
trochê bolesne.

Zaanga¿owanie niew¹tpliwie by³o ogromne �
jedna z uczestniczek stwierdzi³a, ¿e nigdy w ¿yciu
nie po�wiêci³a siê czemu� tak, jak wolontariatowi
na dworcu, a do tego zaczê³a wi¹zaæ swoj¹ przy-
sz³o�æ z pomoc¹ osobom w kryzysach humanitar-
nych. Zmian by³o wiêcej. Wielu trudno by³o prze-
stawiæ siê z trybu pomagania na ¿ycie w³asnymi
problemami � wszêdzie i o ka¿dej porze dostrzega-
li okazjê do pomocy przypadkowo spotkanym lu-
dziom. Rozmówcy wymieniali równie¿, ¿e nauczy-
li siê asertywno�ci, zaradno�ci ¿yciowej zw³aszcza
w sytuacjach spo³ecznych zwi¹zanych z kontaktem
z obcymi lud�mi, umiejêtno�ci negocjacji, przema-
wiania do wiêkszych grup ludzi czy radzenia sobie
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ze stresem � oraz ogólnie rzecz bior¹c, dojrzali
emocjonalnie. Zaczêli tak¿e z wiêkszym ni¿ dotych-
czas optymizmem patrzeæ na ró¿norodno�æ charak-
terów i bardziej wierzyæ w to, ¿e satysfakcjonuj¹ce
porozumienie jest mo¿liwe mimo ró¿nic: Tak na-
prawdê to nie by³a kwestia wyj�cia poza strefê swo-
jego komfortu, bo to nie mia³o nic wspólnego z kom-
fortem, ale wyj�cia poza swoj¹ bañkê i zobaczenia
jak wygl¹da �wiat innych ludzi. Ci inni ludzie te¿
s¹ fajni, mimo ¿e ja ich wcze�niej nie zna³am (...)
I tu nagle, nagle spotykam siê z innymi lud�mi i je-
ste�my jedn¹, tak jakby kompani¹, tak? Robimy to
samo. I ka¿dy ma jakie� tam swoje metody, ka¿dy
inny, wszyscy fajni, nie? Co� w tym stylu. Wiêc, no
wiêc to taka nie wiem, tolerancja to chyba z³e s³o-
wo, ale takie, no poznanie jakich� ró¿nych inno�ci,
tak... no inno�æ tak, no nie wiem, nie umiem tego
nawet dobrze okre�liæ.

Jedna z uczestniczek wspomnia³a nawet o kon-
sekwencjach wynikaj¹cych z wolontariatu na po-
ziomie ca³ego spo³eczeñstwa: My�lê, ¿e du¿o te¿ nam
da³o, Polakom, si³y sprawczej i dosypa³o troszkê ziare-
nek dumy narodowej, ¿e w takich sytuacjach zacho-
wali�my siê w porz¹dku.

Wyd�wiêk wszystkich wys³uchanych wypowie-
dzi dobrze podsumowuj¹ s³owa jednej z uczestni-
czek, której pozwalamy wybrzmieæ na koniec: Ani
ja ani ktokolwiek, kto tam szed³, nie my�leli�my, ¿e
w tej tragedii siê ukszta³tuje co� tak dobrego i daj¹-
cego jak¹kolwiek nadziejê. I ja szczerze mówi¹c, lu-
bi³am tam chodziæ, w sensie to brzmi absurdalnie,
ale ja lubi³am chodziæ na dworzec, lubi³am byæ
w tych sytuacjach, ja siê czu³am w tym komforto-
wo... Nie, nie czu³am siê komfortowo, ale my�lê, ¿e
czu³am w jakim� stopniu, ¿e to, co robiê, ma jakie-
kolwiek znaczenie, nie?
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Wstêp
Rok 2014 by³ dla Ukrainy trudnym i prze³omowym
momentem, zarówno w kontek�cie politycznym, jak
i spo³ecznym. Narodowo-patriotyczne akcje pro-
testacyjne w Ukrainie (Euromajdan, Rewolucja
Godno�ci), zmiany polityczne we w³adzy kraju,
przejêcie w³adzy w Autonomicznej Republice Kry-
mu i okupacja tej czê�ci terytorium Ukrainy przez
Federacjê Rosyjsk¹, koncentracja du¿ej liczby wojsk
rosyjskich na granicy z Ukrain¹. Wszystko to wy-
darzy³o siê bardzo szybko, w ci¹gu pierwszych
trzech miesiêcy 2014 roku. Po aneksji Autonomicz-
nej Republiki Krymu rozpoczê³o siê zajmowanie
budynków administracyjnych w obwodach doniec-
kim i ³ugañskim w Ukrainie. W rezultacie czê�æ
obwodów donieckiego i ³ugañskiego zosta³a zajêta
i proklamowano utworzenie tak zwanych �republik
ludowych�. W po³owie kwietnia w³adze Ukrainy
podjê³y decyzjê o rozpoczêciu operacji antyterro-
rystycznej na wschodzie Ukrainy w celu wyzwole-
nia okupowanych terytoriów obwodów donieckie-
go i ³ugañskiego. Na pocz¹tku grudnia ONZ
oszacowa³a liczbê ofiar na wschodzie Ukrainy na
ponad 4,7 tys. osób. Ponad pó³ miliona osób otrzy-
ma³o status osób wewnêtrznie przesiedlonych [1].
Od 2014 roku w Ukrainie pojawi³a siê nowa spo-
³ecznie wra¿liwa grupa ludno�ci � osoby wewnêtrz-
nie przesiedlone w wyniku wydarzeñ na Krymie,
Sewastopolu oraz niektórych obszarach obwodów
donieckiego i ³ugañskiego. Przez wewnêtrznie prze-
siedlone rozumie siê osoby, które zosta³y zmuszo-
ne do opuszczenia swojego miejsca zamieszkania
w wyniku lub w celu unikniêcia negatywnych
konsekwencji konfliktu zbrojnego, okupacji czaso-
wej, powszechnych przejawów przemocy, naruszeñ
praw cz³owieka oraz sytuacji nadzwyczajnych lub
stworzonych przez cz³owieka [1]. Na dzieñ 6 lipca
2021 r., wed³ug Zunifikowanej Bazy Informacji
o osobach wewnêtrznie przesiedlonych (OWP), za-
rejestrowano 1 473 650 osób przesiedlonych z czaso-

wo okupowanych terytoriów [2]. W czerwcu 2014 r.
autorka artyku³u mia³ równie¿ do�wiadczenie prze-
siedlenia wewnêtrznego z pó³torarocznym dziec-
kiem do kontrolowanego przez w³adze ukraiñskie
miasta Mariupol, które zosta³o wyzwolonie od oku-
pantów. Do�wiadczenie wewnêtrznego przemiesz-
czenia by³o wystarczaj¹co traumatyczne, podobnie
jak dla prawie pó³tora miliona innych osób. W tym
czasie ani spo³eczeñstwo, ani w³adze nie by³y goto-
we do udzielenia pomocy tak du¿ej liczbie osób we-
wnêtrznie przesiedlonych, które bardzo czêsto do-
znawa³y powa¿nych obra¿eñ w wyniku dzia³añ
wojennych, w tym psychicznych, a tak¿e potrzebo-
wa³y podstawowego wsparcia spo³ecznego. W trak-
cie aktywnej realizacji Operacji Antyterrorystycz-
nej (ATO) we wschodnich regionach Ukrainy
wzros³a liczba osób wewnêtrznie przesiedlonych po-
trzebuj¹cych mieszkania, ¿ywno�ci, pomocy me-
dycznej i psychologicznej.

30 kwietnia 2018 r. w³adze Ukrainy podjê³y
decyzjê o zakoñczeniu operacji antyterrorystycznej
i rozpoczêciu operacji Zjednoczone Si³y [3]. Sytu-
acja we wschodnich regionach Ukrainy pozostawa³a
trudna przez osiem lat.

24 lutego 2022 r. sta³ siê tragiczn¹ dat¹ dla ca-
³ego narodu ukraiñskiego. Miliony wysiedlonych
kobiet, dzieci, osób starszych, zarówno wewnêtrz-
nych, jak i uchod�ców do innych krajów, tysi¹ce
zabitych, w tym dzieci, zniszczona infrastruktura.
Ka¿da ukraiñska rodzina prze¿ywa obecnie stratê,
ból, strach i okropno�ci wojny. Najwiêksze wspar-
cie nasz kraj i obywatele Ukrainy otrzymali od naj-
bli¿szego s¹siada � Rzeczypospolitej Polskiej. We-
d³ug informacji Stra¿y Granicznej od 24 lutego do
pocz¹tku sierpnia granicê polsko-ukraiñsk¹ prze-
kroczy³o ponad 5 mln uchod�ców. S¹ to g³ównie
kobiety i dzieci. Obywatele Polscy otwierali drzwi
swoich domów i udzielali schronienia i wsparcia
uciekaj¹cym przed wojn¹ Ukraiñcom. Na pocz¹t-
ku wojny autorka zosta³a równie¿ zmuszona do
ewakuacji z miasta Mariupol, które bardzo ucier-
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(na podstawie materia³ów z opracowania socjologicznego)1
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w konsultacji z prof. dr hab. Ma³gorzat¹ Fuszar¹ i prof. dr. hab. Jackiem Kurczewskim z Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów
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pia³o w wyniku aktywnych dzia³añ wojennych, by³o
otoczone i bombardowane przez wroga, oraz do pod-
jêcia decyzji o czasowym przeniesieniu siê do Polski
na zaproszenie kolegów z Uniwersytetu Warszawskie-
go. Dziêki wszechstronnemu wsparciu swoich ko-
legów � socjologów UW � autorka mia³a mo¿liwo�æ
szybkiej adaptacji, kontynuacji pracy naukowej i wraz
z naukowcami UW uczestniczenia w badaniu so-
cjologicznym maj¹cym na celu zbadanie problemów,
z jakimi borykaj¹ siê ukraiñskie kobiety podczas wy-
siedlenia i czasowego pobytu w Polsce. Jednocze�nie
istotna staje siê analiza problemów, z jakimi bory-
kaj¹ siê Ukrainki podczas ich czasowego pobytu
w Polsce, a tak¿e czynników wp³ywaj¹cych na po-
wodzenie ich adaptacji do nowych warunków po-
bytu i organizowania w³asnego ¿ycia.

Metodologia badañ
Badania socjologiczne sk³ada³y siê z dwóch czê�ci.
Pierwszym z nich by³ socjologiczny kwestionariusz
ukraiñskich kobiet, które czasowo przebywaj¹ w War-
szawie i opu�ci³y Ukrainê po wybuchu wojny (po
24 lutego 2022). Metody: samodzielne wype³nie-
nie kwestionariusza online (link do formularza Go-
ogle) lub zwyk³y kwestionariusz drukowany; pog³ê-
biony niestandaryzowany wywiad z respondentkami,
które wyrazi³y chêæ uczestnictwa i szczegó³owej od-
powiedzi na pytania.

Kwestionariusz sk³ada siê z 29 pytañ, w tym
pytañ otwartych, co pozwoli³o nam zrozumieæ sta-
nowisko respondentów wobec najwa¿niejszych
pytañ kwestionariusza. Druga to analiza grup te-
matycznych i stron w sieci spo³eczno�ciowej Face-
book wed³ug s³ów kluczowych w tytule �Ukrainki/
Ukraiñcy�, �Warszawa�.

Warto zauwa¿yæ, ¿e podczas ankietowania i pro-
wadzenia wywiadów w próbie znalaz³y siê Ukrainki,
które po pewnym czasie w Warszawie przeprowadzi-
³y siê do ma³ych podwarszawskich miejscowo�ci.

Aktywna faza zbierania trwa³a od 22 kwietnia
do 22 czerwca 2022. Do 14 lipca przeprowadzono
pog³êbione wywiady niestandaryzowane.

W badaniu wziê³o udzia³ 227 respondentek. S¹
to obywatelki Ukrainy z 45 miast Ukrainy (od sto-
licy po ma³e miasteczka i wsie), które czasowo prze-
bywaj¹ w Warszawie i przekroczy³y granicê po 24
lutego 2022 roku w wieku od 18 do 75 lat. Kolej-
nych 15 Ukrainek reprezentuj¹cych wszystkie regio-
ny Ukrainy, ró¿ne grupy wiekowe i spo³eczno-de-
mograficzne zgodzi³o siê na udzia³ w wywiadzie.
W badaniu wziê³y udzia³ 242 Ukrainki.

Charakterystyka badanych
Analiza wyników badañ wykaza³a, ¿e respondentki,
które wziê³y udzia³ w badaniu, reprezentuj¹ pra-
wie wszystkie regiony Ukrainy. Najwiêcej pocho-

dzi³o z Kijowa, £ucka, Równego, Iwano-Frankiw-
ska, Charkowa. W sumie jest to 45 miast Ukrainy.
88% badanych ma dzieci, w tym 42% � jedno, 38% �
dwoje, 8% � troje lub wiêcej. 74% ma obecnie
ma³oletnie dzieci poni¿ej 18. roku ¿ycia mieszkaj¹-
ce z nimi w Polsce. Wed³ug stanu cywilnego 52%
jest w zwi¹zku ma³¿eñskim, a 19% nie jest w zwi¹z-
ku ma³¿eñskim, 19% jest rozwiedzionych. Inne s¹
zamê¿ne lub straci³y mê¿a. Ponad po³owa respon-
dentek (62%) przebywa w Polsce d³u¿ej ni¿ dwa
miesi¹ce (w czasie badañ).

Reakcja na wybuch wojny, decyzja
o opuszczeniu Ukrainy i wybór Polski
na czasowy pobyt w czasie wojny
Uczestniczki wywiadu zauwa¿y³y, ¿e rankiem 24 lu-
tego obudzi³y ich g³o�ne eksplozje, które mia³y
miejsce w ca³ej Ukrainie, co by³o nieoczekiwane,
chocia¿ dzieñ wcze�niej wiele s³ysza³o o mo¿liwo-
�ci wojny, ale nie wierzy³o, ¿e to siê stanie: Us³ysza-
³am wybuch. My�la³am, ¿e to... Nie chcia³am w to
uwierzyæ. Zacz¹³am szukaæ wymówek. Mo¿e to czy-
je� urodziny i �wiêto, mo¿e co� innego. To znaczy
nie chcia³am wierzyæ, ¿e tak naprawdê jest to, ¿e
wojna siê zaczê³a (52 lata, Kijów); Do 24 lutego
du¿o mówiono o tym, co to mo¿e byæ. Ale, jak wszy-
scy, nie wierzy³am. ¯e jest mo¿liwe w XXI wieku.
A kiedy rankiem 24 lutego powiedzieli, ¿e wszyst-
ko, wojna siê zaczê³a, to by³o takie uczucie. Nie
chcia³am tego zaakceptowaæ. Nie chcia³am wierzyæ,
¿e to prawda. I naprawdê ju¿ siê zaczê³a. I przy-
szed³ mi do g³owy ca³y ten horror, który pamiêta-
my z II wojny �wiatowej (44 lata, Tarnopol); Obu-
dzi³am siê od eksplozji, poniewa¿ w moje miasto
uderzy³y rakiety. Na lotnisko. A w Miko³ajowie by³y
wybuchy. Mia³am taki niezrozumia³y stan, nie wie-
dzia³am co robiæ (38 lata, Miko³ajów).

Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz
przeprowadzone wywiady pog³êbione �wiadcz¹
o odmiennym do�wiadczeniu podejmowania decy-
zji o opuszczeniu Ukrainy. Dla niektórych decydu-
j¹ca sta³a siê odpowiedzialno�æ za dzieci i osoby
starsze oraz konieczno�æ przetransportowania ich
w bezpieczniejsze miejsce: Od razu zadzwoni³am
do mamy, bo mieszka trochê dalej od nas. Na innej
ulicy. Od razu kaza³am jej do nas przyjechaæ, bo
nie wiadomo, co bêdzie dalej... I nawet tego dnia
wpad³am w panikê, w tym sensie, ¿e nie mam na
kim polegaæ. Mój ojciec jest daleko, nie mam mê¿a.
S¹ dzieci, za które odpowiadam, chocia¿ s¹ ju¿ do-
ros³e. Ale wci¹¿ s¹ to dzieci. I mama, ja ju¿ za ni¹
odpowiadam (44 lata, Tarnopol). Inni dokonali
wyboru dla mê¿a, rodziców, doros³ych dzieci: Oni
zdecydowali-decydowali [syn i synowa] i postano-
wili jechaæ. Na pewno nie chcia³am jechaæ. My�lê,
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¿e co bêdzie, to bêdzie. Ale oczywi�cie musz¹ odej�æ.
W ogóle mnie namówili i nadal postanowili�my je-
chaæ. To by³ pocz¹tek marca (75 lat, Charków).

Droga do Warszawy
Ka¿da Ukrainka, która prze¿y³a wojnê, mia³a swo-
j¹ drogê do Warszawy. Czê�æ rozmówców znajdo-
wa³a siê w pobli¿u granicy z Polsk¹ i w pierwszych
dniach wojny zdecydowa³a siê wyjechaæ. Takie re-
spondentki boryka³y siê z problemami kolejek na
granicy i d³ugim oczekiwaniem na przekroczenie
granicy. Pozostali rozmówcy zostali zmuszeni do
dalekiej podró¿y do granicy z Polsk¹ (poci¹gi ewa-
kuacyjne, wyjazdy z terytoriów okupowanych lub
terytoriów z aktywnymi dzia³aniami wojennymi,
przymusowa ewakuacja przez Krym, niekontrolo-
wane terytoria obwodu donieckiego, Federacji
Rosyjskiej, dalej � Estonii, Litwy, £otwy). Podzielili
siê kolejnymi wra¿eniami na temat trudno�ci samej
podró¿y i niebezpieczeñstw, które uda³o im siê prze-
¿yæ. Wiêkszo�æ podró¿owa³a z dzieæmi, osobami
starszymi i zwierzêtami domowymi (koty, psy). Na
przyk³ad w marcu 2022 podró¿ z okupowanego
Mariupola (miasto we wschodniej czê�ci Ukrainy,
obwód doniecki) do Polski mog³a trwaæ nawet tydzieñ,
dwa, we wrze�niu 2022 � do trzech lub czterech dni.
Z odpowiedzi wynika, ¿e wiêkszo�æ respondentek
najczê�ciej mówi³a o trudno�ciach w poruszaniu siê
po terytorium Ukrainy (32%). A zatem w szczegól-
no�ci respondentki opowiada³y o do�wiadczeniach
podró¿owania poci¹giem ewakuacyjnym: 30 godzin
poci¹giem, jechali�my z rejonu Doniecka, odg³osy
wybuchów, samochód pe³en ludzi. Ale to wszystko
jest niezbêdne, najwa¿niejsze jest to, ¿e siê wydo-
stali�my (48 lat, Bachmut); Nawet nie chcê o tym
wspominaæ. To by³a bardzo trudna i d³uga droga.
T³um ludzi, 11 godzin stania w poci¹gu z ma³ymi
dzieæmi, potem kolejne 16 godzin podró¿y (41 lat,
Kijów); Jest poci¹g. Zat³oczony. Ju¿ ciê nie wpusz-
czaj¹. Zacz¹³am p³akaæ i pukaæ do drzwi ró¿nych
samochodów. Poprosi³am, ¿eby moj¹ córkê i mnie
wpuszczono do poci¹gu. To by³o bardzo straszne.
Pierwsze 5 samochodów to �Kijów�Warszawa�,
pozosta³e � �Kijów�Che³m�. S³yszê, ¿e poci¹g ju¿
odje¿d¿a. A potem przewodnik otworzy³ drzwi (39
lat, Browary).

By³o te¿ do�wiadczenie poruszania siê po tery-
torium Ukrainy i Polski samochodem osobowym:
To by³o przera¿aj¹ce. Razem z dzieckiem. Przejecha-
li�my przez wrogie punkty kontrolne okupowane
przez Rosjan. Nie by³o ani wielkich trudno�ci, ani
okrutnego traktowania nas. To by³o po prostu prze-
ra¿aj¹ce. Musieli�my ci¹gle wysiadaæ z samochodu,
otwieraæ baga¿nik, pokazywaæ rzeczy i tak dalej. To
by³o opó�nienie czasowe. Nie by³o negatywnego
nastawienia (33 lata, Mariupol); Mam w³asny sa-
mochód. Zabrali�my spakowan¹ walizkê, któr¹ pa-

kowali�my na wyjazd do Medziugoria. Wszystkie
dokumenty. Pies i kot. Pojechali�my na pierwsz¹
stacjê benzynow¹. Tam ju¿ by³a kolejka. Dziecko
by³o tak histeryczne, ¿e moje my�li siê rozproszy³y.
Nie mog³am jej uspokoiæ. Po prostu szlocha³a. To
by³o strasznie. Przecie¿ dziecko siê zebra³o (45 lat,
Równe).

 45% wspomnia³o o kolejkach na granicy i d³u-
gim czasie oczekiwania: Przekraczali�my granicê
d³ugo, 10 godzin (�) Nie mo¿na by³o wsi¹�æ do
poci¹gu Lwów�Przemy�l. Cudzoziemcy pchali siê
i wspinali bez kolejki na granicy (38 lat, Kijów); 2 dni
w autobusie na granicy ukraiñsko-polskiej (30 lat,
Krakowiec). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e s¹ to g³ównie re-
spondentki, które wskaza³y na pobyt w Polsce po-
wy¿ej 2 miesiêcy oraz do�wiadczenie przekrocze-
nia granicy w okresie luty�marzec podczas pierwszej
fali uchod�ców wojennych z Ukrainy.

By³y respondentki, które mia³y do�wiadczenie
przemieszczania siê z okupowanego terytorium
i wjazdu na terytorium Polski przez £otwê i Litwê,
Estoniê i Mo³dawiê: Niestety nie mog³am wyjechaæ
na Ukrainê. Wywieziono nas do tak zwanej DNR �
Donieckiej Republiki Ludowej, czyli na czasowo
okupowane terytorium Ukrainy, bo nie by³o wyj-
�cia. A potem przez Rosjê, £otwê i Litwê dotar³am
do Polski. Nie by³o problemów granicznych (21 lat,
Mariupol); Poszukiwanie tymczasowego mieszkania
w Mo³dawii, brak mo¿liwo�ci ³adowania telefonów
na dworcach autobusowych w Mo³dawii i Rumu-
nii, brak wi-fi na tych stacjach. Brak mo¿liwo�ci
zakupu biletów z Bukaresztu do Polski (44 lata,
Miko³ajów); Przybyli�my do Polski po przekrocze-
niu granicy wêgierskiej (47 lat, Odessa); W Estonii
bardzo �le traktuj¹ Ukraiñców i ca³¹ sytuacjê. Na
przystanku kobieta, s³ysz¹c jêzyk ukraiñski, powie-
dzia³a mi, ¿e ma wiele skarg na Ukraiñców (47 lat,
Kijów).

Oceny tej grupy respondentek istotnie ró¿ni¹
siê kolorem emocjonalnym od odpowiedzi innych
respondentek, w wiêkszo�ci przypadków s¹ one
bardziej negatywne. W dalszej kolejno�ci to przed-
stawicielki tej grupy spo³ecznej odnotowa³y najwiê-
cej problemów z przystosowaniem siê do nowych
warunków ¿ycia, nawi¹zaniem nowych kontaktów,
komunikacj¹ itp.

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e pojawi³y siê odpowiedzi,
które wi¹za³y trudno�ci poruszania siê i przekra-
czania granicy z w³asnym stanem emocjonalnym �
lêkiem, stresem, wewnêtrznymi obawami o ¿ycie
swoje i dzieci: Nie napotkali�my ¿adnych trudno-
�ci, tylko zmartwienia wewnêtrzne (23 lata,
Umañ); Ciê¿ki stan psychiczny, nieakceptowanie
sytuacji, lêk przed nieznanym, strach (47 lat, Ki-
jów).

By³y te¿ odpowiedzi o do�wiadczeniu bycia
pod ostrza³em i realnym zagro¿eniu ¿ycia podczas
ewakuacji: Wielkie korki, strach przed uderzeniem
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rakiet w samochody (45 lat, Kijów), przekraczanie
punktów kontrolnych wroga: Nadje¿d¿a³y rosyj-
skie czo³gi w kierunku samochodu, którym jecha-
³am w nocy, linia na granicy (47 lat, Kijów), wyjazd
z okupowanego terytorium: Obwód chersoñski.
Trudno wyjechaæ z okupacji bez zielonych koryta-
rzy (42 lata, wie� Gornostajewka); Bardzo trudno
opu�ciæ okupowane terytorium. Drogi s¹ zamino-
wane, punkty kontrolne itp. Godzina policyjna nie
umo¿liwia wjazdu na terytorium Ukrainy, kiedy
by³y�my ewakuowane, nawet kobietom z dzieæmi
(37 lat, Melitopol), z wypadkami drogowymi, któ-
re mia³y miejsce podczas ewakuacji: Zasnê³am i sa-
mochód wpad³ do rowu (44 lata, Kijów) itp.

Chcia³abym równie¿ wyró¿niæ grupê kobiet,
które zmuszone by³y samotnie przekraczaæ granicê
z ma³ymi dzieæmi: Mam w ramionach 8-miesiêczne
dziecko. Mê¿czyzna zosta³ w Ukrainie, bo nie wol-
no mu by³o przekroczyæ granicy (32 lata, Dniepr);
Bardzo strasznie by³o jechaæ samochodem z ma³ym
dzieckiem (35 lat, Po³tawa); Przekroczenie granicy
pieszo z dzieæmi w kolejce przez 9 godzin (33 lata,
¯ytomierz); D³ugo czeka³y�my w kolejce na grani-
cy z chorym dzieckiem (37 lat, wie� Stara Wy¿wa);
Sta³em jeden dzieñ na granicy w samochodzie z dwój-
k¹ dzieci zim¹ (38 lat, Zaporo¿e).

Oko³o 20% respondentek stwierdzi³o, ¿e nie
mia³o trudno�ci z przekraczaniem granicy i poru-
szaniem siê po terytorium Ukrainy. Niektóre z od-
powiedzi nie by³y takie, ¿e proces by³ bezbolesny
i bezpieczny, ale ¿e do�wiadczenie nie mog³o byæ
negatywne, poniewa¿ wyl¹dowa³y w bezpiecznym
miejscu. W szczególno�ci odpowied�, ¿e wyjazd
nast¹pi³ Po okupacji i po odwrocie wojsk rosyjskich,
wiêc nie by³o problemów (44 lata, Sumy); Nie by³o
¿adnych trudno�ci, lekarze francuscy i polscy przy-
wie�li mnie do Polski (54 lata, Enerhodar).

Powody wyboru Polski
W trakcie pog³êbionego wywiadu ujawniono, ¿e
powody, dla których Ukrainki wybra³y Polskê na
czasowy pobyt w czasie wojny, by³y nastêpuj¹ce:
obecno�æ przyjació³, krewnych, znajomych w Pol-
sce; obecno�æ powi¹zañ zawodowych (projekty
twórcze i naukowe przed wojn¹); jeden z cz³onków
rodziny od dawna przebywa w Polsce (m¹¿, rodzi-
ce); blisko�æ Ukrainy i szybka mo¿liwo�æ powrotu
do domu i nie tylko: By³am tu wiele razy. Przycho-
dzi³am na ró¿ne wystawy. Mam tu kilku przyjació³.
Moi krewni zostali przesiedleni z Polski. To s¹ dziad-
kowie. £emkowie. Byli imigrantami. Czyli Polska
by³a mi najbli¿sza. Najbli¿szy mi kraj, oczywi�cie
po Ukrainie (44 lata, Tarnopol); W styczniu tego
roku chcia³am pojechaæ do Polski, ¿eby zarabiaæ
pieni¹dze. Moja mama mieszka i pracuje tu od
6 lat. Ale mój by³y m¹¿ nie pozwoli³ mi wyjechaæ
z dzieckiem. I tak siê sta³o, ¿e wybuch³a wojna

i ona, i ja wyjecha³y�my do Polski (31 lat, Czer-
niowce); Bo Polska jest najbli¿ej Ukrainy. A kiedy
pomy�leli�my i zdecydowali�my, dok¹d jechaæ, ta
decyzja przysz³a sama (50 lat, Mariupol); Wybra-
³am, bo Polska jest obok Ukrainy. Lwów jest bar-
dzo blisko. Dlatego go wybra³am. Daleko nie pla-
nujê. Planujê wróciæ do domu. Tam na mnie czeka
mój m¹¿ (24 lata, Kijów); Pierwszym czynnikiem
jest to, ¿e od dawna by³y kontakty i wspó³praca
z Polsk¹. Drugi � s¹ przyjaciele, którzy od razu za-
oferowali darmowe mieszkania, wspierane. Trzecia
to Polska. Nie planowa³am i nie planujê byæ tu na
zawsze. W zwi¹zku z tym mi to odpowiada. W ka¿-
dej chwili mogê wróciæ do domu (40 lat, Irpieñ).

Warto te¿ odnotowaæ do�wiadczenia responden-
tek, które pocz¹tkowo wyjecha³y do Niemiec, ale po
pewnym czasie zdecydowa³y siê na wyjazd do Polski.
Z jednej strony respondentki zwraca³y uwagê na istot-
nie wysoki poziom zabezpieczenia spo³ecznego
uchod�ców ukraiñskich w Niemczech, w szczególno-
�ci pomoc finansow¹ i mieszkaniow¹, z drugiej na zbyt
skomplikowane biurokratyczne procedury przetwa-
rzania dokumentów oraz barierê jêzykow¹, co by³o
decyduj¹ce przy podejmowaniu decyzji o przepro-
wadzce do Polski: Jako� jest tu lepiej. Warszawa nie
jest z³ym miastem. Chocia¿ tam [w Niemczech] zasi-
³ek jest wyp³acany. A tutaj nic takiego nie ma. Jednak
bariera jêzykowa. W Niemczech w ogóle nic nie rozu-
mia³am. Tutaj przynajmniej trochê jasno, co jest napi-
sane. Widzisz i rozumiesz wszystko. Nie wiem, co bê-
dzie dalej (75 lat, Charków).

Mo¿na zatem zauwa¿yæ, ¿e respondentki mia³y
bardzo ró¿ne do�wiadczenia zwi¹zane z poruszaniem
siê po terytorium Ukrainy i przekraczaniem granicy
z Polsk¹. Niektóre podró¿owa³y poci¹gami ewaku-
acyjnymi, inne transportem osobowym, niektóre prze-
kracza³y granicê pieszo. Wiêkszo�æ respondentek
wskaza³a, ¿e by³ to jeden z najbardziej stresuj¹cych
momentów w ich ¿yciu. I ¿e po przekroczeniu grani-
cy poczu³y ulgê i mia³y poczucie bezpieczeñstwa: Po
prostu jecha³y�my dalej. Naszym ostatecznym celem
by³a Polska, wiêc po prostu pojechali�my dalej. Pod-
ró¿owa³y�my tranzytem przez dwa kraje w 6 godzin.
Gdy przekroczy³y�my granicê z Polsk¹, zatrzyma³y-
�my siê ju¿ na noc w ma³ym miasteczku przy grani-
cy. Dotar³y�my ju¿ i mog³y�my spokojnie odetchn¹æ
(50 lat, Mariupol); Po prostu jecha³am. By³am jak
kierowca pojazdu. I to wszystko. Wystarczy dostaæ
siê do Warszawy. Bo tam na nas czekaj¹. Do Warsza-
wy przyjechali�my pó�no w nocy, wpó³ do jedena-
stej wieczorem. Wtedy zdar³am p³aszcz. Do samego
koñca. Zatrzymali�my siê na stacji benzynowej, nie
otworzy³am p³aszcza. Nie mia³am poczucia bezpie-
czeñstwa. Wolnej my�li, ¿e jestem, ¿e jestem wolna.
Wszystko by³o gul¹ w gardle. Takie by³y uczucia
(45 lat, Równe).

Niektóre respondentki napotka³y trudno�ci
podczas przekraczania granicy: Nasz wewnêtrzny
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ukraiñski paszport nie by³ ostemplowany dat¹ prze-
kroczenia granicy, a niektóre kliniki nie chc¹ nas
przyj¹æ za darmo. Nie wiem, jak dostaæ pracê, bo
mam pracê na 8�10 godzin, a syna muszê braæ do
szko³y i zabieraæ ze szko³y (39 lat, Kijów).

Pomoc udzielana podczas ucieczki
Warto zauwa¿yæ, ¿e do�wiadczenie przekraczania gra-
nicy jest ró¿ne, w zale¿no�ci od daty, co jest szczegól-
nie widoczne podczas analizy postów i wiadomo�ci
w sieciach spo³eczno�ciowych, w szczególno�ci w gru-
pach tematycznych na Facebooku. Chcia³abym rów-
nie¿ zwróciæ uwagê na poziom zadowolenia ze wspar-
cia wolontariuszy przy przekraczaniu granicy z Polsk¹.
93% jest bardzo zadowolonych ze wsparcia wolonta-
riuszy przy przekraczaniu granicy z Polsk¹. Analiza
odpowiedzi tych respondentek, które wskazywa³y, ¿e
s¹ niezadowolee ze wsparcia wolontariuszy, wykaza-
³a, ¿e w�ród nich by³y kobiety, które przez d³ugi czas
sta³y na granicy z powodu kolejek i nie otrzyma³y nie-
zbêdnej pomocy: Sta³am na granicy ca³y dzieñ w sa-
mochodzie z dwójk¹ dzieci zim¹ (38 lat, Zaporo¿e).
Ale generalnie mo¿emy powiedzieæ, ¿e s¹ to odosob-
nione przypadki.

W�ród rodzajów pomocy, jak¹ otrzyma³y Ukra-
inki przy przekraczaniu granicy, pierwsze miejsce
zajê³y �napoje, herbata, kawa� � 78%, drugie �
gor¹ce jedzenie � 70%, trzecie � miejsce do odpo-
czynku � 35%. Nieco rzadziej � pomoc t³umacza
(14%) i podstawowa pomoc medyczna (10%).
Wiêkszo�æ respondentek zauwa¿y³a, ¿e stosunek
wolontariuszy do dzieci by³ bardzo troskliwy. Zwra-
ca³y uwagê na pomoc i wsparcie zwierz¹t. 8% re-
spondentek przyzna³o, ¿e skorzysta³o z pomocy
psychologicznej.

Ponadto wolontariusze dostarczali artyku³y higie-
niczne, artyku³y pierwszej potrzeby, pomagali podczas
przemieszczania siê po terenie Polski do miejsca do-
celowego, a tak¿e udzielali informacji o dalszym za-
kwaterowaniu osobom, które nie mia³y w Polsce
krewnych lub znajomych: Wolontariusze poczêsto-
wali nas kanapkami i s³odyczami i byli bardzo przy-
ja�ni. Jeste�my wdziêczni (34 lata, Kijów); Darmo-
we ubezpieczenie samochodu, darmowe polskie karty
telefoniczne (41 lat, Lwów); Ochotnicy pomogli do-
staæ siê do Krakowa po przekroczeniu granicy (36
lat, Tarnopol); Nie mogê powiedzieæ nic z³ego.
Zdarzy³a siê nawet taka sytuacja, ¿e na dworcu po-
bieg³ za mn¹ wolontariusz, aby wrêczyæ mi paczkê
z jedzeniem. A jak by³a przesiadka poci¹giem do
Warszawy, to te¿ pomagali z jedzeniem (38 lat, Mi-
ko³ajów).

Pocz¹tki ¿ycia w nowym miejscu
Kolejny blok pytañ jest zwi¹zany z do�wiadczeniem
tymczasowego pobytu w Polsce, w szczególno�ci

w Warszawie lub okolicach. Mianowicie: znalezienie
mieszkania, pracy, przetwarzanie dokumentów, otrzy-
mywanie pomocy, problemy adaptacyjne i komu-
nikacyjne z Ukraiñcami i Polakami. Interesowa³y nas
równie¿ przyk³ady niestandardowych sytuacji i pro-
blemów, z jakimi borykaj¹ siê Ukrainki podczas
pobytu w Polsce.

Warto zauwa¿yæ, ¿e uchod�cy wojskowi maj¹
równie¿ do�wiadczenie przemieszczania siê po te-
rytorium Polski, z miasta do miasta, ze wzglêdu na
ró¿ne okoliczno�ci, takie jak: szukanie mieszkania,
szukanie pracy, posiadanie znajomych itp. Na przy-
k³ad jest przypadek, ¿e z Krakowa Ukrainki prze-
prowadzi³y siê do Warszawy, bo znalaz³y pracê. Jest
te¿ do�wiadczenie przeprowadzki z Warszawy do
ma³ego podwarszawskiego miasteczka ze wzglêdu
na to, ¿e mo¿na by³o znale�æ darmowe lub tañsze
mieszkanie: Wtedy znale�li nam dom pod Warsza-
w¹. Firma opiekowa³a siê uchod�cami. I zaaran¿o-
wa³a mieszkanie dla wszystkich. Tak siê z³o¿y³o, ¿e
dzieci i ja zosta³y�my umieszczone w tym samym
domu. Jest nas tu teraz 11 osób. 5 doros³ych, 6 dzie-
ci. Wszyscy mieszkamy razem (39 lat, Browary); Ale
mia³am szczê�cie, ¿e moja kole¿anka ma ma³e miesz-
kanie na wsi niedaleko Polski. Zaproponowa³a moje-
mu synowi i mnie zamieszkanie tam za darmo. I zgo-
dzili�my siê. W tym czasie po³¹czenie komunikacyjne
z Warszaw¹ by³o bezp³atne, wiêc nie mieli�my ¿ad-
nych trudno�ci (40 lat, Irpieñ); A potem oszczêd-
no�ci zaczê³y siê koñczyæ i doradzono mi, abym
pojecha³a do ma³ego miasteczka. Zw³aszcza ¿e, jak
powiedzia³am, by³ tu mój znajomy. Przyjecha³am,
a tu wszystko jest takie szybkie, dosta³am PESEL
i pomoc humanitarn¹ (38 lat, Miko³ajów).

Poszukiwanie pracy i mieszkania
Wyniki ankiety wykaza³y, ¿e 34% respondentek
mieszka z krewnymi lub znajomymi za darmo, ko-
lejne 10% wspomnia³o o do�wiadczeniu mieszka-
nia z polsk¹ rodzin¹ (wiêkszo�æ mieszka ze swoimi
w³a�cicielami w domach i mieszkaniach w ramach
programu 40+, czê�æ ma oddzielne mieszkanie);
30% ankietowanych osób wynajmuje mieszkanie,
pokój lub hostel, i p³aci za czynsz albo z w³asnych
oszczêdno�ci, albo ma ju¿ odpowiednie dochody.
8% respondentów mieszka w miejscach tymczaso-
wego zakwaterowania uchod�ców. Kolejne 6%
mieszka w akademikach lub ma tymczasowe miesz-
kania firmowe. A kolejne 12% respondentek do-
da³o swoje opcje odpowiedzi na to pytanie, sku-
piaj¹c siê na problematycznych kwestiach. Na
pierwszym miejscu jest potrzeba zwolnienia bezp³at-
nego mieszkania w najbli¿szej przysz³o�ci lub pilna
potrzeba znalezienia bezp³atnego mieszkania: Miesz-
kanie tymczasowe jest bezp³atne przez 2 miesi¹ce,
do 12 maja. I chcia³bym przed³u¿yæ termin, bo nie
mogê wróciæ na Ukrainê, a nie mam pieniêdzy na
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wynajem domu (45 lat, Kijów); Mam bardzo tym-
czasowe mieszkanie, ludzie je zapewnili, muszê te-
raz wyjechaæ, ale nie ma dok¹d pój�æ (44 lata, Ki-
jów); Zabezpieczy³am mieszkanie na kolejny miesi¹c.
Nastêpnego muszê szukaæ (36 lat, Browary).

Na drugim miejscu � informacje o zmianach
miejsca zamieszkania podczas pobytu w Polsce:
Przed wynajmem mieszkania mieszka³am u dwóch
polskich rodzin (34 lata, Iwano-Frankiwsk); Zmie-
ni³am 4 miejsca zamieszkania w 2 miesi¹ce. Dzi�
mieszkamy u Polaków, którym pañstwo p³aci za
nasze schronienie (35 lat, Stara Wy¿wa).

Na trzecim miejscu s¹ problemy napotykane
podczas poszukiwania mieszkania: Znalezienie
mieszkania okaza³o siê superzadaniem, nie chc¹ przy-
j¹æ z dzieæmi i szczególnie obcokrajowców (44 lata,
Tarnopol).

W odniesieniu do problemów ze znalezieniem
mieszkania dla Ukrainek, które uciek³y i przebywaj¹
czasowo w Polsce, przeprowadzono analizê odpo-
wiednich wiadomo�ci w tematycznych grupach na
Facebooku. Takie przekazy s¹ istotne dla ró¿nych
fal migracji uchod�ców wojennych z Ukrainy. Oka-
za³o siê, ¿e s¹ momenty problematyczne z wynajmem
mieszkañ, zw³aszcza dla Ukrainek z dzieæmi i zwie-
rzêtami; problemy zwi¹zane z wysokimi kosztami
najmu; problemy zwi¹zane z uczestnictwem w pro-
gramie 40+ (w szczególno�ci Ukrainki na porta-
lach spo³eczno�ciowych dyskutowa³y o tym, ¿e nie-
którzy w³a�ciciele ¿¹dali czynszu nawet przy
uczestnictwie w programie 40+): Mia³am te¿ pro-
blem ze znalezieniem mieszkania. Samo zakwatero-
wanie do wynajêcia. Zdarza³o siê, ¿e mówili mi, ¿e
mam pokazaæ dokument, ¿e otrzymujê pensjê 8 tys. z³,
wtedy wynajm¹ mi mieszkanie (44 lata, Tarnopol).

Problem relacji z w³a�cicielami mieszkañ daj¹-
cych tymczasowe schronienie ukraiñskim kobietom.
Od pocz¹tku wojny na Ukrainie minê³o ju¿ kilka
miesiêcy, a zatem w�ród tych, którzy nios¹ pomoc,
i tych, którzy j¹ otrzymuj¹, pojawia siê zmêczenie.
Istniej¹ dowody na indywidualne sytuacje konflik-
towe: Polacy, u których mieszkam, zaczêli mnie nie
rozumieæ. I zaczê³y siê konflikty, które wci¹¿ trwa-
j¹. Aktualnie szukam nowego domu. Poniewa¿ po-
wiedzieli mi, ¿e nie spe³ni³am ich oczekiwañ i dla-
tego musia³am opu�ciæ pokój. Ale jak mam im
wyt³umaczyæ, ¿e teraz muszê wyzdrowieæ psychicz-
nie. ¯e nie mogê znie�æ tej presji. ¯e nie rozumiem,
jak mam postêpowaæ (30 lat, Kijów).

Wiêkszo�æ respondentek mówi³a, ¿e dysponuje
w Warszawie tymczasowym mieszkaniem, które
musz¹ opu�ciæ, poniewa¿ mieszkaj¹ tam d³u¿ej ni¿
dwa, cztery miesi¹ce, ale nie maj¹ czym zap³aciæ.

Na pytanie �Jak znalaz³a� miejsce do tymcza-
sowego zamieszkania w Warszawie?� 32% respon-
dentek odpowiedzia³o, ¿e pomogli im przyjaciele,
23% � krewni, 19% � wolontariusze, 12% � zna-
le�li mieszkanie za pomoc¹ zasobów internetowych,

kolejne 9% � pomogli koledzy. By³y te¿ inne odpo-
wiedzi: Sieci spo³eczno�ciowe, a w szczególno�ci
grupa �ratowanie zwierz¹t z Ukrainy�, umie�cili�my
zdjêcia kotów, i dzieci i powiedzieli�my, ¿e jeste�my
gotowi zap³aciæ i zadzwoni³a do nas kobieta, która
by³a gotowa oddaæ nam mieszkanie na wynajem
i zgodzili�my siê (40 lat, Tarnopol); Znalaz³am miesz-
kanie przez Dom Ukraiñski w Warszawie. A link do
zasobu poda³a moja kole¿anka z Krakowa (52 lata,
Kijów); Profesor z Ukrainy, który operowa³ moje
dziecko, pomóg³ nam skontaktowaæ siê z wolonta-
riuszami (52 lata, Melitopol).

Rodzina uchod�cza, przyjaciele
i kr¹g pomocy

Kolejne pytania dotycz¹ tego, kto aktualnie
przebywa z respondentk¹ i zapewnia wparcie ro-
dziny. Na pytanie �Kto obecnie z Pani¹ mieszka?
(mo¿na by³o wybraæ kilka wariantów odpowiedzi),
79% respondentek wskaza³o, ¿e dziecko (dzieci).
19% � rodzice (lub jedno z rodziców),11% � brat
i/lub siostra, 11% � inny krewni, 9% � m¹¿/part-
ner 6% � wnuki 6% � przyjaciele, znajomi � oby-
watele Ukrainy (byli znajomymi przed przepro-
wadzk¹ do Polski), 4% � przyjaciele, znajomi �
obywatele Ukrainy (poznali siê po przeprowadzce
do Polski). Kolejny 4% � przyjaciele i/lub kole¿an-
ki, 4% � przyjaciele, znajomi � obywatele Polski
(poznali siê po przeprowadzce do Polski), 5% re-
spondentów wskaza³o, ¿e mieszkaj¹ samotnie.

49% respondentek nie ma osobnego pokoju:
Moja rodzina jest w jednym pokoju, moja kole¿an-
ka w drugim; osobny pokój dla mnie, mojej mamy
i dzieci; w pokoju z bratem i mam¹; Dwupokojowe
mieszkanie. Jestem w przedpokoju z m³odszym dziec-
kiem, starsza córka ma osobny pokój, bo ma du¿o
nauki.

Na pytanie �Czy s¹ jakie� osoby, które obecnie
z Pani¹ mieszkaj¹�? (mo¿na wybraæ kilka warian-
tów odpowiedzi)� 74% respondentek odpowiedzia-
³o, ¿e mieszkaj¹ z nimi ich dzieci poni¿ej 18. roku
¿ycia. Kolejne 2% � mieszkaj¹ tam ma³oletnie dzie-
ci mê¿a/partnera, 4% � ma³oletnie dzieci pod opie-
k¹, 6% to wnuki poni¿ej 18. roku ¿ycia, 5% � oso-
by starsze, które potrzebuj¹ opieki, 10% � osoby
niepe³nosprawne. W�ród odpowiedzi znalaz³y siê
równie¿ te dotycz¹ce stanu zdrowia respondentki
lub jej dzieci, ci¹¿y itp.

Na pytanie �Czy ma Pani krewnych, przyjació³,
znajomych, którzy od dawna mieszkaj¹ w Warsza-
wie?� 46% respondentek odpowiedzia³o negatyw-
nie, 29% respondentek ma znajomych w Warsza-
wie, 22% � krewnych. 14% � przyjació³.

 Na pytanie �Czy OBOK Pani jest bliska osoba,
która TERAZ zapewnia Pani wsparcie �rodzinne�
(pomaga w opiece nad dzieæmi, prowadzeniu go-
spodarstwa domowego itp.)?� 37% respondentek
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odpowiedzia³o, ¿e tak jest, to ich bliscy (rodzice,
dzieci, brat, siostra); 12% � tak, to s¹ lokalsi, któ-
rych pozna³am w Polsce; 9% � m¹¿/partner; 9% �
moi przyjaciele (kole¿anki), których zna³am przed
wyjazdem do Polski; 6% � to moi przyjaciele, zna-
jomi, koledzy (obywatele Ukrainy), których pozna-
³am w Polsce; 2% � to miejscowi, których zna³am
przed wyjazdem do Polski.

Tak wiêc 63% Ukrainek przebywaj¹cych cza-
sowo w Polsce ma obok siebie blisk¹ osobê, która
obecnie zapewnia wsparcie �rodzinne� (pomaga
w opiece nad dzieæmi, prowadzeniu domu, wspiera
itp.); 15% odpowiedzia³o, ¿e nie potrzebuje ta-
kiej pomocy: Jestem sierot¹, od 16. roku ¿ycia,
wiem jak rozwi¹zywaæ w³asne problemy i prowa-
dziæ gospodarstwo domowe, radzê sobie. Ogrom-
ne podziêkowania dla Polaków za darmowe przed-
szkole i za to, ¿e znale�li�my mieszkanie i w ogóle
za wszelkie wsparcie, gdziekolwiek siê nie zwró-
cisz, gdziekolwiek pomog¹ (40 lat, Iwano-Fran-
kiwsk). Kolejne 23% stwierdzi³o, ¿e naprawdê
potrzebuj¹ takiej pomocy, ale teraz jej nie otrzy-
muj¹.

Pomoc instytucjonalna
Kolejny blok pytañ dotyczy³ ró¿nych form wspar-
cia i pomocy, jakie Ukrainki mia³y okazjê otrzymaæ
podczas czasowego pobytu w Warszawie. Pytali�my
respondentki o to, �Czy jest Pani zadowolona z otrzy-
manego wsparcia lub pomocy podczas tymczasowe-
go pobytu w Warszawie?�. Ocena na 5-stopniowej

skali, gdzie 1 to ocena minimal-
na, 5 to ocena maksymalna.
Okre�lono wysoki, �redni i niski
poziom zadowolenia responden-
tek z okre�lonych form wsparcia
i pomocy. Najwiêcej maksymal-
nych ocen otrzyma³y takie formy
pomocy jak: zakwaterowanie
tymczasowe, pomoc finansowa
oraz produkty i artyku³y higie-
niczne.

Ukrainki rzadko ubiega³y siê
o nastêpuj¹ce rodzaje pomocy: po-
moc psychologiczna, pomoc praw-
na, pomoc t³umacza. A¿ 57% re-
spondentek nie korzysta³o z us³ug

psychologicznych. Bior¹c pod uwagê traumatycz-
n¹ sytuacjê, stres, lêki i inne negatywne emocje, jakie
prze¿ywa³y Ukrainki podczas ewakuacji ze strefy
dzia³añ wojennych, a tak¿e trudno�ci w adaptacji
do nowych warunków ¿ycia, ró¿nic jêzykowych,
kulturowych itp., taki niewielki odsetek osób, któ-
re otrzyma³y pomoc psychologiczn¹, jest niewystar-
czaj¹cy i wymaga dalszych badañ.

Najczê�ciej Ukrainki otrzymuj¹ wsparcie i po-
moc podczas czasowego pobytu w Warszawie od
obywateli polskich (50%), wolontariuszy (45%),
Ukrainek d³ugo mieszkaj¹cych w Polsce (31%),
obywateli Ukrainy, którzy przene�li siê do Polski
po 24 lutego 2022 (17%), przedstawicieli organi-
zacji miêdzynarodowych (14%), przedstawicieli

w³adz (10%). Ponadto respon-
dentki zaznaczy³y, ¿e otrzymuj¹
pomoc od mê¿a, dzieci, rodzi-
ców, krewnych przebywaj¹cych
w Polsce lub w Ukrainie i wspie-
raj¹ ich finansowo; od organiza-
cji publicznych (kursy jêzyka pol-
skiego).

Opinie o pomocy
i przyjêciu w Warszawie
Kolejne pytanie brzmia³o: �Czy
Pani uwa¿a, ¿e obywatele Polscy
powinni pomagaæ obywatelom
ukraiñskim przebywaj¹cym cza-
sowo w Polsce z powodu woj-
ny?�. Najwiêksza liczba respon-
dentów uwa¿a, ¿e �pomaganie

»                «
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lub niepomaganie Ukraiñcom to osobisty wybór
ka¿dego obywatela Polski� � 79%. 25% responden-
tów uwa¿a, ¿e �przede wszystkim obywatele Ukra-
iny powinni wspieraæ siê i pomagaæ sobie nawza-
jem� � 25%. Kolejne 19% respondentek uwa¿a, ¿e
�obywatele Polscy powinni pomagaæ, kiedy tylko
jest to mo¿liwe�, 13% � �pomoc powinna byæ
udzielana tym, którzy jej najbardziej potrzebuj¹�,
a 12% � �obywatele Ukrainy maj¹ prawo do otrzy-
mywania pomocy od Polski, jako pañstwa s¹sied-
niego�. 30% jest bardzo zadowolonych, a 52% �
zadowolonych z pobytu w Warszawie, 15% ma
neutraln¹ postawê, a 1% nie jest zadowolonych.

Kolejne pytanie mia³o charakter otwarty i obej-
mowa³o wyja�nienie odpowiedzi na poprzednie py-
tanie, a mianowicie o poziom zadowolenia z pobytu
w Warszawie. Otrzymano ³¹cznie 129 odpowiedzi,
które podzielono na dwie grupy. Pierwsza to po-
zytywne opinie o czasowym pobycie w Warszawie,
s³owa wdziêczno�ci dla Polaków za ich pomoc i wspar-
cie: Jestem bardzo wdziêczna Polsce i Polakom za
to, ¿e bardzo ³adnie i z otwartym sercem witaj¹
Ukraiñców, za darmowe przejazdy komunikacj¹
miejsk¹ i poci¹gami, za to, ¿e wszyscy Polacy stara-
j¹ siê pomagaæ Ukraiñcom. Wydaje mi siê, ¿e w ¿ad-
nym europejskim kraju nie ma tak dobrego stosun-
ku do Ukraiñców (45 lat, Kijów); Osobi�cie jestem
bardzo zadowolona z traktowania nas jak mieszkañ-
ców, takie wra¿enie, ¿e przyjechali�my odwiedziæ
krewnych (33 lata, Charków); Nie czujê siê obco
w tym kraju, wszyscy mi pomagaj¹ i wspieraj¹ jak
rodzina (33 lata Kijów); W Warszawie czujemy siê
go�æmi, a nie uchod�cami (44 lata, Dniepr).

Drug¹ grupê stanowi¹ osoby ogólnie zadowo-
lone z pobytu w mie�cie, ale jednocze�nie zwraca-
j¹ce uwagê na problemy, z jakimi borykaj¹ siê Ukra-
inki podczas swojego pobytu w Warszawie. Tymi
problemami s¹: brak przystêpnych (tanich) lub dar-
mowych mieszkañ; brak ofert pracy adekwatnych
do poziomu wykszta³cenia i kwalifikacji (w przy-
padku osób z wy¿szym wykszta³ceniem jest to szcze-
gólnie istotne); trudno�ci w adaptacji i integracji
spo³ecznej; potrzeba kursów jêzyka polskiego zgod-
nie z poziomem zaawansowania jêzykowego (je�li s¹
oferty, to przede wszystkim jest to poziom podsta-
wowy); trudno�ci w umieszczeniu dziecka w przed-
szkolu lub szkole z powodu braku miejsc; koniecz-
no�æ zapewnienia specjalistycznej pomocy, w tym
specjalnych us³ug edukacyjnych osobom niepe³no-
sprawnym; trudno�ci i konflikty z Polakami: Trud-
no jest znale�æ wykwalifikowan¹ pracê (ze wzglêdu
na brak znajomo�ci jêzyka), mieszkania i czynsz sta-
³y siê bardzo drogie (41 lat, Równe); To trudne psy-
chologicznie. W domu by³a szanowan¹ osob¹,
g³ówn¹ ksiêgow¹, ale tutaj maksimum, na co mo¿-
na liczyæ, to zmywanie naczyñ, toalety czy zamia-
tanie podwórka (42 lata, Tarnopol); To trochê nie-
wygodne, bo jeszcze nie dowiedzia³am siê, gdzie

co kupiæ, jak dojechaæ do celu, nie wiem, sk¹d wzi¹æ
informacje, poza tym nieznajomo�æ jêzyka to du¿y
zawód (41 lat, Kijów); Nie mog³am wys³aæ dziecka
do szko³y, szko³y twierdzi³y, ¿e nie ma miejsc. Nie
ma kursów jêzyka polskiego zarówno dla dzieci,
jak i doros³ych. Trudno znale�æ mieszkanie do wy-
najêcia. Mieszkanie jest do�æ drogie (44 lata, Po-
³tawa); Du¿e miasto. Drogie mieszkanie, trudno�ci
z prac¹ samotnej matki (38 lat, Odessa); Wynajmujê
mieszkanie na w³asny koszt i jest to 3 razy wiêcej
ni¿ w Ukrainie. Obs³uga agencyjna 50%+23vol+
t³umacz. Drogo mnie to kosztowa³o. Nie mog³am
znale�æ pomocy w tej sprawie i sam¹ j¹ rozwi¹zaæ.
Nie tak dawno otrzyma³am pomoc finansow¹ od
pañstwa. To by³o dla mnie trudne. Potrzebowa³am
wsparcia, ale tak naprawdê nie mog³am z niego sko-
rzystaæ (38 lat, Zaporo¿e); Psychicznie trudno do-
strzec nawet dobre rzeczy (38 lat, ̄ ytomierz); War-
szawa jest piêknym miastem, ale nie mam integracji
spo³ecznej, ca³kowita izolacja spo³eczna (47 lat,
Odessa); s¹ trudno�ci z prac¹. Zgodnie z prawem
nie mogê zostawiaæ dzieci poni¿ej 12. roku ¿ycia
samych w domu. Nie mogê te¿ fizycznie zostawiæ
trójki dzieci samych na d³ugi czas. I bez znajomo-
�ci jêzyka mogê i�æ na sprz¹tanie na kilka godzin,
co nie da mi mo¿liwo�ci wykorzystania tych pie-
niêdzy na usamodzielnienie siê i wynajêcie miesz-
kania czy na pracê przez 10�12 godzin, ale nie
mogê zostawiæ dzieci na tak d³ugo (partner, z któ-
rym mieszka³am w Ukrainie, który pomaga³ zarów-
no z dzieæmi, jak i z zaopatrzeniem, nie jest ojcem
dzieci i oficjalnym mê¿em. Dlatego nie mo¿e wy-
jechaæ i pomóc (37 lat, Kijów); To dziecko, moja
córka, która ma wadê s³uchu, potrzebuje specjalnej
edukacji, specjalnej szko³y. Cieszê siê, ¿e Warszawa
ma tak¹ szko³ê. S¹ te¿ i wady, a mianowicie czas
spêdzony w szkole, do 15 godzin. Teraz potrzebuje-
my pracy i pojawia siê pytanie, co z nasz¹ córk¹.
Rozwi¹¿emy wszystkie te problemy (48 lat, Krama-
torsk).

W trakcie wywiadu respondentki zosta³y popro-
szone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotycz¹-
ce trudnych sytuacji, z jakimi siê spotka³y podczas
pobytu w Warszawie i okolicach. Otrzymano wiêc
odpowiedzi dotycz¹ce konfliktów w pracy, które
by³y zwi¹zane z zapewnieniem praw kobiet na ryn-
ku pracy; konflikty wewnêtrzne i konflikty spo³ecz-
ne z Polakami i/lub Ukraiñcami: Zdarzy³o siê to kilka
razy. Kiedy widz¹, ¿e jestem Ukraink¹, natychmiast
podnosz¹ cenê (39 lat, Browary); Ona [znajoma
respondentki] przysz³a na rynek, aby pracowaæ.
Gospodarzem by³ Polak. A inni pracownicy to Ukra-
iñcy. Przyjecha³a pierwszego dnia. Ona nic nie wie.
Ale nikt nie chcia³ jej pomóc. Polak zacz¹³ j¹ kar-
ciæ. Inni Ukraiñcy, którzy tam d³ugo pracowali, nie
chcieli jej pomagaæ, nie wyja�niali, co ma robiæ,
zaczêli siê z niej �miaæ. W rezultacie nie otrzyma³a
wynagrodzenia i zosta³a wydalona. Najbardziej
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uderzy³o mnie to, ¿e Ukraiñcy jej nie poparli, nie
powiedzieli jej, bo dla nich jest konkurentk¹. Bar-
dzo nieprzyjemne (31 lat, Czerniowce).

W sieciach spo³eczno�ciowych jednym z najczê-
�ciej poruszanych tematów by³a mo¿liwo�æ powro-
tu do Ukrainy na trochê lub wyjazdu na krótki okres
do innych krajów UE dla tych Ukrainek, które s¹
w Polsce d³u¿ej ni¿ 90 dni, a zatem ich dni bezwi-
zowe siê skoñczy³y. Wiêkszo�æ uczestników dysku-
sji w specjalnych grupach na Facebooku zauwa¿y-
³a, ¿e brak swobody przemieszczania siê po ponad
90 dniach pobytu w Polsce jest istotnym ograni-
czeniem ich praw.

Nastêpne pytanie dotyczy³o tego, czego najbar-
dziej potrzebuj¹ teraz Ukrainki w Warszawie. Na
podstawie analizy odpowiedzi respondentów ziden-
tyfikowano wysoki poziom zapotrzebowania na
nastêpuj¹ce formy pomocy i wsparcia: pomoc fi-
nansowa (67% respondentek); kursy jêzyka polskie-
go wed³ug poziomu znajomo�ci jêzyka (65%) i pracy
(61%). Wa¿n¹ potrzeb¹ jest komunikacja ze znajo-
mymi i dostêp do aktualnych informacji (54% ba-
danych).

Warto zauwa¿yæ, ¿e problemy, z jakimi boryka-
j¹ siê Ukrainki zale¿¹ od d³ugo�ci pobytu w Polsce,
od fali migracji, a tak¿e od miasta, z którego po-
chodz¹ Ukrainki (np. terytorium okupowane, tery-
torium szczególnie niebezpieczne, miasto, w któ-
rym tocz¹ siê aktywne dzia³ania wojenne).

Kolejne pytanie dotyczy³o zatrudnienia Ukra-
inek, które przebywaj¹ w Polsce jako uchod�czynie
wojenne. 16% respondentów znalaz³o ju¿ w Polsce
odpowiedni¹ dla siebie pracê (zatrudnieni w pe³-

nym lub niepe³nym wymiarze). Kolejne 10% rów-
nie¿ pracuje w Polsce, ale nie jest zadowolonych ze
swojego miejsca pracy; 15% � praca zdalna w Ukra-
inie. 37% respondentek zauwa¿y³o, ¿e obecnie nie
pracuje, ale chce pracowaæ i szuka pracy. Tylko 3%
respondentów odpowiedzia³o, ¿e nie pracuje i nie
szuka pracy. W�ród tych, które nie pracuj¹, s¹ ta-
kie, które planuj¹ otworzyæ w³asny biznes (zaanga-
¿owaæ siê w dzia³alno�æ gospodarcz¹), studiuj¹ lub
s¹ na sta¿u, czekaj¹ na wizê do innego kraju (Kana-
da, Wielka Brytania). 19% respondentów jest obec-
nie niezdolnych do pracy (z powodu niepe³no-
sprawno�ci, niezdolno�ci do pracy lub posiadania
ma³ego dziecka/dzieci).

Na pytanie �Jak teraz Pani wspiera finansowo
swoje ¿ycie?�, respondentki wskaza³y, ¿e: otrzy-
muj¹ pañstwow¹ pomoc socjaln¹ dla dziecka
(50%), maj¹ oszczêdno�ci (40%), otrzymuj¹ tym-
czasowe wsparcie finansowe dla obywateli Ukra-
iny od organizacji miêdzynarodowych (24%),
otrzymuj¹ pensje w Polsce (26%), otrzymuj¹ pen-
sje w Ukrainie � 15%, otrzymuj¹ wyp³aty emery-
talne � 5%. Inne to �wynajem mieszkania w Ukra-

inie�, �m¹¿ szuka jakiejkolwiek
pracy�, �wspiera finansowo moj¹
córkê�, �pomoc od krewnych�,
�¿yj¹ za pieni¹dze rodziców�,
�zapewniaj¹ dzieci�.

68% respondentek uwa¿a siê
za osobê religijn¹. 58% respon-
dentek obecnie zaspokaja swoje
potrzeby religijne.

Plany na przysz³o�æ.
Pozostaæ, powróciæ
czy jechaæ dalej?

Na pytanie �Czy planuje Pani
w najbli¿szym czasie przeprowa-
dziæ siê do innego miasta lub kra-
ju?� 66% respondentek odpo-
wiedzia³o, ¿e planuje czasowy
pobyt w Warszawie, 25% planu-
je powrot do domu w Ukrainie
w najbli¿szej przysz³o�ci, 6% pla-
nuje przenie�æ siê do innego kra-
ju, 4% � przeprowadzka do in-

nego miasta (miejscowo�ci) w Polsce. Warto
zauwa¿yæ, ¿e du¿a liczba ankietowanych Ukrainek
stwierdzi³a, ¿e s¹ zmuszone do powrotu na Ukra-
inê ze wzglêdu na to, ¿e zakoñczy³ siê dla nich
okres bezp³atnego pobytu w Polsce w ramach
programu 40+ i nie maj¹ mo¿liwo�ci op³acenia
czynszu za mieszkanie. Respondentki zaznaczy³y, ¿e
rozumiej¹ stopieñ zagro¿enia ich ¿ycia i ich dzieci,
ale nie maj¹ innego wyj�cia i s¹ zmuszone one do
powrotu na Ukrainê. Nastêpne pytanie by³o otwarte
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i pozwoli³o Ukrainkom poszerzyæ wypowied�.
Otrzymano 125 odpowiedzi. Najwiêcej odpowie-
dzi zwi¹zanych z tym, ¿e pobyt w Warszawie jest
tymczasowy, podczas gdy na Ukrainie trwa wojna.
Warto zauwa¿yæ, ¿e pewna liczba rozmówców pla-
nuj¹cych czasowy pobyt w Warszawie czeka na wizê
wyjazdow¹ do innych krajów: Chcê spróbowaæ prze-
nie�æ siê do Anglii podczas wojny. W przeciwnym
razie od razu planujê wróciæ do domu (35 lat, Ko-
³omyja).

By³y te¿ plany powrotu do Ukrainy: Mój m¹¿
i zwierzêta zostaj¹ w domu, nie mam ju¿ mo¿liwo-
�ci pozostania tutaj bez finansowania (46 lat, Ki-
jów); Ci¹¿a z ma³ym dzieckiem na rêkach, w Polsce
jest bardzo ciê¿ko: s¹ d³ugie kolejki po lekarstwa,
wynajêcie mieszkania drogie, jedzenie drogie,
a oszczêdno�ci siê koñcz¹ (27 lat, Po³tawa); Uwa¿am,
¿e powrót z dzieæmi pod ostrza³em i d�wiêkiem syren
to niezbyt dobra decyzja. Ale je�li nie znajdê pracy,
prawdopodobnie bêdê musia³a (42 lata, Tarnopol).

Niektóre respondentki mówi³y, ¿e nie wróc¹ do
Ukrainy, uzasadniaj¹c swoje stanowisko nastêpuj¹co:
Planujê w koñcu przenie�æ rzeczy z Ukrainy i osiedliæ
siê tutaj. Wojna jest od dawna, odbudowa Ukrainy
od dawna, nie mam rodziny na Ukrainie... Lubiê
wszystko w Warszawie (40 lat, Tarnopol); Ona [cór-
ka] rozpoczê³a naukê w szkole specjalnej w Polsce.
Uczy siê jêzyka migowego. Bior¹c pod uwagê z³o¿o-
no�æ sytuacji na Ukrainie i w naszym regionie, chcia-
³yby�my ca³kowicie zostaæ w Polsce. Nauczyæ cór-
kê, i ja sama chcê nauczyæ siê jêzyka polskiego,
kultury, historii i zasymilowaæ siê w spo³eczeñstwie
(48 lat, Bachmut).

Wnioski
Zarówno czynniki obiektywne, jak i subiektywne
wp³ywaj¹ na stan, potrzeby i poziom integracji ukra-
iñskich migrantek wojennych. Warto zastanowiæ siê
nad czasem migracji wojennych do Polski (fala mi-
gracji Ukrainek do Polski). Kondycja i potrzeby
respondentek, które przebywaj¹ w Polsce od d³u¿-
szego czasu, ró¿ni¹ siê od tych, które przenios³y siê
do Polski w okresie maj � czerwiec 2022 r. Rów-
nie¿ do�wiadczenie poruszania siê po terytorium
Ukrainy, obecno�æ nieletnich dzieci, brak wsparcia
�rodzinnego� itp. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
spo³eczna podmiotowo�æ i zaradno�æ uchod�ców,
a tak¿e obecno�æ krewnych, przyjació³ i kolegów
w Polsce, co znacznie u³atwia proces integracji i za-
pewnia niezbêdne wsparcie. Wa¿nym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na poziom integracji jest obecno�æ
wcze�niejszych do�wiadczeñ w Polsce. Innym jest to,
czy dana osoba jest samotna, ma do�wiadczenie
w przeprowadzce czê�ci czy ca³ej rodziny (w tym do-
ros³ych synów i mê¿ów). To w³a�nie ten czynnik
znacz¹co wp³ywa na to, jak ukraiñskie kobiety wi-
dz¹ swoj¹ przysz³o�æ. Obecno�æ osoby udzielaj¹cej

wsparcia �rodzinnego� jest istotna dla przywróce-
nia zaradno�ci i potencja³u spo³ecznego jednostki.
Jednym z najwa¿niejszych czynników pozostaje
równie¿ status materialny migrantek wojennych,
dostêpno�æ oszczêdno�ci oraz praca zdalna (onli-
ne) w Ukrainie.

Generalnie kobiety, które s¹ w Warszawie d³u-
¿ej ni¿ dwa, trzy miesi¹ce, maj¹ ju¿ pracê (choæ nie
zawsze s¹ z niej zadowolone), planuj¹ zostaæ w War-
szawie do koñca dzia³añ wojennych, ale potrzebu-
j¹ pomocy mieszkaniowej. Kobiety, które nie mo-
g³y znale�æ pracy i przystosowaæ siê lub straci³y
mo¿liwo�æ ¿ycia za darmo w Polsce, rozwa¿aj¹ inne
opcje � przeprowadzkê do innego kraju, w inne
miejsce w Polsce lub powrót do Ukrainy. W�ród
osób planuj¹cych przeprowadzkê do innych krajów
najczêstszym motywem jest: dostêpno�æ pomocy
spo³ecznej i bezp³atne mieszkanie, wy¿sze wynagro-
dzenie. Znaczna liczba respondentek planuje w naj-
bli¿szym czasie powrót do Ukrainy (25%). W�ród
najczêstszych powodów s¹: brak oszczêdno�ci, ko-
niec okresu bezp³atnego pobytu w Polsce, brak mo¿-
liwo�ci finansowych wynajmu mieszkania w Polsce,
brak mo¿liwo�ci zatrudnienia (praca nie odpowia-
da kwalifikacjom, niskie wynagrodzenie, niemo¿-
no�æ podjêcia pracy z przyczyn obiektywnych).

Problemy Ukrainek mieszkaj¹cych
w Warszawie i okolicach oraz rekomendacje
Dostêpne do wynajêcia mieszkanie. Teraz wiêkszo�æ
z tych, które przekroczy³y granicê podczas pierw-
szej fali migracji i otrzyma³y azyl, ma potrzebê zna-
lezienia mieszkania. To jeden z najpilniejszych pro-
blemów. Wysoki koszt wynajmu mieszkania dla
ukraiñskich kobiet z dzieæmi. Niemo¿no�æ op³ace-
nia czynszu. Brak mo¿liwo�ci dalszego pobytu
w rodzinach Polaków, którzy przyjêli Ukrainki do
swoich domów.

Rekomendacje: rozwa¿enie mo¿liwo�ci wpro-
wadzenia programu zapewnienia przystêpnych
cenowo mieszkañ dla Ukrainek, które z przyczyn
obiektywnych s¹ zmuszone pozostaæ w Polsce z po-
wodu wojny w Ukrainie; obni¿enie kosztów czyn-
szu za mieszkanie.

Poziom wsparcia finansowego. Wiêkszo�æ z nich
ma ma³e dzieci i w zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê
problemy ze znalezieniem odpowiedniej pracy. 19%
respondentek nie ma teraz mo¿liwo�ci pracy.

Rekomendacje: poniewa¿ Ukrainki nie odmawia-
j¹ pracy, ale z przyczyn obiektywnych nie maj¹ mo¿-
liwo�ci jej podjêcia, poniewa¿ maj¹ ma³e dzieci, warto
rozwa¿yæ mo¿liwo�æ stworzenia odpowiednich
miejsc pracy dla tej wra¿liwej kategorii populacji.

Praca zgodna z kwalifikacjami. Dostêp do ryn-
ku pracy wed³ug poziomu wykszta³cenia i kwalifi-
kacji. Dostêp do rynku pracy dla kobiet z ma³ymi
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dzieæmi. Zapewnienie praw kobiet na rynku pracy.
Motywacja kobiet do efektywnej pracy. Badanie
wykaza³o wystarczaj¹co du¿e zainteresowanie ukra-
iñskich kobiet zatrudnieniem. Znacz¹cy odsetek
ukraiñskich kobiet znalaz³ ju¿ pracê. Jednocze�nie
istnieje znaczna liczba ukraiñskich kobiet, które nie
s¹ zadowolone ze swojego miejsca pracy.

Nauka jêzyka polskiego zgodnie z posiadan¹
kompetencj¹ jêzykow¹. Obecnie istotne s¹ bezp³atne
profesjonalne kursy jêzykowe, które uwzglêdniaj¹ ju¿
istniej¹cy poziom kompetencji jêzykowych uchod�-
ców przebywaj¹cych w Polsce od d³u¿szego czasu.

Rekomendacje: stworzenie bezp³atnych kursów jê-
zykowych dla dzieci i m³odzie¿y, zw³aszcza w ma³ych
miejscowo�ciach pod Warszaw¹.

Dostêpno�æ wolnych miejsc w szko³ach/przed-
szkolach, w tym specjalistycznych. W�ród nich istot-
ny jest problem umieszczania dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi w placówkach o�wiato-
wo-wychowawczych.

Rekomendacje: weryfikacja wymagañ dotycz¹-
cych przyjêcia dzieci ukraiñskich do placówek edu-
kacyjnych w miejscu zamieszkania (wywiad wyka-
za³ czêste odmowy w placówkach edukacyjnych
w miejscu zamieszkania).

Sytuacje konfliktowe, zarówno pomiêdzy samy-
mi uchod�cami, jak i z otoczeniem. Trudno�ci w inte-
gracji spo³ecznej, zw³aszcza samotnych i starszych
kobiet, a tak¿e Ukrainek, które przesz³y psychologicz-
n¹ traumê, w tym cierpi¹cych na zespó³ stresu poura-
zowego (PTSD). Zmêczenie gospodarza/psychiczne
i emocjonalne wyczerpanie Polaków, a zw³aszcza wo-
lontariuszy, prowadz¹ce do napiêæ spo³ecznych.

Rekomendacje: zwrócenie uwagi na stan spo-
³eczny i psychologiczny wolontariuszy i osób po-
magaj¹cych uchod�com z Ukrainy, którzy przez
d³ugi czas znajduj¹ siê w ci¹g³ym napiêciu i stresie.

Legalizacja pobytu w Polsce i wyjazdy do
Ukrainy, które sta³y siê niemo¿liwe dla osób prze-
bywaj¹cych w Polsce powy¿ej 90 dni. Dotyczy tych,
którzy przekroczyli granicê w lutym i marcu
(pierwsza fala migracji).

Rekomendacje: umo¿liwienie bezp³atnych kon-
sultacji prawnych dla ukraiñskich kobiet, maj¹cych
na celu wyja�nienie specyfiki polskiego ustawodaw-
stwa, zw³aszcza w zakresie legalizacji pobytu, sys-
temu podatkowego itp. Potrzeba komunikowania
siê z przyjació³mi i krewnymi. Potrzeba wsparcia
�rodziny� (22% potrzebuje takiego wsparcia, ale go
nie otrzymuje), 54% potrzebuje kontaktów z przy-
jació³mi. Du¿a liczba rozmówców mówi o swojej
izolacji spo³ecznej.

Trudny stan emocjonalny respondentek oraz
przywrócenie podmiotowo�ci i zaradno�ci spo³ecz-
nej. Z jednej strony respondentki mówi¹ o z³ym sta-
nie psychicznym i trudno�ciach w adaptacji, z dru-
giej � wiêkszo�æ nie otrzyma³a ¿adnej pomocy
psychologicznej. Analiza ankiety i wywiadów wy-
kaza³a, ¿e wiêkszo�æ Ukrainek jest emocjonalnie wy-
czerpana, co uniemo¿liwia im aktywno�æ i podej-
mowanie wywa¿onych decyzji. Jednocze�nie
Ukrainki nie s¹ przyzwyczajone do szukania pomocy
u psychologów, co znacznie komplikuje sytuacjê. Za-
gadnienie to wymaga dodatkowych badañ i ewen-
tualnie zaleceñ dotycz¹cych organizacji dodatko-
wych wydarzeñ o charakterze wspieraj¹cym dla
ukraiñskich kobiet.

Wsparcie informacyjne. Problemem jest brak
takiego wsparcia w�ród Ukraiñców obecnie w Pol-
sce. Brak integracji i wzajemnego wsparcia w�ród
ukraiñskich migrantów wojennych.

Opieka zdrowotna. W trakcie badañ ustalono,
¿e pewna czê�æ Ukrainek przebywaj¹cych w Polsce
wskazuje, ¿e nie rozumie funkcjonowania systemu
medycznego w Polsce. Wiêkszo�æ wyra¿a³a nieza-
dowolenie z d³ugiego czasu oczekiwania na wizytê
u lekarza, wysokich kosztów wizyty w prywatnej
przychodni oraz niezrozumienie systemu ubezpie-
czeñ zdrowotnych. S¹ Ukrainki, które skar¿y³y siê
na swoje relacje z lekarzami.

Rekomendacje: Wa¿ne jest organizowanie spo-
tkañ informacyjnych w celu poinformowania ukra-
iñskich kobiet o specyfice korzystania z us³ug me-
dycznych w Polsce.

Pomimo ¿e rozmówczynie opowiada³y o ró¿-
nych trudno�ciach, jakie napotka³y i z jakimi bory-
kaj¹ siê w Polsce, wiêkszo�æ z nich jest zadowolona
z pobytu w Warszawie i wyra¿a wdziêczno�æ Pola-
kom za pomoc i wsparcie.

�ród³a wykorzystane w badaniu
[1]. Ïîë³òè÷í³ ï³äñóìêè 2014 ðîêó: ð³ê, ÿêèé çì³íèâ
óñå, https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2014/
12/141219_political_2014_sx.
[2]. Ïðî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ³ ñâîáîä âíóòð³øíüî
ïåðåì³ùåíèõ îñ³á: Çàêîí Óêðà¿íè. (Â³äîìîñò³
Âåðõîâíî¿ Ðàäè (ÂÂÐ), 2015, ¹ 1, ñò.1), https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#Text.
[3]. Ì³í³ñòåðñòâî ç ïèòàíü ðå³íòåãðàö³¿ òèì÷àñîâî
îêóïîâàíèõ òåðèòîð³é Óêðà¿íè, https://min-
re.gov.ua/news/kilkist-vnutrishno-peremishchenyh-
osib-vpo-v-ukrayini-perevyshchyla-8-mln-lyudey-
zvidky-y-kudy.
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Wstêp
W styczniu 2022 roku ca³y �wiat by³ ju¿ zmêczony
wydarzeniami z ostatnich dwóch lat, które dotknê³y
prawie ka¿dego z nas. Pomimo dziel¹cych ró¿nych
kultur czy standardu ¿ycia, dla wszystkich pande-
mia by³a czasem niepewnym i stresuj¹cym, a trage-
die zwi¹zane ze zdrowiem czy ¿yciem cz³onków
rodziny dotyka³y wiele spo³eczno�ci, wiele rodzin.
Kiedy wydawa³o siê ju¿, ¿e sytuacja uleg³a popra-
wie, 24 lutego 2022 roku �wiat ponownie obieg³a
szokuj¹ca informacja, burz¹ca spokój milionów
ludzi. W mgnieniu oka zmieni³o siê ¿ycie obywate-
li napadniêtej przez Rosjê Ukrainy. W nowej rze-
czywisto�ci znale�li siê tak¿e mieszkañcy pañstw
s¹siednich i ca³ej Europy i �wiata.

Wojna, której skutki odczuwamy nieprzerwa-
nie do dzisiaj, w jednej chwili zmieni³a nasze ¿ycie.
Wiele osób by³o zmuszonych do ucieczki z bom-
bardowanej Ukrainy. Miêdzy innymi krajami w³a-
�nie Polska okaza³a siê dla nich schronieniem. Ju¿
na samym pocz¹tku wojny Polacy organizowali
pomoc i choæ miesi¹ce mijaj¹, wydaje siê, ¿e ta sy-
tuacja nieprêdko ulegnie zmianie. Pierwsze miesi¹-
ce dla wszystkich okaza³y siê szczególnie szokuj¹ce
i trudne. Do�wiadczenia z I i II wojny �wiatowej
wskazywa³y na mo¿liwo�æ rozlania siê konfliktu lub
jego skutków na inne kraje. S¹siaduj¹ca z Ukrain¹
Polska sta³a siê g³ównym celem osób uciekaj¹cych
przed wojn¹ z Ukrainy.

W poni¿szym opracowaniu staramy siê poka-
zaæ obraz pierwszych dni i tygodni exodusu osób
przybywaj¹cych do Polski. Postaramy siê w nim
przybli¿yæ sytuacjê ludzi nap³ywaj¹cych z Ukrainy
do stolicy Polski, których droga prowadzi³a przez
Dworzec Centralny w Warszawie.

Podstawê materia³ow¹ tekstu stanowi¹ bada-
nia przeprowadzone od 10 marca 2022 roku do
13 czerwca 20221. Pocz¹tkowo by³a to obserwa-
cja terenu dworca, którego przestrzeñ zosta³a na

nowo zaaran¿owana zgodnie z potrzebami nap³y-
waj¹cych ludzi. Pojawi³y siê informacje w jêzyku
ukraiñskim, ulotki, gazetki, plakaty, a tak¿e stano-
wiska wolontariuszy pomagaj¹cych uchod�com.
Uwaga badaczy skoncentrowana by³a na przyby-
waj¹cych do Polski kobietach z dzieæmi. Przyby-
wa³y te¿ kobiety samotne, zdarzali siê te¿ starsi
mê¿czy�ni. Niektórzy mieli ze sob¹ zwierzêta. Psy,
koty, �winki morskie, chomiki traktowane by³y jak
cz³onkowie rodzin.

Badacze obserwowali zachowania uchod�ców
przebywaj¹cych w ró¿nych punktach hali dworca.
Przede wszystkim by³o widaæ ich olbrzymie zmê-
czenie, zdenerwowanie, dezorientacjê. Wszyscy
skupiali siê na kolejnych etapach nowej drogi �
przemieszczania siê do miejsc docelowych w War-
szawie lub do innej miejscowo�ci na terenie Polski.
Niektórzy planowali wyjazd do innego pañstwa.
Wielu przyjezdnych natychmiast stara³o siê o tele-
foniczn¹ kartê SIM i po uruchomieniu telefonu
informowa³o najprawdopodobniej bliskich o swo-
im miejscu pobytu. Wielokrotnie rozmowom towa-
rzyszy³ p³acz. Du¿e grupy uchod�ców korzysta³y
z posi³ków serwowanych w namiocie usytuowanym
tu¿ obok dworca (jednocze�nie mog³o tam przeby-
waæ kilkaset osób). Wielu przyby³ych korzysta³o
z darmowych artyku³ów spo¿ywczych, kosmetycz-
nych lub higienicznych rozdawanych w kolejnych
dwóch namiotach ustawionych w pobli¿u strefy
gastronomicznej.

Uchod�cy obserwowali og³oszenia, zapoznawali
siê z informacjami dostêpnymi na dworcu, dotycz¹-
cymi mo¿liwo�ci znalezienia pracy, zakwaterowa-
nia, lub przys³uguj¹cymi im uprawnieniami. Zapew-
niono im darmowe przejazdy w Warszawie, a tak¿e
nieodp³atne podró¿e na terenie Polski.

Uchod�cy chêtnie rozmawiali z wolontariusza-
mi, ustalaj¹c sw¹ dalsz¹ marszrutê lub potrzebn¹
formê pomocy. Wszystko to dzia³o siê w odczuwal-
nej dla badacza atmosferze napiêcia, nerwowo�ci,

Wyje¿d¿aæ czy zostaæ? Uchod�czynie i uchod�cy
oraz osoby decyduj¹ce siê na pozostanie w Ukrainie
(marzec � czerwiec 2022)
Vladyslava Adamska, Aniela Byszewska, Ada Ciacharowska, Natalia Fabisiak, Roksana Kaczorowska, Marta
Ko³omañska, Agata £aziuk, Karolina Orlicz-Rabiega, Natalia Suchowolec, Aleksandra �nieæ, Aleksandra Wo�niak,
Konrad Wysocki, Alicja Wysokiñska

1 Prace badawcze rozpoczê³y siê na terenie Dworca Centralnego. Wszystkie cytaty pochodz¹ z wypowiedzi rozmówców. Niektóre
wypowiedzi by³y w jêzyku polskim, a inne t³umaczone s¹ z jêzyka ukraiñskiego lub angielskiego. Kilku rozmówców nie zgodzi³o siê na
podanie imienia. Badania przeprowadzone zosta³y w ramach zajêæ z socjologii lokalno�ci pod kierunkiem dr Joanny �migielskiej.



Wyje¿d¿aæ czy zostaæ? Uchod�czynie i uchod�cy oraz osoby decyduj¹ce siê na pozostanie w Ukrainie50

niepewno�ci dnia jutrzejszego. Matki tuli³y i uspo-
kaja³y dzieci, podawa³y im jedzenie, picie, pilno-
wa³y, ¿eby nie odchodzi³y same z miejsca, które choæ
na trochê by³o tym �ich nowym domem�. Wymie-
niali siê miêdzy sob¹ zdobytymi informacjami i tym,
na co lub na kogo czekaj¹. Niektórzy korzystali
z pomocy medycznej, jeszcze inni, siedz¹c na pod-
³odze przy swoich baga¿ach, próbowali spaæ. Jad¹-
ce obok dworca karetki pogotowia ratunkowego
z w³¹czon¹ syren¹ wzbudza³y trwogê w osobach
znajduj¹cych siê w polu naszej obserwacji.

W opisanej sytuacji obserwacja i wywiady
uczestnicz¹ce by³y trudne do przeprowadzenia za-
równo z powodów technicznych, jak i etyczno-mo-
ralnych, kiedy chc¹c nie chc¹c uczestniczyli�my
w rozpaczy ludzi i ich ma³ych intymnych �wiatach
w tak publicznym miejscu, jakim jest dworzec ko-
lejowy. Aran¿owane przez badaczy rozmowy ogra-
nicza³y siê do krótkich wypowiedzi informuj¹cych
o wydarzeniach poprzedzaj¹cych wyjazd, trudach
podró¿y z Ukrainy, przebytej drodze do Polski oraz
podziêkowaniach dla Polaków za okazywan¹ po-
moc.

Dla przyk³adu mo¿na przytoczyæ niektóre wy-
powiedzi zebrane od 10 do 31 marca 2022: Jedzie-
my z Charkowa tam strasznie. Cztery dni w drodze
Wszystko nasze tam zosta³o. Wybuchy, alarmy.
Dzieci s¹ nerwowe. Tu spokój. Wy dobrzy ludzie.
Kole¿anka tu ju¿ trzy dni, i tam pojedziemy, za trzy
godziny po nas dojedzie (k(dwie), dwójka dzieci,
4 i 6 lat); My z Kijowa. Ciê¿ko. Ta droga to mêka.
Tam bomby, rakiety, syreny. W piêæ dni tu dojecha-
li�my. bêdziemy gdzie� pracowaæ a dzieci uczyæ siê
bêd¹. Przeczekamy i wracamy do siebie. Dziêkuje-
my, za to, ¿e tak siê nami opiekujecie, tak nas wita-
cie (k(dwie), troje dzieci, 6, 7 i 9 lat); Uciekli�my,
siedzieli�my w schronie [p³acz] w Chersoniu nie by³o
nawet czym oddychaæ. Straszne rzeczy widzieli�my.
Mordercy z Rosji zabijaj¹ dzieci i starych i ka¿dego.
Tu musimy pobyæ i wracamy do siebie. Dla Polski
podziêkowanie i b³ogos³awieñstwo (k(trzy), dwoje
dzieci, 10 i 12 lat).

D³u¿sze rozmowy przeprowadzane by³y tak¿e
poza terenem dworca, jednak¿e ka¿dy z naszych
rozmówców, przyje¿d¿aj¹c do Polski, wysiad³ w³a-
�nie w tym miejscu2.

W trzynastu przeprowadzonych wywiadach
w�ród respondentów dominowa³y kobiety (10 ko-
biet i 3 mê¿czyzn). W jednym z wywiadów wziê³y
równolegle udzia³ dwie kobiety. Wszystkie respon-
dentki by³y Ukrainkami. Respondenci mê¿czy�ni to:
Rosjanin odbywaj¹cy studia we Lwowie, niepe³no-
letni ch³opak narodowo�ci ukraiñskiej, Polak � pra-
cownik akademicki, który podobnie jak my prze-
prowadza³ badania empiryczne, a jednocze�nie

pe³ni³ funkcjê wolontariusza. Respondenci byli zró¿-
nicowani pod wzglêdem wieku, natomiast przewa-
¿a³y osoby w wieku 36�46 lat.

W�ród respondentów i respondentek by³a tyl-
ko jedna osoba, która przyjecha³a sama, reszta de-
klaruje, ¿e przyby³a z kim�, najczê�ciej by³y to ich
dzieci. Inni przyjechali z rodzeñstwem, wnukami
lub osobami poznanymi na granicy.

Na pytanie �Czy respondent/ka zosta³/a obda-
rzony/a pomoc¹ ze strony innej osoby/urzêdu/rz¹-
du?� badani odpowiadali w przewa¿aj¹cej wiêkszo-
�ci twierdz¹co, jeden g³os by³ przecz¹cy. Ponadto, na
pytanie �Czy osoba czuje, ¿e ma prawo do pomo-
cy?� ponad po³owa zadeklarowa³a odpowied� twier-
dz¹c¹. Z pozosta³ej czê�ci po³owa odpowiedzia³a
przecz¹co. Dwie osoby nie korzysta³y z pomocy,
poniewa¿ czu³y, ¿e inni jej bardziej potrzebuj¹.

Respondenci i respondentki, charakteryzuj¹c
otrzymane �wiadczenia, najczê�ciej odpowiadali, ¿e
by³a to pomoc materialna oraz pomoc w znalezieniu
lub zapewnienie miejsca noclegowego na d³u¿szy lub
krótszy okres. Tego rodzaju wsparcie otrzymali od
osób fizycznych. Do najczê�ciej wymienianej pomo-
cy rzeczowej badani zakwalifikowali odzie¿, ¿yw-
no�æ, �rodki higieny osobistej, zabawki, przybory
niezbêdne do edukacji czy sprzêt elektroniczny.
Osoby badane wspomina³y równie¿ o doradztwie
informacyjnym i urzêdowym udzielanym zarówno
przez osoby prywatne, jak i instytucje rz¹dowe.

Zdecydowana wiêkszo�æ respondentów i re-
spondentek chcia³a po wojnie wróciæ do swojej oj-
czyzny, natomiast niewielu deklarowa³o chêæ po-
zostania w Polsce.

Wed³ug zebranych wypowiedzi wiêkszo�æ bada-
nych zosta³a otoczona pomoc¹ oraz mog³a liczyæ
na wsparcie zarówno ze strony osób fizycznych, jak
i instytucji pañstwowych.

Uchod�czynie i uchod�cy

Historia 1
M³oda dziewczyna, studentka, przyjecha³a do Pol-
ski 26 lutego 2022 roku, zaraz po wybuchu woj-
ny. Razem z mam¹ wyjecha³a z Kijowa samocho-
dem, a kiedy dotar³y do granicy z Polsk¹, przesiad³y
siê do autokaru, który ju¿ czeka³ na uchod�ców.
W ten sposób dotar³y na Dworzec Centralny
w Warszawie. Sama podró¿ nie wzbudzi³a w niej
skrajnych emocji, przebieg³a jej zdaniem bezpro-
blemowo. Nie jecha³a w nieznane, wcze�niej miesz-
ka³a ju¿ w Polsce: Ja tutaj mieszka³am od 15. roku
¿ycia, jestem tutaj jak w domu. W 2019 roku wró-
ci³am na Ukrainê i teraz my�lê, ¿e nie wrócê na
Ukrainê.

2 Przedstawione historie to w ca³o�ci do�wiadczenia respondentów, ich spostrze¿enia, emocje i prze¿ycia. Artyku³ ma na celu oddanie
im g³osu, aby ta sytuacja zosta³a zapamiêtana, a jej g³ówni poszkodowani dostrze¿eni.
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Podkre�li³a, ¿e w samej Ukrainie nie spotka³y
jej ¿adne traumatyczne prze¿ycia i z ³atwo�ci¹ uda-
³o jej siê opu�ciæ kraj. W Warszawie wynajê³a miesz-
kanie wspólnie z mam¹ na Mokotowie. Utrzymuj¹
siê same. Ta niezale¿no�æ finansowa by³a dla niej
bardzo istotnym elementem. Wiele razy podkre�la-
³a, ¿e jest w stanie poradziæ sobie sama i pomoc
niesiona przez Polaków jest przeznaczona dla bar-
dziej potrzebuj¹cych. Sama te¿ czu³a, ¿e jej obowi¹z-
kiem jest pomagaæ przyje¿d¿aj¹cym rodakom: Ja te-
raz po prostu mieszkam na Mokotowie, mam
autobus, jadê do Dworca Centralnego i ja tutaj sto-
jê przez 20�30 minut, kogo� szukam. Dzisiaj znala-
z³am ch³opaka, który mia³ 2�3 lata, z mam¹, po-
szli�my do Rossmanna i co� kupili�my.

Widaæ tym samym, ¿e dziewczyna czu³a, ¿e
znajduje siê w bardzo uprzywilejowanej sytuacji.
Podkre�la³a, ¿e uda³o jej siê uciec przed okrucieñ-
stwami wojny. Sama te¿ nie chcia³a korzystaæ z po-
mocy oferowanej przez Polaków, jednak jej zda-
niem by³a ona bardzo dobrze zorganizowana
i dopasowana do potrzeb Ukraiñców. To, co zro-
bi³o na niej najwiêksze wra¿enie, to zmiana nasta-
wienia Polaków do Ukraiñców: Jest w stu procen-
tach super, �wietnie. Kiedy ja tutaj wcze�niej
przyjecha³am � nie by³o takiej mi³o�ci tutaj miê-
dzy Ukrain¹ a Polsk¹, nigdy nie by³o, naprawdê!
I teraz jestem bardzo zdziwiona, przyjemnie zdzi-
wiona, ¿e tak jest.

Mo¿na tutaj zauwa¿yæ kilka istotnych aspektów,
które dla dziewczyny odgrywa³y istotn¹ rolê. Przede
wszystkim spojrzenie, ¿e ka¿dy uchod�ca jest inny
i zmaga siê z ca³kowicie innymi problemami. Po-
nadto uchod�ca to przede wszystkim osoba ucie-
kaj¹ca przed wojn¹, a nie uchod�ca ekonomiczny.
Wiele osób jest w stanie zapewniæ sobie stabilno�æ
finansow¹ po przyje�dzie do Polski.

To, na co dodatkowo zwróci³a uwagê, to kwe-
stia wdziêczno�ci i utrzymania dobrych relacji po
wojnie. Jej zdaniem wiele osób nie docenia otrzy-
mywanej pomocy. By³o widaæ, ¿e ta kwestia wzbu-
dzi³a w niej du¿o emocji. Podkre�la³a, ¿e pomoc
nale¿y doceniaæ i nie�æ j¹ z w³a�ciwych pobudek:
To jest Polaków decyzja, ¿e pomagaj¹, (�) Chcê,
¿eby po wojnie Polska mówi³a, ¿e, no, Ukraina po-
dziêkowa³a nam, ¿e pomagamy. No bo naprawdê
uratowali nam ¿ycie. Tak by³o, tak jest. Mam na-
dziejê, ¿e tak bêdzie, ¿e bêdziemy braæmi. Bo nie-
stety nie dziêkujemy, tak jak powinni�my. To jest
prawda.

Jej zdaniem dobrym udogodnieniem by³oby
wprowadzenie list z nazwiskami osób potrzebuj¹-
cych, którym mo¿na by³oby udzielaæ pomocy ano-
nimowo: Potrzebujê, ¿eby by³a jaka� akcja anoni-
mowa, lista z rodzinami, które s¹ bardzo biedne
i naprawdê potrzebuj¹ pomocy � nie s¹ oszusta-
mi. I mo¿na im pomóc. Przyje¿d¿a do nich tylko
kierowca, oddaje im potrzebne rzeczy i tyle. Bo ja

akurat wolê w taki sposób, nie chce ¿adnych po-
dziêkowañ. Jestem po prostu szczê�liwa, ¿e poma-
gam.

Dziewczyna pokazywa³a przede wszystkim
wdziêczno�æ za pomoc niesion¹ uchod�com ze
strony Polaków, podkre�laj¹c przy tym jak wa¿na
jest ta wdziêczno�æ i odpowiedzialno�æ w tej sy-
tuacji. Wielokrotnie zaznacza³a, ¿e tê pomoc na-
le¿y doceniaæ i dobrze z niej korzystaæ. Ona, jako
osoba, która zdo³a³a szybko uciec z zagro¿onych
terenów, czu³a siê zobowi¹zana radziæ sobie sama
w miarê mo¿liwo�ci i dbaæ, by pomoc otrzymali
najbardziej poszkodowani, potrzebuj¹cy. Pokazu-
je to tym samym jak uchod�ca szybko mo¿e siê
staæ osob¹ pomagaj¹c¹ innym potrzebuj¹cym oraz
jak istotna zdaniem wielu osób mo¿e byæ zmiana
perspektywy.

Historia 2
37-letnia kobieta przyjecha³a do Polski 19 lutego
wraz z 10-letni¹ córk¹, po namowie znajomych,
którzy w przeciwieñstwie do wiêkszo�ci obywate-
li Ukrainy czuli napiêcie w kraju i nadchodz¹ce
niebezpieczeñstwo. Kobieta przyjecha³a ze Lwowa
poci¹giem do Przemy�la, a stamt¹d uda³a siê do
Warszawy: Wszyscy wiedzieli, ¿e co� siê szykuje
i nie jest bezpiecznie. Nie chcia³am, ¿eby córce siê
co� sta³o. Szybko uda³o mi siê spakowaæ i przyje-
chaæ tutaj.

Kobieta nie ma bliskiej rodziny w Ukrainie. Jej
by³y partner i ojciec jej córki zosta³ w kraju i pla-
nowa³ walczyæ. Kobieta wspomina³a o znajomych
w Polsce, którzy zaoferowali jej pomoc jak tylko
przekroczy granice. Po przyje�dzie skontaktowa³a
siê ze znajom¹, która od kilku lat mieszka w Polsce
i akurat wspomnia³a o tym, ¿e pewna rodzina og³o-
si³a na grupie na Facebooku, ¿e przyjmie rodzinê
i zaoferuje pracê. Pierwsze kilka dni spêdzi³y�my
u mojej kole¿anki. Ona tu mieszka ju¿ d³ugo, wiêc
wie co i jak. Powiedzia³a, ¿e pomo¿e.

Kobieta pracuje obecnie w stadninie, tam po-
maga oporz¹dzaæ konie i sprz¹taæ dom w³a�cicieli.
Za swoj¹ pracê dostaje wynagrodzenie, które, jak
twierdzi, starcza jej na komfortowe funkcjonowa-
nie w Polsce. Obecnie mieszka w mieszkaniu nale-
¿¹cym do jej pracodawców. Z rozmowy wynika, ¿e
jest bardzo wdziêczna za pomoc, któr¹ dosta³a.
Cieszy siê, ¿e mo¿e pracowaæ i �zwyczajnie zara-
biaæ�: Mieszkam u Pañstwa [podaje nazwisko pra-
codawców]. Bardzo dobrzy ludzie. No dali mi pra-
cê i to najwa¿niejsze, ¿e mogê pracowaæ, a nie za
darmo biorê wszystko. Ciê¿ka to praca, bo nie mia-
³am wcze�niej takiej, na Ukrainie g³ównie w skle-
pach pracowa³am, ale wszystkiego siê uczê i siê sta-
ram.

Kobieta wielokrotnie wspomina³a, ¿e jest bar-
dzo wdziêczna, ¿e tak ³atwo uda³o jej siê znale�æ
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bezpieczne miejsce. Mimo ¿e nie zetknê³a siê bez-
po�rednio z okrucieñstwem wojny, widaæ by³o
zmartwienie i smutek na jej twarzy. Z przejêciem
mówi³a o sytuacji w Ukrainie: Przykro jest o tym
mówiæ. Ca³e ¿ycie tam mieszka³am, to mój dom.
Mo¿e teraz tutaj mi siê uda.

Kobieta wspomnia³a równie¿ o problemach
córki. Dziewczynka ciê¿ko znios³a tê sytuacjê.
Wspomina³a o tym, ¿e córka têskni i martwi siê
o swojego tatê. Brakuje jej kole¿anek, boi siê, ¿e
mo¿e nie wróciæ do domu. Jednocze�nie nie do
koñca rozumie zaistnia³¹ sytuacjê. Kobieta dba o to,
by córka nie ogl¹da³a wiadomo�ci w telewizji, boi
siê, ¿e to pogorszy sytuacjê: [wypowiada imiê cór-
ki] nie wie co siê dzieje. Têskni za tat¹ i kole¿anka-
mi. Tutaj jeszcze nie zna ludzi, nie mówi po polsku.
[zastanawia siê co powiedzieæ] Bojê siê, ¿e siê nie
przyzwyczai.

Kobieta opowiada³a równie¿ o szkolnej sytuacji
córki. Na ten moment dziewczynka bêdzie mia³a
lekcje w formie online z nauczycielami ze szko³y we
Lwowie. Wspomina³a równie¿ o chêci pozostania
na sta³e w Polsce, znalezienia tu mieszkania do
wynajêcia. Chce siê lepiej nauczyæ jêzyka polskie-
go i nauczyæ go córkê. Chcia³aby równie¿ znale�æ
tu szko³ê i psychologa dla córki: Mo¿e tu zostanie-
my. W Polsce siê lepiej ¿yje ni¿ w Ukrainie. Lepiej
siê zarabia. Chcia³abym [podaje imiê córki] wys³aæ
do szko³y tutaj, ¿eby znalaz³a kole¿anki i mog³a tu
mieszkaæ.

Kobieta wielokrotnie okazywa³a wdziêczno�æ za
pomoc, któr¹ otrzyma³a. Rozumie, ¿e to nie jest
³atwa sytuacja te¿ dla Polaków, tym bardziej jest
wzruszona ilo�ci¹ pomocy, o której s³yszy. Widaæ,
¿e stara siê usprawiedliwiaæ swoj¹ sytuacjê i poka-
zaæ, ¿e nie stara siê nikogo wykorzystaæ: Jestem bar-
dzo wdziêczna, ¿e nie muszê siê martwiæ o to jak
córka ¿yje. Bardzo siê staram, ¿eby tu dobrze by³o.
Du¿o pracujê, dla nas obu.

Respondentka nie wspomina³a nic na temat
obszarów, w których mog³oby brakowaæ pomocy.
Sam sposób wypowiedzi kobiety ukazywa³ du¿e
poczucie wdziêczno�ci, jak równie¿ zak³opotanie
wynikaj¹ce z ca³ej sytuacji. Wypowiada³a siê w spo-
sób t³umacz¹cy siê. Ogarnia³ j¹ jednocze�nie lêk,
ulga i zobowi¹zanie.

Historia 3
Kobieta w wieku oko³o 30 lat przyjecha³a z ma³ej
miejscowo�ci 40 km od Kijowa. Dotar³a poci¹giem
na Dworzec Centralny w Warszawie 29 lutego,
gdzie czeka³a na przesiadkê do Gdañska. Podró¿o-
wa³a z dwoma synami w wieku 4 i 7 lat. Pocz¹tko-
wo kobieta nie chcia³a wyje¿d¿aæ z Ukrainy ze
wzglêdu na mê¿a i dalsz¹ rodzinê. Obawia³a siê
równie¿ dalekiej i niebezpiecznej podró¿y. Jednak
po namowach kuzynki, która wyjecha³a do Polski

zaraz po rozpoczêciu wojny, zdecydowa³a siê na
wyjazd. Przekonuj¹cym argumentem okaza³o siê
bezpieczeñstwo dzieci. Kobieta planuje powrót do
domu, gdy bêdzie to bezpieczne: Chcia³am zostaæ
w domu z mê¿em, ale kuzynka mnie namówi³a,
¿ebym ze wzglêdu na dzieci przyjecha³a. Ba³am siê,
¿e podró¿ nie bêdzie bezpieczna, ale wszystko siê
uda³o.

Na Dworcu Centralnym w Warszawie kobieta
czu³a siê zagubiona, poniewa¿ wcze�niej nie pod-
ró¿owa³a za granicê. Rzadko wyje¿d¿a³a ze swojej
miejscowo�ci i wielko�æ dworca j¹ przyt³oczy³a:
Jestem pierwszy raz za granic¹, je�dzi³am tylko
w Ukrainie na wakacje z dzieæmi albo do rodziny.
Wszystko tu jest takie du¿e i inne.

Kobieta otrzyma³a pomoc od wolontariuszy na
dworcu w Warszawie, bo nie mog³a znale�æ hali
biletowej. Wysz³a z peronu ze z³ej strony. Pomóg³
jej wolontariusz, zaprowadzi³ do hali, wskaza³,
gdzie ma i�æ na nastêpny poci¹g, oraz pokaza³ na-
miot z jedzeniem. Kobieta nie mówi³a, czy dosta-
³a jakie� dary, ale dzieci bawi³y siê popularnymi
maskotkami z Biedronki. Wolontariusze s¹ bardzo
mili, wskazali nam namiot, gdzie mogli�my odpo-
cz¹æ i zje�æ.

Kobieta pomimo zagubienia czu³a wdziêczno�æ
za pomoc, zaskoczy³a j¹ pomoc wolontariuszy.
Wszyscy byli dla niej uprzejmi i pomocni. Nie spo-
dziewa³a siê, ¿e wszystko dostanie za darmo. Ko-
bieta nie wskaza³a obszaru, w którym nale¿a³oby
poprawiæ pomoc. Komunikaty by³y dla niej zrozu-
mia³e, czê�æ informacji i plan podró¿y pomog³a
zorganizowaæ kuzynka, która namówi³a j¹ do
ucieczki z Ukrainy. Kobieta nie martwi³a siê o dal-
sz¹ podró¿, by³a spokojna, ¿e znajduje siê ju¿ w Pol-
sce. Mia³a zostaæ odebrana przez kuzynkê w Gdañ-
sku, gdzie uda³o siê zorganizowaæ dla nich nocleg:
Kuzynka odbierze nas w Gdañsku z peronu i nam
pomo¿e.

Na okres pobytu w Polsce kobieta chcia³aby
pój�æ do pracy, ¿eby siê tutaj utrzymaæ. Ma nadzie-
jê, ¿e kuzynka pomo¿e jej to zorganizowaæ. Wcze-
�niej zajmowa³a siê domem i dzieæmi oraz praco-
wa³a dorywczo.

Historia 4
Respondentk¹ by³a pani Mila � osoba bardzo kon-
taktowa i ciep³a. Mia³am okazjê poznaæ j¹, gdy
tymczasowo mieszka³a u moich przyjació³ krótko
po tym, jak rozpoczê³a siê wojna w Ukrainie. Bez
problemu zgodzi³a siê ze mn¹ porozmawiaæ. Gdy
zapyta³am j¹, czy w jej odczuciu ma prawo do po-
mocy, odpowiedzia³a, ¿e ma mieszane odczucia.
Z jednej strony czuje, ¿e ma prawo do pomocy,
ale z drugiej strony nie chce korzystaæ, poniewa¿
s¹ wed³ug niej osoby, które potrzebuj¹ wiêcej ni¿
ona.
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Opowiedzia³a równie¿ o otrzymanej przez ni¹
pomocy oraz o jej zakresie. Pani Mila zamieszka³a
u rodziny partnera jej córki, która od kilku lat miesz-
ka w Polsce. Córka odda³a swoje mieszkanie gru-
pie przyjació³ z Ukrainy, którzy przyje¿d¿ali do
Warszawy, a pó�niej kierowali siê w inne miejsca
w Polsce lub Europie. Pani Mila zdo³a³a dojechaæ
poci¹giem do Warszawy, sk¹d zosta³a odebrana
przez córkê i jej partnera, a nastêpnie przywiezio-
na do domu partnera córki w Miñsku Mazowiec-
kim. Mieszka³a tam 3 tygodnie, pó�niej przenios³a
siê z córk¹ do jej mieszkania w Warszawie. Gdy nie
mog³a znale�æ dobrej pracy w Warszawie, uda³o jej
siê wyjechaæ do Barcelony, aby znale�æ lepsze per-
spektywy na przysz³o�æ. W Charkowie, jej pierwot-
nym miejscu zamieszkania, zajmowa³a siê prac¹
w promocji, tworzy³a kampanie promocyjne dla
mera Charkowa. Nied³ugo przed pocz¹tkiem woj-
ny przenios³a siê z Charkowa do Kijowa, gdzie
przebywa³ i nadal przebywa jej m¹¿, który jest
dziennikarzem politycznym. Mila chcia³aby zna-
le�æ dobr¹ pracê w Europie, jest wdziêczna za
otrzyman¹ pomoc od rodziny Karola (partnera
córki). Nie uwa¿a, aby otrzymywana pomoc mo-
g³a jeszcze czego� dotyczyæ. Ca³y czas powtarza³a,
¿e Ukraiñcy otrzymuj¹ bardzo du¿¹ pomoc, szcze-
gólnie w Miñsku Mazowieckim, gdzie mieszka³a
przez 3 tygodnie.

Zapytana o to, czy informacje, które otrzymy-
wa³a, by³y zrozumia³e, odpowiedzia³a, ¿e nie wszyst-
kie. Na pocz¹tku nie by³o to dla niej jasne, czy
powinna zarejestrowaæ siê w urzêdzie miasta, po-
niewa¿ nie wiedzia³a jak d³ugo bêdzie przebywaæ
w Miñsku Mazowieckim. Chcia³a ubiegaæ siê
o ubezpieczenie zdrowotne, dosta³a jednak infor-
macjê, aby poczekaæ na ustawê umo¿liwiaj¹c¹ nada-
nie numeru PESEL. Pó�niej wiedzia³a, ¿e bêdzie
wyje¿d¿aæ do Barcelony w poszukiwaniu lepszego
zatrudnienia, wiêc nie chcia³a sk³adaæ wniosku o nu-
mer PESEL.

Pani Mila czuje siê bardzo �zaopiekowana�,
dosta³a bardzo du¿¹ pomoc u rodziny Karola. Mia³a
miejsce, w którym mog³a odpocz¹æ i zastanowiæ siê
co dalej. Jest bardzo wdziêczna za pomoc, jak¹
otrzymuj¹ jej rodacy w Polsce. Mówi³a o tym, ¿e
nie mo¿e siedzieæ w miejscu, gdy w jej kraju dzieje
siê taka tragedia. Interesowa³a siê tym, w jaki spo-
sób mog³aby pomóc innym osobom z Ukrainy, które
przebywaj¹ w Polsce. Na pocz¹tku swojego pobytu
w Miñsku Mazowieckim skontaktowa³a siê z urzê-
dem miasta, gdzie pomog³a w t³umaczeniu broszu-
rek informacyjnych dla osób z Ukrainy, zawieraj¹-
cych informacje o proponowanych im formach
pomocy oraz spotkaniach integracyjno-informacyj-
nych.

Na podstawie tego, ¿e czêsto przebywa³am
w towarzystwie Pani Mili, mog³am zauwa¿yæ jak
wdziêczna jest ludziom, którzy jej pomogli. Gdy

mieszka³a u rodziny, Karola ca³y czas proponowa³a
swoj¹ pomoc przy sprz¹taniu oraz robieniu zaku-
pów, co drugi dzieñ piek³a ciasto dla ca³ej rodziny.
Pomimo bólu, który odczuwa³a ze wzglêdu na strach
o mê¿a oraz jej kraj, pani Mila pozostawa³a
u�miechniêta i chêtnie bra³a udzia³ w ¿yciu domo-
wym, jak równie¿ pomaga³a w urzêdzie miasta jako
t³umacz.

Historia 5
Respondentka � kobieta 26 lat. Przyjecha³a z Za-
poro¿a, gdzie znajduje siê jej dom rodzinny. Tam
mieszka³a z mam¹ (obywatelstwo rosyjskie), tat¹
(rodzice 50�55 lat) oraz 33-letnim bratem, który
jest osob¹ neuroatypow¹. Podkre�la, jak bardzo
istotna jest dla niej rodzina, co równie¿ wynika
z jej wypowiedzi: Do wyjazdu przekonali mnie
rodzice. A konkretnie mama. Temat zaczê³a jesz-
cze przed wybuchem wojny. Mama jest z pocho-
dzenia Rosjank¹. Nie mia³a ¿adnych w¹tpliwo�ci,
¿e to siê wydarzy.

Respondentka t³umaczy, ¿e chcia³a pozostaæ
z rodzin¹. Jednak ustali³a z rodzicami, ¿e jej wyjazd
bêdzie najlepszym rozwi¹zaniem ze wzglêdu na, ¿e
jest jedyn¹ osob¹ w rodzinie, która mo¿e dodatko-
wo wspomagaæ j¹ finansowo, pracuj¹c w bezpiecz-
nym miejscu.

Wyjecha³a z Zaporo¿a dwa dni po rozpoczêciu
wojny. Podkre�la, ¿e zwlekanie z t¹ decyzj¹ unie-
mo¿liwi³oby jej wyjazd. Ze wzglêdu na to, ¿e omó-
wi³a z rodzin¹ i podjê³a tê decyzjê ju¿ wcze�niej,
w domu mia³a spakowan¹ walizkê. W walizce zna-
laz³y siê rzeczy podstawowej potrzeby oraz doku-
menty � paszport i dyplom ukoñczenia studiów,
ksi¹¿eczka zdrowia zwierzêcia, z którym planowa-
³a wyjechaæ: Pakowa³am siê z ogromnym bólem, ale
potem cieszy³am siê, ¿e zrobi³am to wcze�niej. Moja
znajoma na przyk³ad pakowa³a siê w pop³ochu. Z te-
go stresu nie zapakowa³a sobie majtek. Przywioz³a
za to kuchenne �cierki. W takim stanie cz³owiek nie
my�li. £apie cokolwiek.

Respondentka podró¿owa³a czê�ciowo w gru-
pie, a czê�ciowo sama. Z Zaporo¿a wyjecha³a au-
tem wraz ze znajomymi, którzy kierowali siê do
bezpieczniejszego regionu Ukrainy. Znajomi pozo-
stali w okolicach Lwowa, podczas gdy ona znala-
z³a transport na dworzec i po ponaddwunastogo-
dzinnym oczekiwaniu wsiad³a do poci¹gu do Polski:
Na dworcu panowa³ kompletny chaos. Ba³am siê,
¿e zdepczê jakie� dziecko albo kto� zdepcze mnie.
(...). No jaki� koszmar. Kto� siê z kim� ¿egna, kto�
podaje dziecko do wagonu przez okno, kto� rozgl¹-
da siê z przera¿eniem, bo zgubi³ reklamówkê. A w tej
reklamówce wszystko i nic.

Pobyt na dworcu we Lwowie oraz sam¹ pod-
ró¿ poci¹giem respondentka wspomina niechêtnie.
Skwitowa³a, ¿e przez zmêczenie nie towarzyszy³y
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jej ¿adne emocje: My�la³am zadaniowo, ¿e mam siê
dostaæ do wagonu, ¿e muszê pilnowaæ transportera
z kotem.

Podró¿ spêdzi³a w korytarzu poci¹gu. Sama nie
wie, ile czasu podró¿owa³a � po drodze zasypia³a
i budzi³a siê. Na Dworzec Centralny dojecha³a nad
ranem po ponad dobie od momentu, w którym zna-
laz³a siê we Lwowie.

Respondentka nie mia³a sprecyzowanych pla-
nów dotycz¹cych tego, co zrobi po przyje�dzie do
Polski. Skupi³a siê na szukaniu za pomoc¹ mediów
spo³eczno�ciowych ludzi, którzy zgodziliby siê przy-
j¹æ j¹ na krótki okres razem z jej zwierzêciem do-
mowym. £¹cznie na dworcu przebywa³a oko³o 3�
4 godzin.

Respondentka skorzysta³a z kilku form pomo-
cy, jednak tylko z tego, co by³o niezbêdne. Z jej
wypowiedzi wynika, ¿e wstydzi siê przyj¹æ pomoc.
Obawia siê z niej korzystaæ, aby nie zostaæ �le oce-
nion¹. Ma stabiln¹ sytuacjê finansow¹, co pozwala
jej na zadbanie o potrzeby we w³asnym zakresie:
Czyta³am w Internecie komentarze, co mówi¹
o Ukraiñcach, którzy przyjechali w pierwszych
dniach wojny. ̄ e niektórzy drogie samochody maj¹.
No maj¹. Wiadomo, ¿e pierwsi uciekaj¹ ci, których
na to staæ. Mnie te¿ by³o staæ. I staram siê radziæ
sobie sama.

Na dworcu skorzysta³a z darmowych kart SIM,
aby móc swobodnie kontaktowaæ siê z osob¹ j¹
goszcz¹c¹, oraz z przek¹sek rozdawanych przez
wolontariuszy: Wolontariusz powiedzia³ mi, ¿e wy-
gl¹dam blado. Naciska³, ¿ebym wziê³a batonik i her-
batê. Wziê³am, bo poczu³am, ¿e cukier we krwi chy-
ba naprawdê mi spad³. Ale nie mog³am w siebie tego
wcisn¹æ. Chcia³o mi siê wymiotowaæ.

Na dworcu mi³o zaskoczy³o j¹, ¿e wolontariu-
sze opiekuj¹ siê nie tylko lud�mi, ale tak¿e zwie-
rzêtami, które przywie�li: [kotka] dosta³a wodê,
mokr¹ karmê. Mi³a pani wyczy�ci³a jej transporter.
Chyba popu�ci³a ze stresu. Nie wiem, nie zwraca-
³am ju¿ na to uwagi. Cieszy³am siê, ¿e nie zgubi³a
siê po drodze.

Korzysta³a z go�ciny osoby prywatnej przez
miesi¹c � mieszka³a z lud�mi w swoim wieku. Po
tym czasie opu�ci³a mieszkanie � nie poda³a z ja-
kiego powodu. Skorzysta³a z systemowego rozwi¹-
zania � bazy ³¹cz¹cej w³a�cicieli mieszkañ z potrze-
buj¹cymi: Nie chcia³am ju¿ szukaæ niczego na
Facebooku. Zreszt¹ to ju¿ by³o miesi¹c po moim
przyje�dzie � wiêkszo�æ chêtnych osób ju¿ kogo�
go�ci³a. Ba³am siê, ¿e nic nie znajdê, ¿e kto� mnie
oszuka. Nie wiem, ile powinna kosztowaæ kwatera
w Warszawie.

O bazie powiedzia³ jej goszcz¹cy j¹ ch³opak �
on za� dosta³ informacjê o takim narzêdziu od swo-
ich znajomych. Informacja o mo¿liwo�ci korzysta-
nia z bazy by³a s³abo promowana, jednak respon-
dentka jest zadowolona, ¿e takie rozwi¹zanie

zosta³o wprowadzone i ocenia je pozytywnie. Pod-
kre�la, ¿e jest to rozwi¹zanie optymalne. W for-
mularzu mo¿na by³o uwzglêdniæ ró¿ne czynniki
(np. posiadanie zwierz¹t), dziêki czemu osoby po-
trzebuj¹ce trafia³y do dobrze dobranych dla nich
goszcz¹cych. Obecnie dalej mieszka u osób prywat-
nych ze wzglêdu na problemy na rynku wynajmu �
drogie mieszkania, coraz mniejsza chêæ w³a�cicieli
do wynajmowania osobom bez obywatelstwa pol-
skiego.

Respondentka wskazuje, ¿e ze wzglêdu na czê-
ste podró¿e s³u¿bowe w ró¿ne miejsca odnalezienie
siê w mie�cie nie by³o problemem: Pytasz o dworzec?
Tam nie da³o siê zgubiæ. Zawsze kto� pokierowa³.
Gorzej by³o siê odnale�æ w samym mie�cie, nie mo-
g³am uwierzyæ w to, ile jest tu linii komunikacyjnych,
ba³am siê, ¿e wsi¹dê w nie ten autobus.

Po przyje�dzie respondentka zmaga³a siê z bar-
dzo silnym stresem i obaw¹ o rodziców oraz brata,
którzy zostali w mie�cie zajêtym przez Rosjan.
Wskazuje, ¿e jej nastrój zale¿ny jest od wiadomo�ci
od bliskich i z ukraiñskich mediów. Stara siê ¿yæ
normalnie, korzystaæ z drobnych rzeczy, które j¹
ciesz¹, ale mimo to towarzyszy jej niepokój: Ca³y
czas z telefonem, wszêdzie z telefonem, czasem tak
d³ugo milczy i czujê wielki stres.

W Polsce respondentka zajmuje siê tym, czym
zajmowa³a siê w Ukrainie � marketingiem i PR
w du¿ej korporacji, posiadaj¹cej równie¿ oddzia³y
zagraniczne, dziêki temu firma mia³a mo¿liwo�æ
zapewnienia pracy zdalnej dla wszystkich osób pra-
cuj¹cych w oddziale ukraiñskim, przy jednoczesnym
zachowaniu pe³nych pensji dla mêskiej czê�ci pra-
cowników, którzy zostali w kraju.

Respondentka nie chce wracaæ, ma du¿e obawy,
¿e Donieck i £ugañsk zostan¹ przy³¹czone do Rosji,
wtedy wroga granica bêdzie bli¿ej jej rodzinnego
miasta. Nie bêdzie siê mog³a czuæ bezpiecznie. Zale-
¿y jej na tym, aby zabraæ z Zaporo¿a rodziców i bra-
ta. Wie, ¿e w tym momencie nie jest to mo¿liwe ze
wzglêdu na zakaz wyjazdu z kraju mê¿czyzn. Dekla-
ruje jednak, ¿e gdy tylko zostanie zniesiony, bêdzie
próbowa³a nak³oniæ rodzinê do wyjazdu, niezale¿-
nie od sytuacji w kraju. Nie ma sprecyzowanego
miejsca, gdzie chcia³aby mieszkaæ w przysz³o�ci:
Wezm¹ Donieck, wezm¹ £ugañsk, bêd¹ dalej przesu-
waæ t¹ granicê za wszelk¹ cenê. Morderców mieæ za
s¹siadów, no tak siê nie da ¿yæ normalnie.

Od czasu przeprowadzenia niniejszego wywiadu,
Rosjanie zajêli 95% obwodu ³ugañskiego i donieckie-
go, rozpoczêli równie¿ proces wydawania mieszkañ-
com rosyjskich paszportów, obwód zaporoski, z któ-
rego pochodzi respondentka, jest zajêty w 60%.

Historia 6
Moje respondentki to dwie kobiety � jedna w wie-
ku 45, a druga 62 lat. Kobiety pochodz¹ z Buczy.
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Przed wybuchem wojny obydwie mieszka³y w tym
samym bloku � gdy rozpoczê³a siê wojna, kobiety
wraz z trójk¹ dzieci jednej z nich schroni³y siê
w piwnicy. Po trzech tygodniach ukrywania siê
i �udawania, ¿e nie ¿yj¹�, zdecydowa³y siê opu�ciæ
tymczasowy azyl, gdy nast¹pi³o wyzwolenie Buczy.
Kiedy wysz³y na zewn¹trz ich oczom ukaza³ siê tra-
giczny obraz wojny � zniszczenia, martwe cia³a le-
¿¹ce samotnie w ka³u¿ach krwi: To cud, ¿e wysz³y-
�my z tego piek³a. Nikt z naszych s¹siadów nie
prze¿y³.

14-letnia córka respondentki prze¿y³a traumê �
zamknê³a siê w sobie: Obrazy, które zobaczy³a, na
zawsze w niej pozostan¹.

Kobiety do Polski przyjecha³y 7 kwietnia.
Z Ukrainy uda³y siê do Mo³dawii, z której autoka-
rem przedosta³y siê na terytorium Polski. Siostra
45-letniej respondentki od kilku lat mieszka w Pol-
sce i prowadzi firmê budowlan¹ � to ona zorgani-
zowa³a przyjazd kobiet i umówi³a rodzinê, która
zdecydowa³a siê udostêpniæ im dom jednorodzin-
ny. W³a�cicielk¹ domu jest architektka, z któr¹ za-
wodowo wspó³pracowa³a siostra respondentki.
Dom znajduje siê w ma³ym miasteczku, oko³o 50 km
od Warszawy. Gdy respondentki wraz z dzieæmi
dotar³y na Dworzec Centralny, czeka³a ju¿ na nie
rodzina, która udostêpni³a im dom jednorodzinny.
Kobiety czu³y przede wszystkim ulgê, ¿e uda³o im
siê prze¿yæ i mo¿liwie bezpiecznie przedostaæ na
terytorium Polski. Na podstawie rozmowy trudno
jednoznacznie okre�liæ, czy czuj¹, ¿e maj¹ prawo
do pomocy. Na pewno kobiety wydaj¹ siê bardzo
wdziêczne rodzinie goszcz¹cej, która udostêpni³a im
w pe³ni wyposa¿ony dom, zapewni³a niezbêdne
�rodki higieniczne, chemiê gospodarcz¹, odzie¿ i je-
dzenie (kobiety przyjecha³y do Polski z ma³ymi re-
klamówkami, w których zabra³y jedynie najpotrzeb-
niejsze rzeczy). Respondentki zaznaczaj¹, ¿e bardzo
niekomfortowo czuj¹ siê, kiedy np. s¹siedzi przy-
chodz¹ i chc¹ daæ im pieni¹dze albo zabraæ na za-
kupy do sklepów spo¿ywczych i zap³aciæ za te za-
kupy. Wydaje siê, ¿e tego rodzaju pomoc odbieraj¹
jako pewnego rodzaju nadu¿ycie uprzejmo�ci/ser-
deczno�ci i nie do koñca wiedz¹, jak maj¹ zareago-
waæ w takich sytuacjach. Z drugiej strony respon-
dentki wiedz¹, o jak¹ pomoc mog¹ siê ubiegaæ ze
strony polskiego rz¹du � z³o¿y³y wnioski o PESEL,
o 500+3, z MOPS-u otrzymuj¹ paczki z ¿ywno�ci¹
o d³ugim terminie u¿ycia. Co wiêcej, w przypadku
tych respondentek proces za³atwiania formalno�ci
itp. by³ zrozumia³y przede wszystkim dlatego, ¿e
siostra jednej z kobiet dok³adnie pokierowa³a re-
spondentkami. Ponadto warto zauwa¿yæ, ¿e kobie-
ty nie podjê³y pracy w Polsce, poniewa¿ m³odsza
z nich jako nauczycielka angielskiego prowadzi lek-

cje w formie zdalnej w szkole, w której pracowa³a,
a starsza z badanych otrzymuje ukraiñsk¹ emerytu-
rê. Warto zauwa¿yæ, ¿e dzieci równie¿ uczestnicz¹
w zdalnych zajêciach ukraiñskiego systemu eduka-
cji.

Badane, tu¿ po przyje�dzie do Polski, czu³y
przede wszystkim ogromn¹ ulgê, ¿e uda³o im siê
uciec z Ukrainy i ¿e w ogóle uda³o im siê prze¿yæ.
Po pewnym czasie przebywania w Polsce wzrasta³o
w nich poczucie bezpieczeñstwa i spokoju. Ponad-
to czu³y wdziêczno�æ w stosunku do Polaków, któ-
rzy ca³y czas staraj¹ siê im w jaki� sposób pomóc.
Respondentki planuj¹ pozostaæ w Polsce do mo-
mentu, w którym bêdzie bezpiecznie w Ukrainie
i bêd¹ mog³y wróciæ do domu, do swoich mê¿ów,
którzy tam zostali.

Historia 7
Respondentka, oko³o 60-letnia kobieta, przyjecha-
³a do Polski z dwójk¹ wnucz¹t z ¯ytomierza, bez-
po�rednio po wybuchu wojny. Sytuacja zmusi³a ich
do bardzo szybkiego wyjazdu z kraju. Mieli ze sob¹
tylko jedn¹ torbê i to, co na sobie. W ojczy�nie
pozosta³ jej trzeci wnuk razem ze swoimi rodzica-
mi. Ze wzglêdu na niepe³nosprawno�æ syna nie
mogli opu�ciæ kraju: Têsknimy za nimi bardzo, chcie-
liby�my, ¿eby tu byli z nami.

Ojciec ch³opców jest informatykiem. Mama
zajmuje siê domem. Rodzina ma polskie korzenie,
a pradziadkowie ch³opców byli Polakami. Z tego
wzglêdu w ¯ytomierzu uczyli siê równie¿ jêzyka
polskiego. Potrafi¹ siê nim pos³ugiwaæ w stopniu
komunikatywnym, co u³atwia im aklimatyzacjê.
Rozumieli komunikaty przekazywane po przyje�-
dzie do Polski, ale znacz¹ca by³a tak¿e pomoc prze-
bywaj¹cych tu znajomych. Po przyje�dzie na Dwo-
rzec Centralny znajomi polecili rodzinie wyjazd do
Czerwiñska nad Wis³¹ (60 km od Warszawy), po-
niewa¿ w znajduj¹cym siê tam przyklasztornym
Domu Pielgrzyma zatrzymuje siê du¿o Ukraiñców.
Kobieta uda³a siê tam bezpo�rednio z dworca. Po-
moc, jak¹ otrzyma³a rodzina, pochodzi g³ównie od
lokalnej spo³eczno�ci. Posi³ki jadaj¹ w refektarzu
klasztornym razem z salezjanami. Ch³opcy maj¹
równie¿ zapewnione darmowe obiady w szkole.
Mieszkañcy miejscowo�ci prowadz¹ ró¿ne zbiórki,
które maj¹ wesprzeæ go�ci. Rodzina jest bardzo
zadowolona z pomocy, jak¹ otrzymuje. Kobieta
mówi, ¿e ma wszystko, czego jej potrzeba, i stara
siê odwdziêczaæ za otrzyman¹ pomoc. Razem
z wnukami wykonuje drobne prace w przyklasztor-
nym ogrodzie, ma swoje dy¿ury w kuchni. Bierze
równie¿ udzia³ w akcjach charytatywnych na rzecz
Ukrainy. W miejscowo�ci, w której siê zatrzymali,

3 Rz¹dowy program �Rodzina 500+�. Finansowe wsparcie rodzin.



Wyje¿d¿aæ czy zostaæ? Uchod�czynie i uchod�cy oraz osoby decyduj¹ce siê na pozostanie w Ukrainie56

zorganizowano festyn charytatywny. Kobieta posta-
nowi³a przygotowaæ kilka tradycyjnych ukraiñskich
potraw, by wesprzeæ ten cel: Chcia³abym zrobiæ co-
kolwiek, ¿eby pomóc. A jak siê czym� zajmujê, to
tyle nie my�lê.

Wojna jest dla ca³ej rodziny bardzo bolesnym
do�wiadczeniem. Kobieta marzy o powrocie do
ojczyzny, w której spêdzi³a ca³e swoje ¿ycie. Do-
datkowo przez pierwsze tygodnie pobytu w Polsce
bardzo martwi³a siê o swoich wnuków: Oni tak
ma³o siê u�miechaj¹.

Jednak stan ch³opców z czasem uleg³ poprawie.
Zaczêli integrowaæ siê z rówie�nikami, którzy bar-
dzo pozytywnie przyjêli ich obecno�æ w klasie. Pod-
stawowa znajomo�æ jêzyka polskiego by³a w ich
przypadku bardzo pomocna. Ca³a rodzina plano-
wa³a wróciæ do Ukrainy w maju: Szko³a ch³opców
zosta³a zbombardowana, ale nasz dom nadal stoi.
Da siê w nim mieszkaæ.

Z pozyskanych przeze mnie informacji wyni-
ka, ¿e zmienili swoje plany i nadal przebywaj¹
w Polsce. Ich codzienno�æ w dalszym ci¹gu skon-
centrowana jest wokó³ klasztoru.

Historia 8
Moja respondentka jest 29-letni¹ kobiet¹, która
przyjecha³a ze Lwowa. Kristinie uda³o siê uciec do
Polski razem z 8-letni¹ córk¹ w ci¹gu pierwszych
dwóch dni wojny. Znalaz³a zakwaterowanie u ro-
dziny swojej kole¿anki z pracy. Kristina planuje
znale�æ jak najszybciej pracê w swoim zawodzie
w Polsce, by móc samodzielnie �stan¹æ na nogi� �
móc wynaj¹æ mieszkanie i zacz¹æ nowe ¿ycie. Jest
ogromnie wdziêczna losowi za to, ¿e uda³o siê jej
wsi¹�æ do jednego z pierwszych poci¹gów, które
odje¿d¿a³y z Ukrainy do Polski: Bardzo siê cieszê,
¿e uda³o siê nam tak szybko uciec. Niestety nie
wszystkim siê tak udawa³o. Widzia³am na dworcu
p³acz¹ce matki ze swoimi dzieæmi, które siê do tego
poci¹gu nie zmie�ci³y. By³o mi bardzo przykro, ale
musia³am jak najszybciej uciekaæ, by Julia nie pa-
trzy³a na tê tragediê.

Kobieta jest bardzo wdziêczna za dobroæ, otwar-
to�æ i altruizm swojej kole¿anki i jej rodziny, która
bez wahania postanowi³a wyci¹gn¹æ do niej pomoc-
n¹ d³oñ, mimo ¿e nigdy siê nie zna³y. Wspomina,
¿e jak wysiada³a na Dworcu Centralnym w Warsza-
wie, by³a bardzo zagubiona, by³o tam bardzo du¿o
ludzi i nie mog³a siê odnale�æ. Dziêki uprzejmo�ci
i pomocy wolontariuszy na dworcu, otrzyma³y
z córk¹ ciep³y posi³ek i udzielono jej pomocy doty-
cz¹cej uzyskania PESEL-u i innych niezbêdnych do-
kumentów. Na pytanie dotycz¹ce poczucia, ¿e ma
prawo do takiej pomocy, odpowiedzia³a: Nie czujê,
¿e mam takie prawo. Jestem zdana na obcych ludzi
i nie mogê od nich oczekiwaæ, ¿e po�wiêc¹ swój czas
obcej osobie z dzieckiem. Jestem oczywi�cie bardzo

zaskoczona, ¿e Polacy s¹ tak kochani i nam poma-
gaj¹. Ja tak¹ pomoc otrzyma³am i jestem bardzo
szczê�liwa, nie wiem jak poradzi³abym sobie sama.
(�) Nie chcê ¿yæ u rodziny mojej kole¿anki za ich
pieni¹dze, wstydzê siê. Chcia³abym szybko znale�æ
pracê i móc im p³aciæ, a pó�niej siê wyprowadziæ.
Chcê, by Yulia by³a szczê�liwa i bezpieczna.

Kristina uwa¿a, ¿e pomoc, jak¹ oferuj¹ Polacy,
i komunikaty kierowane do przyje¿d¿aj¹cych
uchod�ców z Ukrainy, s¹ zrozumia³e. Wiedzia³a, co
ma robiæ, kiedy us³ysza³a od wolontariuszy, w któ-
re miejsce siê udaæ. Czu³a siê �zaopiekowana�
i wzruszona otrzyman¹ pomoc¹: Tak, wszystko ro-
zumia³am. Jedynie co to mog³abym trochê siê pod-
uczyæ polskiego, bo ja rozumiem co do mnie mówi¹
tylko ja czasem nie umiem odpowiedzieæ, wiêc
mówiê po angielsku. Chcia³abym umieæ polski. Je-
stem w Polsce i chcia³abym mówiæ jêzykiem tutej-
szym.

Kobieta mówi, ¿e wybuch wojny wybudzi³ j¹
ze snu, ¿e spodziewa³a siê, ¿e tak siê kiedy� stanie,
natomiast nie by³a na to przygotowana psychicz-
nie. W pierwszych chwilach poczu³a ogromny
strach oraz wielki stres, czy uda siê jej uciec.
W mgnieniu oka spakowa³a swoje najpotrzebniej-
sze rzeczy dla siebie i córki i wybieg³y z domu pro-
sto na dworzec. Mieszka³y od dworca 2, 5 km, wiêc
uda³o siê im tam bezpiecznie dotrzeæ. Na dworcu
by³y t³umy i ba³a siê, ¿e nie wsi¹dzie do poci¹gu,
ale siê uda³o. Podczas podró¿y czu³a strach, czy na
pewno dotrze do Polski. Po przekroczeniu polskiej
granicy odczu³a ogromn¹ ulgê i rado�æ, ¿e s¹ na
terenie innego pañstwa i s¹ ju¿ bezpiecznie. Kobie-
ta jest szczê�liwa, ¿e nie zagra¿a jej ju¿ niebezpie-
czeñstwo, ale czuje siê smutna, poniewa¿ jest �wia-
doma, ¿e nie ma ju¿ do czego wracaæ. Nie chce te¿
tam wracaæ: Mia³am mieszkanie po babci, skoñczy-
³y�my remont w grudniu na �wiêta. Tam ju¿ miesz-
ka³y�my. Julia mia³a w koñcu swój pokój i by³a taka
szczê�liwa. Wiem, ¿e ju¿ tam nie wrócê. Bojê siê i nie
chcê prze¿ywaæ tego kiedy� kolejny raz. Najwa¿niej-
sze jest dla mnie bezpieczeñstwo mojej córki. Ona
i tak ju¿ za du¿o widzia³a. Przykro mi. Moja mama
zosta³a w Ukrainie. Od wybuchu wojny nie ma z ni¹
kontaktu, mama mia³a tylko telefon stacjonarny.
Bojê siê, ale pogodzi³am siê, ¿e mogê ju¿ nigdy wiê-
cej jej nie us³yszeæ.

Teraz dziêki pomocy rodziny, u której mieszka,
uda³o siê jej dostaæ pracê w jednym z warszawskich
szpitali jako pielêgniarka na oddziale po³o¿niczym
(by³a po³o¿n¹ w prywatnej klinice w Ukrainie). Bar-
dzo siê cieszy, ¿e mo¿e pomagaæ innym kobietom.

Historia 9
Kobieta, 42 lata, z Iwano-Frankiwska przyjecha³a
z córk¹ (13 lat) i synem (15 lat). M¹¿ zosta³ w Ukra-
inie. Przyjechali w pierwszym tygodniu kwietnia na
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zaproszenie siostrzeñca kobiety. Zabrali podstawo-
we rzeczy do walizek, siostrzeniec powiedzia³, ¿eby
nie martwili siê rzeczami, wszystko im na miejscu
zapewni. Powiedzia³, ¿eby my�leli o podró¿y, któ-
ra ich czeka, i konieczno�ci noszenia tych rzeczy.
D³ugo nie chcieli siê do tego przekonaæ. Siostra
42-letniej kobiety przyjecha³a do syna w ci¹gu tygo-
dnia od wybuchu wojny, odebra³ j¹ z granicy. Wy-
t³umaczy³a, jak maj¹ dostaæ siê do Warszawy poci¹-
giem.

Wiele informacji otrzymali wcze�niej od sio-
strzeñca, który mieszka poza Ukrain¹ od dwudzie-
stu lat, a w Warszawie od siedmiu. On kierowa³ ich,
gdzie i po jak¹ pomoc mog¹ siê zwróciæ. Bardzo
im pomaga³, jednak pracuje oraz pomaga osobom,
które zosta³y w Ukrainie, i nie ma czasu wszêdzie
z nimi chodziæ. Wskazuje, co i gdzie mog¹ za³atwiæ,
ale w tych miejscach musieli ju¿ sobie radziæ sami.
Czuli, ¿e ka¿dy jest pomocny i chce u³atwiæ ca³y
proces. Nie potrzebowali nigdy prosiæ o pomoc sio-
strzeñca podczas za³atwiania spraw, bo zawsze by³
jaki� asystent/t³umacz. Siostrzeniec nie jest w sta-
nie ich w pe³ni utrzymaæ, dlatego mówi³, gdzie
zwróciæ siê o pomoc, której on nie mo¿e zapew-
niæ.

To w³a�nie siostrzeniec by³ szczególnie pomoc-
ny. On ju¿ wiedzia³, gdzie i na co mog¹ liczyæ. Za-
wsze otrzymywali pomoc wolontariuszy/t³umaczy/
asystentów. Dzieci otrzymuj¹ wsparcie w szkole od
nauczycieli i rówie�ników. Rówie�nicy w szkole
t³umacz¹ dzieciom wiele aktualnych spraw, czy
sytuacji aktualnych np. w mediach odno�nie do
polityki i spraw zwi¹zanych nie tylko z wojn¹
w Ukrainie.

Respondentka nie odczuwa braku pomocy,
g³ównie poprzez wsparcie siostrzeñca. Siostrzeniec
jednocze�nie organizuje pomoc w zakupie i wysy-
³aniu broni/sprzêtu militarnego. Robi to jako wo-
lontariusz, ¿eby pomóc swoim rodakom. Respon-
dentka my�li, ¿e mo¿e w tym zakresie dostrzegaj¹
brak wsparcia ze strony innych pañstw.

W miejscach, w których bywaj¹ w Warszawie,
widz¹ wiele ukraiñskich flag i napisów po ukraiñ-
sku. Zdziwi³o ich to od samego pocz¹tku, kiedy
wysiedli na Dworcu Centralnym. Siostrzeniec wie-
le im wyt³umaczy³, ale s³ysz¹ tak¿e w�ród innych
rodaków jak wiele siê w Polsce oferuje i z czego
korzystaj¹ te¿ inni uchod�cy.

Czuj¹ przede wszystkim obawê o ojca/mê¿a.
W Polsce czuj¹ siê bezpiecznie, bardzo pomaga im
obecno�æ siostrzeñca i siostry respondentki: Czeka-
my na mo¿liwo�æ ponownego spotkania z mê¿em
w spokojnych warunkach.

Respondentka w Ukrainie pracowa³a w piekar-
ni i tak¿e w Polsce znalaz³a podobn¹ pracê dziêki
pomocy dzieci i grupy na Facebooku. Planuj¹ wró-
ciæ jak ju¿ bêdzie spokojnie, ¿eby ponownie odbu-
dowywaæ kraj: Nie ma czasu na u¿alanie siê nad

sob¹, kiedy oni tam ryzykuj¹ ¿ycie, musimy byæ sil-
ni na powrót.

Historia 10
Kobieta, lat 37, pochodzi z obwodu ³ugañskiego,
mieszka³a w Kijowie i stamt¹d uciek³a do Polski,
obecnie znajduje siê we Francji, w ma³ej miejsco-
wo�ci na pograniczu Francji i Hiszpanii. Olesia
w 2009 r. przeprowadzi³a siê wraz ze swoj¹ córk¹
z obwodu ³ugañskiego do Kijowa. Po kilku latach
do³¹czy³a do niej m³odsza siostra Alina. Gdy w 2014
roku wybuch³a wojna w Donbasie, reszta jej rodzi-
ny, czyli rodzice dziewczyn, uciek³a do Kijowa. Do
Polski przyby³a z Kijowa z siostr¹ i córkami (Ma-
sza, 15 lat, i Lisa � córka Aliny, ma 2 lata). W Kijo-
wie prowadzi³a swój salon kosmetyczny, w którym
zatrudnia³a 10 pracownic, wszystkie uciek³y z Ukra-
iny po 24 lutego 2022 roku. Utrzymuj¹ ze sob¹ kon-
takt i znajduj¹ siê w ró¿nych czê�ciach �wiata.

Najpierw kilka dni spêdzi³y w schronie na sta-
cji metra, by³o tam t³oczno i zimno. Ukrywa³y siê
równie¿ na sali gimnastycznej: Chowali�my siê jak
myszy. Cz³owiek na cz³owieku, bardzo ciasno by³o.
Powietrza brakowa³o czasami. W metrze by³o zim-
no. Dzieci p³aka³y, matki je tuli³y. To by³o straszne,
bali�my siê.

Kobiety z Kijowa jecha³y niewielkim busikiem.
Oko³o 10 osób jecha³o razem z nimi do granicy
z Polsk¹. Nastêpnie skorzysta³y z pomocy lokalnej
spo³eczno�ci, która organizowa³a transport. Z Rze-
szowa do Warszawy jecha³y poci¹giem wraz z in-
nymi uciekaj¹cymi, tak te¿ dosta³y siê na Dworzec
Centralny: Mia³y�my du¿o szczê�cia. Szybko uda-
wa³o nam siê znale�æ kolejne transporty. Szybko do-
jecha³y�my do Warszawy.

Na dworcu skorzysta³y z pomocy wolontariuszy.
Powtarza³y jak bardzo pomogli im realizowaæ nastêp-
ne kroki po przybyciu � odebranie karty SIM i pol-
skiego numeru telefonu, zg³oszenie siê do organiza-
cji poszukuj¹cej miejsca na nocleg. Pocz¹tkowo mia³y
zostaæ kilka dni, choæ planowa³y jechaæ dalej i cho-
dzi³o tu o okres oczekiwania na lot do Francji. Ze-
spó³ powo³any przez samorz¹d m.st. Warszawy zna-
laz³ im lokal, mieszka³y tam miesi¹c � tyle trwa³o
oczekiwanie na najbli¿szy lot w ramach �darmo-
wych� lotów WizzAir dla uchod�ców z Ukrainy:
Wolontariusze bardzo pomagali. T³umaczyli, uspo-
kajali, mówili co, gdzie, jak za³atwiaæ. My w szoku
byli�my, ¿e to wszystko bez p³acenia dla nas. Tyle
dobrego dostali�my.

Czuj¹ wdziêczno�æ za okazan¹ im pomoc, stara-
³y siê odwdziêczyæ za dobro, które je spotka³o w Pol-
sce. Pomaga³y przy drobnych pracach domowych,
gotowa³y ukraiñskie dania, dzieli³y siê swoj¹ kultur¹
z rodzin¹, która je przyjê³a. Mia³y �wiadomo�æ, ¿e
bez tej pomocy nie poradzi³yby sobie. Mimo tych
gestów z ich strony mówi¹ o d³ugu wdziêczno�ci,
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który bêd¹ chcia³y sp³aciæ, gdy tylko bêd¹ w stanie:
My bardzo wzruszone jeste�my tym, jak wielkie ser-
ca maj¹ ci ludzie. Cieszymy siê, ¿e tu, w Polsce, mo-
g³y�my ugotowaæ nasz barszcz i pokazaæ jak siê to robi
w domu, w Ukrainie. To dobro, pomoc, bez niej by-
�my nie da³y rady. Bardzo dziêkujemy za wszystko.

Dziewczyny otrzyma³y pomoc od lokalnej spo-
³eczno�ci, organizuj¹cej transporty miêdzy granic¹
a Rzeszowem. Otrzyma³y pomoc od wolontariuszy
na dworcu, którzy pomogli im odnale�æ siê w nie-
znanej przestrzeni. Skorzysta³y z pomocy rodziny,
która ich przyjê³a pod swój dach. Jedna ze szkó³ na
osiedlu, na którym mieszka³y dziewczyny, zorgani-
zowa³a obiady dla uchod�ców ukraiñskich, z tej po-
mocy równie¿ skorzysta³y. Kontaktowa³y siê z inny-
mi osobami z Ukrainy ¿yj¹cymi ju¿ od jakiego� czasu
w Warszawie � chodzi³o tu o zakup specjalistyczne-
go sprzêtu do manicure, w którym specjalizowa³a siê
Olesia, by móc kontynuowaæ pracê w swojej bran¿y
we Francji � jeden z przedstawicieli marki przeko-
nywa³ i zachêca³ j¹, by zosta³a w Warszawie, ¿e jest
tu dobra praca i potrzeba wyspecjalizowanych pra-
cownic manicure. Korzysta³y te¿ z darmowych zbió-
rek odzie¿y dla uchod�ców organizowanych w ró¿-
nych miejscach w Warszawie. Je�dzi³y komunikacj¹
miejsk¹, która by³a udostêpniona uchod�com za
darmo. Córka Olesi, Masza, skorzysta³a równie¿
z darmowych wej�ciówek do muzeum, np. Muzeum
Fryderyka Chopina w Warszawie: Mamy wszystko
co potrzeba, ubrania, jedzenie i najwa¿niejsze gdzie
spaæ. Dziêkujemy, bardzo dziêkujemy. Wolontariu-
sze pomagaj¹, ludzie pomagaj¹, ja nie mam s³ów,
by dziêkowaæ. Tyle pomocy, wszystko mamy, a na-
wet i wiêcej. Ka¿dy chce pomóc, ka¿dy chce co� daæ,
nam, Ukraiñcom. Ja nie mam s³ów, jak dziêkowaæ
za takie ogromne serca. Jak dziêkowaæ za tak¹ po-
moc. Nie mam s³ów. Tacy dobrzy ludzie. Nigdy tego
nie zapomnimy. W tak trudnym czasie, jak nie
mamy nic, dostali�my od was wszystko, a i wiêcej.

Olesia nie mówi³a nic o tym, by jakiej� pomocy
brakowa³o, by w którymkolwiek obszarze by³a ona
realizowana w niewystarczaj¹cym stopniu. Mówi-
³a o tym, jak wszystko by³o zrozumia³e i dobrze
koordynowane czy to na dworcu, czy w punktach
pomocy i zbiórek, w razie potrzeby zawsze byli do
dyspozycji wolontariusze, którzy pomagali i kiero-
wali w odpowiednie strony: Wolontariusze ³adnie
wszystkim kierowali, tacy pomocni byli. Oni te¿ du¿¹
pracê na dworcu wykonywali, tyle ludzi tam by³o ca³y
czas, a oni wszystkim t³umaczyli i mówili, gdzie maj¹
i�æ jak co potrzebuj¹.

W ich przypadku droga by³a pokonywana bardzo
sprawnie, jednak mówi³y o znajomych, którzy musieli
d³ugo czekaæ czy to na wyjazd z Ukrainy, czy to na grani-
cy, czy na transport dalej w g³¹b Polski lub Europy:
My to szybko przyjecha³y�my. Tu bus, tu jaki� do-
bry cz³owiek, potem poci¹g. Ale nie ka¿dy mia³ tyle
szczê�cia. Moja padru¿ka, trzy dni czeka³a, ¿eby

wjechaæ do Polski, mówi³a mi, ¿e to jaki� korek taki
siê zrobi³. Tyle czeka³a, na ukraiñskiej granicy.

W rozmowie wspomina³a jeszcze jak by³o
w Ukrainie w Kijowie, ci¹gle powtarza³a jak bardzo
dziêkuje i jest wdziêczna: Dziêkujê za pomoc, to jest
du¿o, bardzo dziêkujê. Wy wszyscy tu tacy dobrzy
ludzie. Tam strasznie, syreny wyj¹ ca³y czas. Tu nie
znamy nic, ale jest bezpiecznie i cicho. Wy nas nie
znacie, a tak witacie jak swoich.

Obecnie Olesia wraz z siostr¹ i córkami prze-
bywaj¹ ju¿ we Francji niedaleko granicy z Hiszpa-
ni¹. Starsza córka posz³a tam do szko³y, kontynu-
uje naukê. M³odsza dziewczynka chodzi do
tamtejszego ¿³obka. Alina i Olesia szukaj¹ pracy
i staraj¹ siê za³o¿yæ tam swoj¹ firmê. S¹ bezpieczne
i próbuj¹ u³o¿yæ swoje nowe ¿ycie, maj¹ ca³y czas
kontakt z rodzin¹ z Warszawy, u której mieszka³y:
Jak tylko my tu staniemy na nogi, to zapraszamy
ich do nas. My tak im wdziêczne jeste�my, nasza
mama to p³acze ca³y czas. Ale ze szczê�cia i ulgi, ¿e
tacy dobrzy ludzie i my u nich bezpieczne by³y�my.
To taka przyja�ñ ju¿ na zawsze bêdzie. Kochamy ich
bardzo, za to ile dla nas zrobili.

Raczej nie planuj¹ wróciæ do Ukrainy. Jedyny
powód do powrotu to rodzice, którzy zostali w Ki-
jowie i drogi sprzêt specjalistyczny, w który w ze-
sz³ym roku wyposa¿y³y swój salon kosmetyczny. Nie
wiedz¹ nawet, czy salon jeszcze stoi, czy zosta³ znisz-
czony w trakcie tocz¹cych siê walk. My tu, we Fran-
cji, planujemy ¿ycie. Za rodzicami têsknimy, ale
tam, w domu, to nic oprócz mamy i taty nie ma.

Historia 11
Dasza, uczeñ ze Lwowa, ma 17 lat, zd¹¿y³ wyjechaæ
z Ukrainy przed powszechn¹ mobilizacj¹ wojsko-
w¹. Do Polski przyjecha³ sam. Jego rodzice zostali
i walcz¹, wst¹pili do wojsk obrony terytorialnej,
jemu kazali wyjechaæ. Ch³opak ma astmê i musi
regularnie przyjmowaæ leki. Dosta³ siê do poci¹gu
ze Lwowa do Warszawy. Dasza biegle mówi po
angielsku, rozmawiali�my w tym jêzyku: Mama i ta-
ta zostali i walcz¹, podziwiam ich za to. S¹ bardzo
dzielni. Mi kazali wyjechaæ, ¿eby siê nie martwiæ,
czy sobie radzê.

Na dworzec przyjecha³ pó�nym wieczorem, by³
przyt³oczony now¹ sytuacj¹, nowym miejscem, ca³¹
sytuacj¹, tak¿e sam¹ podró¿¹. Postanowi³ wyj�æ na
zewn¹trz i zaczerpn¹æ powietrza. Gdy wyszed³,
zobaczy³ PKiN � kojarz¹cy siê z rosyjskimi bli�nia-
czymi budynkami, które widzia³ w podrêcznikach,
ten by³ inny, bo w kolorach ukraiñskiej flagi. Za-
niemówi³, a po jego policzkach sp³ynê³y ³zy: Ruski
budynek w ukraiñskich barwach � nigdy tego nie za-
pomnê. To tak mi da³o wiarê, ¿e wygramy, ¿e bêdzie
dobrze, ¿e Ukraina wytrzyma to piek³o.

Jest niepe³noletni, ale na tyle dojrza³y, ¿e jest prze-
konany, i¿ wiele jest w stanie za³atwiæ samodzielnie. Zna
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jêzyk angielski, wiêc ³atwiej mu siê porozumieæ z oso-
bami nieukraiñskojêzycznymi. Ma te¿ pieni¹dze, po-
trzebne na dalsze ¿ycie. Nie uwa¿a, ¿e sam potrzebuje
pomocy, woli zostawiæ j¹ dla bardziej potrzebuj¹cych.
Dziêkuje, ¿e móg³ schroniæ siê w Polsce: Widzisz, ja
z tob¹ rozmawiam bez problemu. Jêzyk mi nie ci¹-
¿y. Z innymi te¿ siê dogadam. Pomoc mi niepotrzeb-
na. Inni bardziej jej potrzebuj¹. Ja mam pieni¹dze,
dam sobie radê. Pomocy potrzebowa³em tylko, ¿eby
znale�æ nocleg.

Pomoc w znalezieniu noclegu otrzyma³. Skorzy-
sta³ równie¿ z pomocy w zorientowaniu siê, gdzie
ma siê udaæ po potrzebne mu dokumenty � dalej
chce lecieæ do Kanady, tam chce sobie u³o¿yæ ¿ycie.
Po tym, co widzia³ na dworcu i czyta³ w socialme-
diach, mówi, ¿e pomocy jest bardzo du¿o. Ma na-
dziejê, ¿e nie zabraknie jej dla nikogo w potrzebie:
Polacy maj¹ wielkie serca, ¿e pomagaj¹ tak nam, Ukra-
iñcom. Fajnie by by³o, jakby tej pomocy starczy³o dla
wszystkich. Tak jak patrzê to na Instagramie wszêdzie
kto� pisze, ¿e tu zbiórka, tam mo¿na i�æ po pomoc,
a tu jaka� praca. Polacy daj¹ pomoc, Ukraiñcy dobrze
informacje o tej pomocy rozpowszechniaj¹.

Komunikaty w jêzyku ukraiñskim s¹ zrozumia-
³e, wolontariusze i mieszkañcy pomocni. Momen-
tami Dasza zapomina³, ¿e nie jest w Ukrainie, bo
jest tyle komunikatów w jêzyku ukraiñskim, w ko-
munikacji miejskiej, na transparentach, reklamach,
wszêdzie du¿o barw niebiesko-¿ó³tych: Wsiadam do
tramwaju, a tam kartka i wszystko po ukraiñsku.
Na dworcu te¿ wszystkie informacje, kierunki, no
wszystko po mojemu. A¿ dziwne uczucie czasem
mam, czy to na pewno Polska, bo wszêdzie ukra-
iñski jêzyk. To jest piêkne! Takie wsparcie, jak ten
budynek w kolorach ukraiñskiej flagi. Czy flagi
takie ma³e na autobusach. Nie ka¿dy to widzi, ja
zauwa¿am. Dziêkujê! Takie ma³e co�, a lepiej siê robi
na sercu.

Emocje, które towarzyszy³y Daszy, to przede
wszystkim determinacja, ale równie¿ poczucie celu,
strach i têsknota za rodzicami � ch³opiec pozostaje
z nimi w kontakcie, pojawia³a siê oczywi�cie
wdziêczno�æ i wzruszenie: Jak z mam¹ rozmawiam,
to mi siê g³os czasem trzêsie. Tata mi powtarza, ¿e
mam byæ twardy i daæ sobie radê. Têskniê za nimi
i martwiê siê o nich. Ale piszemy, dzwonimy. Mamy
kontakt, jest dobrze. Dziêkujê ka¿demu, kto w ra-
mach w³asnych mo¿liwo�ci pomaga jak umie, to
wiele dla nas znaczy i pozwala nam wierzyæ i mieæ
nadziejê, ¿e pomimo tego piek³a w naszym domu,
mamy gdzie siê schroniæ.

Obecnie jest ju¿ w Kanadzie. W Polsce w trak-
cie pobytu i oczekiwania na lot do Kanady poma-
ga³ w miejscach zbiórek i w punktach informacyj-
nych dla Ukrainek i Ukraiñców. Chce studiowaæ
w Kanadzie i tam u³o¿yæ swoje ¿ycie, chce, ¿eby po
zakoñczeniu wojny do³¹czyli do niego rodzice: Jak
tylko ten syf siê skoñczy, to nie wiem jak, ale rodzi-

ców �ci¹gnê do Kanady. W Ukrainie, chocia¿ j¹ ko-
cham, nie chcê ¿yæ.

Historia 12
Moim respondentem by³ ch³opak w wieku 21 lat,
który przyjecha³ sam do Polski 29 kwietnia 2022.
Mieszka³ we Lwowie, w którym studiowa³. Jest Ro-
sjaninem i przyjecha³ do Ukrainy na studia (stosunki
miêdzynarodowe). Pochodzi z Kraju Krasnojarskie-
go, a swoj¹ rodzinê okre�la³ jako �sowieck¹�, nie
rosyjsk¹. Jego babcia jest zwolenniczk¹ Putina. Na
podstawie  wypowiedzi respondenta kszta³towa³ siê
obraz rodziny jako tej, z któr¹ nie chce mieæ nic do
czynienia. Zdecydowa³ siê i przyjecha³ do Polski,
poniewa¿ czu³, ¿e nic go wiêcej nie czeka w Ukra-
inie. Na dworcu odebra³a go para Polaków, któ-
rych pozna³ we Lwowie w 2019 roku. Po tym spo-
tkaniu zacz¹³ siê uczyæ polskiego z seriali i filmów.
To dziêki temu mia³em mo¿liwo�æ porozmawiania
z respondentem, a nasza rozmowa by³a zaaran¿o-
wana przeze mnie, poniewa¿ wiedzia³em, ¿e nie ma
tutaj nikogo, wiêc zaproponowa³em spotkanie �na
kawê�. Przy wyborze kawiarni by³a widoczna têsk-
nota do Lwowa: Wybierzmy mo¿e tak¹ kawiarniê
z klimatem lwowskim, tak jak w domu.

Na granicy spotka³ siê z agresj¹ s³own¹ ze stro-
ny ukraiñskich pograniczników (ze wzglêdu na
pochodzenie), ale bardzo to racjonalizowa³ i argu-
mentowa³: Zas³u¿y³em sobie na to jako Rosjanin.

Po przyje�dzie czuje du¿¹ niewiadom¹ co do
swojej przysz³o�ci � nie wie, czy chcia³by zostaæ, czy
wyjechaæ. Wtedy by³ pewny, ¿e nie chce studiowaæ
w Polsce, bo nie wie gdzie bêdzie za 6 miesiêcy,
kiedy minie okres zakazu wyje¿d¿ania z kraju. By³
to etap, w którym intensywnie chodzi³ po urzêdach
i za³atwia³ sprawy formalne zwi¹zane z pobytem.
Opowiada³ równie¿, ¿e chcia³ uzyskaæ obywatelstwo
ukraiñskie, ale nie starczy³o mu pieniêdzy, ¿eby
wnie�æ konieczne op³aty. Ma mo¿liwo�æ wyjazdu
do USA ze wzglêdu na wsparcie osoby prywatnej,
która go utrzymuje � osoba nieznajoma. Tê pomoc
znalaz³ przez media spo³eczno�ciowe.

Bierze pod uwagê wyjazd do Izraela, poniewa¿
jest rosyjskim ¯ydem. Nie twierdzi, ¿e ma prawo
¿¹daæ pomocy od innych osób. Jest bardzo wdziêcz-
ny za t¹, któr¹ dosta³ od swoich przyjació³. Respon-
dent otrzyma³ pomoc od: 1) polskiej pary w posta-
ci pokoju w mieszkaniu (ale musi siê wyprowadziæ
ze wzglêdu na to, ¿e siostra jednego z partnerów bê-
dzie tam mieszkaæ), 2) od prywatnej osoby z USA,
która p³aci mu 500 dolarów tygodniowo.

Przestrzeni¹, która wed³ug respondenta powin-
na dzia³aæ lepiej, by³a koordynacja procesu uzyski-
wania dokumentów. Jak opowiada³ � jest wysy³any
z urzêdu do urzêdu i nie wie, gdzie ma siê kiero-
waæ. Urzêdy s¹ zlokalizowane na obrze¿ach War-
szawy � za metrem Wilanowska, co wi¹¿e siê z do-
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jazdami. Respondent czuje du¿y marazm, nie wie
co robiæ dalej, nie czuje, ¿e chce zostaæ ani jechaæ
jest w pewnym �stanie zawieszenia�: Mam ca³e ¿y-
cie zrujnowane.

Do�wiadczenia wojenne stara³ siê przekazaæ
w sposób �lu�ny, wrêcz groteskowy�: Ju¿ mi bom-
by nad g³ow¹ lata³y, wiêc nic mnie teraz nie ruszy.

Obecnie w Warszawie stara siê znale�æ pracê,
jednak nie mo¿e podj¹æ legalnego zatrudnienia.
Finansowo zaczêli pomagaæ mu rodzice. Na co
dzieñ spêdza³ czas w domu, gdzie pomaga³ w po-
rz¹dkach, gotowa³ itp. oraz spotyka³ siê ze znajo-
mymi w³a�cicieli mieszkania.

Wolontariusz
Pana Zbigniewa pozna³am na Dworcu Centralnym.
Mia³ na sobie odblaskow¹ kamizelkê, a na niej przy-
pinki z polsk¹ i ukraiñsk¹ flag¹. Zawodowo jest
w trakcie realizowania grantu naukowego. Jego
g³ównym zajêciem w tym momencie powinna byæ
jego praca, jednak od 24 lutego jest na Dworcu
Centralnym w roli wolontariusza. By³ ju¿ nim po-
nad dwadzie�cia razy. W odpowiedzi na pytanie
o pobudki swojej pomocy mówi o silnych emocjach,
które zaburza³y jego codzienno�æ: Od pocz¹tku
wojny w Ukrainie nie jestem w stanie zajmowaæ siê
niczym. Zacz¹³em to wszystko czytaæ, frustrowaæ
siê tym bardzo, denerwowaæ. Mia³em problemy
z tym, co mo¿na by nazwaæ zarz¹dzaniem gniewem.

Zdecydowa³ siê podj¹æ próbê bezpo�redniego kon-
taktu z uchod�cami i uda³ siê do siedziby dworca, ofe-
ruj¹c pomoc materialn¹ i swój czas. Zrobi³ zakupy i wie-
dzia³, ¿e chce staæ siê czê�ci¹ za³ogi wolontariuszy:
By³em bezradny zupe³nie i którego� dnia przysze-
d³em, po prostu zapyta³em co jest potrzebne i od
razu zapisa³em siê na wolontariat.

Na dworcu pojawia siê tak czêsto, jak da radê.
Mówi, ¿e czuje siê, jakby by³ w transie interakcji
i pomagania. Opowiada, ¿e s¹ sprawy, których roz-
wi¹zanie zajmuje mu nawet 4 godziny: Przychodzê
co drugi dzieñ, no troszkê, ¿eby siê zregenerowaæ.
Generalnie nasza zmiana to jest 6 godzin. Ja w ta-
kim najpowa¿niejszym momencie dla mnie by³em
tutaj 14 godzin, czyli dwie zmiany i dwie godziny.

Pytam, jak siê czuje teraz, czy widzi zmianê od-
czuwanych emocji i powodów, dla których tu jest.
Odpowiada, ¿e czuje siê jakby by³ czê�ci¹ jakiego�
eksperymentu. Sytuacja jest dynamiczna. Sam nie
wie, co bêdzie w przysz³o�ci: Ja trochê nie wiem co
siê dzieje, my�lê, ¿e trochê to jest taki proces. Ja ni-
gdy nie zajmowa³em siê takimi rzeczami, nie mia-
³em ¿adnego do�wiadczenia, tak¿e do�wiadczenia
psychologicznego.

Stara siê udzieliæ pomocy mo¿liwie jak najle-
piej. Spotyka siê z ró¿nymi sytuacjami. Zdaje sobie
sprawê z ogromu traumy, jakiej do�wiadczyli go�cie
z Ukrainy, dlatego zapewniaj¹c transport czy noc-
leg, chce mieæ pewno�æ, ¿e nie doznaj¹ tam ran psy-
chicznych. Hale, gdzie �pi kilka tysiêcy osób, s¹ dla
niego w¹tpliwe. Ma kontakty do mniejszych ho-
steli i to tam najczê�ciej kieruje ludzi: Lubiê dopro-
wadziæ to do koñca, ¿e wsadzê tych ludzi do poci¹-
gu, do autobusu, ¿e bêd¹ w jakim� miejscu
bezpiecznym w miarê. Lubiê mieæ czyste sumienie,
¿e zrobi³em tyle ile mog³em.

Opowiada o napotkanej kobiecie. Po kilku go-
dzinach szukania jej transportu zosta³ przez ni¹
oskar¿ony o próbê wykorzystania. Dalsza próba
pomocy nie mia³a sensu. Nie jest psychologiem
i zaznacza, ¿e nie zawsze potrafi trafnie oceniæ
czyje� potrzeby i zachowanie. Zostawi³ j¹, a kiedy
odszed³, skradziono jej baga¿e. Czu³, ¿e ponosi za
to odpowiedzialno�æ: By³o mi potwornie przykro
i g³upio, ¿e zostawi³em tê sytuacjê i ¿e wtedy, kie-
dy co� zostawi³em, co� z³ego siê wydarzy³o. Mia-
³em do siebie ¿al, zastanawia³em siê nad tym, ale
jakby dla w³asnej higieny nie mogê siê nad ka¿-
dym przypadkiem ekstremalnie d³ugo zatrzymy-
waæ. Zwariowa³bym po prostu, czêsto zastanawia-
my siê z innymi wolontariuszami, czy nie zwar-
iujemy.

Stara siê byæ tu dobrym cz³owiekiem. Kolejny
raz zaznacza, ¿e nie ma profesjonalnego przygoto-
wania. Spotyka uchod�ców z zespo³em stresu po-
urazowego4. Nie jestem cierpliwy z natury, a tutaj
czasem trzeba ogromnej cierpliwo�ci i jakiego� wy-
czucia sytuacji, ¿eby z tymi lud�mi którzy maj¹
PTSD, bo niektórzy widzieli straszne rzeczy, ¿eby
nimi w jaki� ludzki sposób siê zaopiekowaæ (...) S¹
tu osoby, g³ównie kobiety z dzieæmi, które widzia³y
trupy z pourywanymi rêkoma, nogami no i ró¿nie
ludzie sobie z tym radz¹.

Pytam, o czym rozmawia z lud�mi, czy stara siê
ich poznaæ, na ile udaje siê nawi¹zaæ relacje. Opo-
wiada mi o tym jak wygl¹da sytuacja na peronach.
Kiedy zatrzymuje siê poci¹g, nastaje ogromny �cisk.
£api¹ go 3�4 osoby, nie wie, w któr¹ stronê ma siê
obróciæ, komu pomoc i kogo s³uchaæ: Oczywi�cie
to s¹ takie krótkie spotkania i ci ludzie nie opo-
wiadaj¹ ci wtedy wszystkiego. Ja pytam te¿, robiê
sobie notatki, zapisujê imiona, sk¹d s¹. Je�li czujê,
¿e nie przekraczam jakiej� granicy próbujê podr¹-
¿yæ (...)  Zosta³em poproszony, ¿eby dla pewnej in-
stytucji pañstwowej zbieraæ informacje na temat
�wiadków ludobójstwa. No to powa¿na sprawa,
gruby kaliber. Z niczym takim na szczê�cie siê nie
spotka³em.

4 Post-traumatic stress disorder (PTSD) � zaburzenie psychiczne bêd¹ce form¹ reakcji na skrajnie stresuj¹ce wydarzenie (traumê), które
przekracza zdolno�ci danej osoby do radzenia sobie i adaptacji, https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_stresu_pourazowego.
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Ma dobre do�wiadczenia z udzielania pomocy
uchod�com. Zazwyczaj s³yszy o wdziêczno�ci.
Mimo kilku negatywnych i niejasnych sytuacji pa-
nuje przekonanie, ¿e wolontariusze �wietnie wyko-
nuj¹ swoj¹ pracê. Wielu Ukraiñców ma nadziejê,
¿e Polska i Ukraina zostan¹ w dobrych stosunkach
jeszcze d³ugo po zakoñczeniu wojny: Zwykle to jest
dziêkowanie, wielka wdziêczno�æ. Pani mówi, ¿e
Polacy tak pomagaj¹. Pani opowiada³a, ¿e by³a
w Niemczech i wróci³a, bo tam jako� nie do�wiad-
czyli takiej pomocy jakiej oczekiwali.

Ci, którzy zostali. Postawy
i motywacje obywateli Ukrainy
pozostaj¹cych w kraju objêtym wojn¹

Wprowadzenie
Poni¿ej przedstawiam wyniki badañ postaw i mo-
tywacji obywateli Ukrainy, którzy po rozpoczêciu
wojny pozostali w kraju5.  Przedmiotem badania jest
decyzja mieszkañców terytorium objêtego stanem
wojennym do pozostania w miejscu zamieszkania
lub powrotu do domu w czasie wojny. Cel badania:

a) poznanie, jakie czynniki maj¹ wp³yw na pod-
jêcie decyzji mieszkañców ukraiñskich miast i miej-
scowo�ci do pozostania w miejscu zamieszkania
pomimo zwiêkszonego ryzyka niebezpieczeñstwa
i dyskomfortu zwi¹zanego ze zmian¹ trybu ¿ycia,

b) zbadanie, jakie przeszkody i problemy napo-
tykaj¹ osoby, które pozosta³y na terytorium Ukra-
iny po wybuchu wojny,

c) przeanalizowanie, jaki wp³yw mia³o wprowa-
dzenie stanu wojennego na codzienne ¿ycie miesz-
kañców Ukrainy,

d) poznanie powodów powrotu do swojego
miejsca zamieszkania osób, które od razu po wy-
buchu wojny porzuci³y dom w celu ucieczki przed
wojn¹,

e) opracowanie wniosków o motywach Ukra-
iñców i powodach pozostania w kraju podczas to-
cz¹cej siê wojny.

Metodologia
Badanie zosta³o przeprowadzone za pomoc¹ indy-
widualnych wywiadów pog³êbionych. Wybór takiej
metody pozwoli³ na dok³adn¹ analizê postaw i mo-
tywów osób, które nie porzuci³y domu w ucieczce
przed wojn¹, a tak¿e przeanalizowanie zmiany ich
¿ycia po wprowadzeniu stanu wojennego.

Respondentów podzielono na nastêpuj¹ce gru-
py wiekowe: do 30 lat, 31�40 lat, 41�50 lat, 51�
70 lat. Przeprowadzono po jednym wywiadzie dla
ka¿dej z tych grup, a wiêc ³¹cznie cztery wywiady.

Po³owê badanych stanowi³y kobiety, a po³owê mê¿-
czy�ni. Po³owa mia³a dzieci. Wszyscy badani za-
mieszkiwali miasta z ludno�ci¹ ponad 250 tys.
mieszkañców, dwie osoby pochodzi³y z Kijowa. Jed-
na z badanych osób w zwi¹zku z wojn¹ przeprowa-
dzi³a siê czasowo (42 dni) do innego regionu Ukra-
iny, po czym wróci³a do domu, pozostali badani nie
zmieniali miejsca zamieszkania w czasie wojny d³u-
¿ej ni¿ na dwa tygodnie.

Wywiad zaplanowano na 60 min. Wywiad zo-
sta³ podzielony na trzy czê�ci:

a) Pocz¹tek wojny i natychmiastowe decyzje
zwi¹zane z miejscem zamieszkania,

b) pierwszy miesi¹c wojny i zmiany w trybie ¿ycia,
c) perspektywa czasowa i zmiana w postrzega-

niu swojej lokalno�ci w momencie udzielania wy-
wiadu (57.�78. dzieñ wojny).

Badani byli proszeni o udzielenie odpowiedzi
na pytania zwi¹zane ze zmian¹ ich ¿ycia przed i po
rozpoczêciu wojny, z poczuciem bezpieczeñstwa
i stanem psychicznym, relacjach z rodzin¹ i znajo-
mymi, którzy pozostali w domu i zmienili miejsce
zamieszkania, a tak¿e tych zwi¹zanych z infrastruk-
tur¹ i organizacj¹ ¿ycia spo³ecznego w miastach
zamieszkania osób badanych.

Badanie nie zosta³o poprzedzone pilota¿em,
jednak jego funkcjê pe³ni³ pierwszy wywiad. Bada-
nia przebieg³y zgodnie z za³o¿eniami, poza faktem,
¿e czas wywiadów by³ bardzo uzale¿niony od roz-
mówcy i waha³ siê od 30 minut do 2 godzin.

Pocz¹tek wojny i decyzje zwi¹zane
ze zmian¹ miejsca zamieszkania
Wszyscy respondenci bardzo dok³adnie pamiêtaj¹
moment, w którym dowiedzieli siê o tym, ¿e roz-
poczê³a siê wojna, a tak¿e swoje emocje z tym zwi¹-
zane. Niektóre osoby by³y w tym czasie w domu:
Dowiedzia³em siê o wybuchu wojny o godzinie 6.30.
To jest zwyk³y czas mojej pobudki. Czy by³em
zdziwiony? Nie. Dzieñ przed otrzyma³em wezwa-
nie na szkolenia wojenne, przy tym, ¿e ju¿ od wielu
lat nie mam nic wspólnego z wojskiem. A wiêc wie-
dzia³em, ¿e zapowiada siê co� powa¿nego. Moj¹
g³ówn¹ emocj¹ by³ spokój [pauza] za moje córki.
Mieszkaj¹ ju¿ od wielu lat za granic¹ i w³a�nie w tym
momencie zrozumia³em, jak wa¿ne jest to, aby dzieci
by³y w bezpiecznym miejscu. Nic oprócz tego nie
ma ¿adnego znaczenia (Wiktor, 58 lat, Chmielnic-
ki).

Niektórzy przebywali poza swoimi domami, np.
w wyjazdach s³u¿bowych: By³am z mê¿em w Ode-
ssie w zwi¹zku z prac¹, a nasza córka [19 lat] by³a
w tym czasie w domu, w Kijowie. Zadzwoni³a do
nas, kiedy us³ysza³a pierwsze wybuchy, chwila po
pi¹tej. Mieszkamy na lewym brzegu, tam w³a�nie

5 Badanie zosta³o zaprojektowane i przeprowadzone od kwietnia do maja 2022 roku przez Vladyslavê Adamsk¹.



Wyje¿d¿aæ czy zostaæ? Uchod�czynie i uchod�cy oraz osoby decyduj¹ce siê na pozostanie w Ukrainie62

pojawi³y siê pierwsze wybuchy. Od razu wsiedli-
�my do samochodu i pojechali�my do niej. Mocno
przekraczali�my prêdko�æ, ale wtedy najwa¿niejsze
dla mnie by³o szybkie dostanie siê do domu. Za
4 godziny byli�my ju¿ w mieszkaniu i pakowali�my
najwa¿niejsze rzeczy, aby jak mo¿na szybciej wy-
jechaæ do mojej mamy, mieszka na zachodzie
(Myros³awa, 43 lata, Kijów).

Na pytanie o to, czy osoba badana rozwa¿a³a
wyjazd z miejsca zamieszkania od razu po tym, jak
dowiedzia³a siê o wojnie, 3/4 respondentów zazna-
czy³o, ¿e zastanawiali siê nad takim rozwi¹zaniem:
Oczywi�cie od razu pomy�la³am o tym [przepro-
wadzka do bezpieczniejszego miejsca], mieszkam
sama na 14(13) piêtrze, nie chcia³am tam siedzieæ,
ale te¿ nie chcia³am jechaæ daleko do rodziny [Sar-
ny, obwód rówieñski], bo my�la³am, ¿e to za chwi-
lê siê skoñczy. Poza tym czas z moimi rodzicami
bywa gorszy od wojny [�miech]. Trudno siê z nimi
dogadaæ w niektórych kwestiach. (�) Dwa dni spê-
dzi³am w metrze z kole¿ank¹. Potem jednak poje-
cha³am ze znajomymi do rodziców. Wytrzyma³am
tam ponad miesi¹c, a pó�niej wszyscy zaczêli po
trochu wracaæ, i ja te¿ (Natalia, 27 lat, Kijów); Nie,
nie. Nie my�la³em o tym, tutaj jest mój dom, tutaj
moje ¿ycie. Opiekujemy siê z moj¹ ¿on¹ rodzicami,
jej mama ma 84 lata, mój ojciec prawie 90. Maj¹
s³abe zdrowie. I jak ju¿ nawet my pojedziemy, to
kto tu zostanie? Dla kogo wtedy walczymy? Mia-
³em mo¿liwo�æ wyjechaæ jeszcze pierwszego dnia,
ale nie. Do koñca wojny tutaj jest moje miejsce.
Mogê byæ tutaj potrzebny (Wiktor, 58 lat, Chmiel-
nicki); Zanim zacz¹³em siê zastanawiaæ, to ju¿ nie
mog³em wyjechaæ [zakaz wyjazdu mê¿czyznom
w wieku 18�60 lat]. Ale wys³a³em moj¹ dziewczy-
nê do Polski. (�) Ale i tak zaraz bêdzie wracaæ. Nic
strasznego siê tutaj nie dzieje, miasto [Lwów] ¿yje,
jest wiêcej ludzi ni¿ kiedykolwiek, wiêc nie chce dalej
tam byæ, chce do domu. I powiem nawet wiêcej,
doskonale j¹ rozumiem. Nie wiem, co mia³bym ro-
biæ za granic¹ (Paw³o, 32 lata, Lwów).

Pierwszy miesi¹c wojny i zmiany
w trybie ¿ycia
W�ród najwa¿niejszych zmian spowodowanych
wojn¹ najczê�ciej wymieniane by³y nastêpuj¹ce:

a) utrata poczucia bezpieczeñstwa globalnego
przy jednoczesnym zwiêkszeniu poczucia bezpie-
czeñstwa lokalnego (godziny policyjne, zmniejsze-
nie liczby czynów karalnych, np. kradzie¿y)

b) czêste alarmy powietrzne,
c) czêstszy i bli¿szy kontakt z rodzin¹ i bliskimi,
d) poczucie zjednoczenia narodowego, wspól-

ne pomaganie oraz organizacja pomocy militarnej
i humanitarnej,

e) ogólna zmiana otoczenia, spo³eczno�ci (mi-
gracja na zachód, zwiêkszenie gêsto�ci ludno�ci

w zachodnich regionach i zmniejszenie w centrum
i na zachodzie kraju),

f) czasowe problemy z dostêpem do niektórych
grup produktów.

Nagle wszystko sta³o siê niewa¿ne. Plany, ma-
rzenia, problemy. Ca³y kraj zapomnia³ o sobie i swo-
im ¿yciu, wszyscy skupili siê na wspólnym dzia³a-
niu. I to jest wspania³e! (...) Jeszcze nigdy nie by³em
tak dumny z tego, ¿e jestem Ukraiñcem. Pomimo
tylu wyzwañ dajemy radê. Pokazujemy wrogowi, ¿e
jeste�my silni i jeste�my razem, nawet je�li nie otrzy-
mujemy broni i ¿adnej obiecanej wcze�niej ochro-
ny od NATO (Paw³o, 32 lata, Lwów). Nasze córki
teraz dzwoni¹ do nas codziennie. Wcze�niej rozma-
wiali�my 1�2 razy w tygodniu. Teraz to bardzo siê
pozmienia³o i mam nadziejê, ¿e tak zostanie nawet
po wojnie. (...) Zawsze rano dajemy znaæ, ¿e u nas
wszystko ok, ¿e ¿yjemy i jeste�my bezpieczni, a pó�-
niej zdzwaniamy siê w ci¹gu dnia (Wiktor, 58 lat,
Chmielnicki); Alarmy powietrzne s¹ trudne. Przez
pierwsze dwa tygodnie reagowali�my na ka¿dy alarm
i schodzili�my do schronu. Pó�niej zacz¹³em znowu
pracowaæ [stacjonarnie] i to jest bardzo trudne do
³¹czenia. Czasami w nocy jest tylko 1�2 godziny do
spania, pozosta³y czas s³yszymy alarmy i musimy
chowaæ siê. Przez co w nocy prawie nie �pimy. Da
siê tak wytrzymaæ przez tydzieñ lub dwa, ale dwóch
miesiêcy bez normalnego snu, kiedy rano trzeba i�æ
do pracy, chyba nikt nie wytrzyma. Wiêc w jakim�
momencie przestali�my reagowaæ na nocne alarmy
i �pimy dalej. (...) Wiem, ¿e to jest z³e i ¿e nie wol-
no tak robiæ, ale inaczej nie potrafiê, zaczynamy
przyzwyczajaæ siê do wojny, jakby strasznie to nie
zabrzmia³o (Wiktor, 58 lat, Chmielnicki); W Kijo-
wie jest teraz [27 kwietnia] niestety problem z je-
dzeniem, jest go ma³o, jest s³abej jako�ci, w sklepach
jest syf, produkty nawet nie s¹ rozpakowane, stoj¹
na paletach. Jest te¿ problem ze �wie¿ymi warzy-
wami i owocami, ceny s¹ horrendalnie wysokie
(Natalia, 27 lat, Kijów).

Perspektywa czasowa i zmiana
w postrzeganiu swojej lokalno�ci
Wszyscy respondenci zostali zapytani o to, czy po
up³ywie ponad dwóch miesiêcy od rozpoczêcia
wojny dostrzegaj¹ powa¿ne, d³ugofalowe zmiany
w funkcjonowaniu swojej lokalno�ci i  ewentualnie
na czym te zmiany polegaj¹. Wszystkie badane oso-
by potwierdzi³y, ¿e takie zmiany zasz³y. Niektórzy
równie¿ zwrócili uwagê na to, ¿e teraz poprzez lo-
kalno�æ rozumiej¹ nie tylko ma³e obszary swojej
dzielnicy czy miasta, ale ca³y kraj: Miasto bardzo
siê zmieni³o. Mamy oko³o 300 tysiêcy mieszkañców,
a od momentu wojny w Chmielnickim zatrzyma³o
siê na sta³e ju¿ ponad 20 tysiêcy uchod�ców ze wscho-
du, g³ównie z Mariupola i Charkowa. Jeste�my czê-
�ci¹ jednego narodu, ale jednak ró¿nimy siê, to po
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prostu widaæ i czuæ. I ¿eby by³o jasne, nie mówiê, ¿e
to jest z³e, po prostu tak jest. Jednak im wiêcej czasu
mija, tym bardziej te granice miêdzy nami siê zacie-
raj¹. Zobaczymy, jak bêdzie dalej (Wiktor, 58 lat,
Chmielnicki); U nas jest teraz wiêcej aut z rejestra-
cj¹ charkowsk¹ lub kijowsk¹ ni¿ ze lwowsk¹
[�miech] (�) tak naprawdê we Lwowie zawsze by³o
du¿o turystów, teraz jest ich tylko trochê wiêcej i za-
trzymuj¹ siê trochê na d³u¿ej, poza tym zero zmian.
Wiêcej zmian zauwa¿am w ca³ym kraju. (�) Ukra-
ina ju¿ nigdy nie bêdzie taka, jak wcze�niej, nie
wiadomo jeszcze jaka bêdzie, bo ta ca³a sytuacja
bardzo nas zmienia i trudno powiedzieæ w jakim
kierunku d¹¿ymy. Ale na pewno jeste�my bardziej
�wiadomi, bardziej zjednoczeni, bardziej otwarci
(Paw³o, 32 lata, Lwów); Moje ¿ycie wygl¹da teraz
inaczej, pewnie jak ¿ycie ka¿dej innej osoby teraz.
Nie wiem, co konkretnie siê zmieni³o i chyba po-
trzebujê wiêcej czasu, aby odpowiedzieæ sobie na to
pytanie. Wiem na pewno tylko to, ¿e nie ma nic
straszniejszego ni¿ wojna. Boisz siê za ¿ycie dziec-
ka, za swoje ¿ycie, boisz siê niepewno�ci i strachu
który ciê otacza. I nie mo¿esz tego strachu siê po-
zbyæ. To jest okropne uczucie. Mam nadziejê, ¿e ju¿
nied³ugo bêdziemy mogli o nim zapomnieæ i przy-
pomnieæ sobie, jak to jest � spaæ w nocy spokojnie
(Myros³awa, 43 lata, Kijów).

Zakoñczenie
Rozmowy z uchod�cami odzwierciedlaj¹ wyj¹tko-
wo�æ sytuacji w Ukrainie, która na wiele sposobów
dotyka obywateli ca³ego �wiata. Emocje przekazy-
wane w relacjach uciekaj¹cych przed wojn¹ uzmy-
s³awiaj¹, jakie warto�ci w sytuacjach ekstremalnych
s¹ dla ludzi najwa¿niejsze. Ca³y �wiat jest obecnie
�wiadkiem wydarzeñ o historycznym, ale tak¿e byæ
mo¿e prze³omowym znaczeniu. Dziêki relacjom
uchod�ców wiemy, ¿e znaczna czê�æ respondentów
nie chce byæ czê�ci¹ w³a�nie takiej historii. W roz-
mowach z nimi widaæ przede wszystkim sprzeciw
wobec obecnej sytuacji w Ukrainie i ogromn¹
wdziêczno�æ w stosunku do Polaków, którzy oka-
zali wsparcie s¹siadom zza wschodniej granicy. Re-
spondenci wielokrotnie podkre�lali, jak wa¿na by³a
dla nich udzielona pomoc. Rozumieli równie¿ po-
�wiêcenie Polaków i liczne trudno�ci, z którymi ci
musz¹ siê mierzyæ jako naród przyjmuj¹cy do swo-
jego kraju ponad 2 mln ludzi w tak krótkim czasie.
Wielu uchod�ców, chc¹c w pewien sposób odwdziê-
czyæ siê za tê pomoc, deklaruje chêæ podjêcia pracy
w Polsce i samodzielnego zarabiania na swoje utrzy-
manie.

Uciekaj¹c przed zagro¿eniami we w³asnym kra-
ju, musieli odnale�æ siê w ca³kowicie nowym �ro-
dowisku. Dla wielu z nich by³a to pierwsza podró¿
poza granice swojego kraju. Choæ komunikaty
otrzymane na dworcu od wolontariuszy uznawali

za zrozumia³e, to nie ominê³y ich liczne trudno�ci
zwi¹zane z formalno�ciami, funkcjonowaniem urzê-
dów czy te¿ z ogólnie panuj¹cymi zasadami, np.
nadawaniem PESEL-u.

Mimo i¿ wielu Ukraiñcom uda³o siê uciec przed
okrucieñstwami wojny, na co dzieñ wci¹¿ ¿yj¹ ze
�wiadomo�ci¹ poniesionych szkód oraz ci¹g³ego
zagro¿enia ¿ycia bliskich, którzy pozostali w kraju.
Snuj¹c plany na przysz³o�æ, deklaruj¹ siln¹ potrze-
bê odbudowy w³asnego kraju. Nie zawsze jednak
chêæ odbudowy ³¹czy siê z podjêciem decyzji o po-
wrocie do ojczyzny.

Przeprowadzone wywiady pokazuj¹ przede
wszystkim, ¿e s¹ to uchod�cy wojenni, a nie eko-
nomiczni, ¿e ka¿dy uchod�ca zmaga siê z ca³kowi-
cie innymi problemami, ponosi inne koszty trwaj¹-
cej wojny. Nale¿y zauwa¿yæ jak ta wyj¹tkowa,
trudna sytuacja wp³ynê³a na zacie�nianie siê wielo-
aspektowej wiêzi pomiêdzy Polakami i Ukraiñcami.
Wielu z nich ¿ywi nadziejê, ¿e przysz³o�æ pozwoli
na jej utrzymanie.

Nie wszyscy jednak wyje¿d¿aj¹, a z perspekty-
wy przysz³o�ci kraju bardzo wa¿ne s¹ postawy osób,
które pozosta³y w Ukrainie mimo tocz¹cej siê woj-
ny. Po przeanalizowaniu odpowiedzi respondentów
na pytania zwi¹zane z podjêciem decyzji o pozosta-
niu w kraju objêtym stanem wojennym, a tak¿e tych
dotycz¹cych zmian w ¿yciu obywateli Ukrainy po
wybuchu wojny, mo¿emy wywnioskowaæ, ¿e woj-
na ma du¿y wp³yw nie tylko na bezpieczeñstwo,
gospodarkê i politykê miêdzynarodow¹, ale rów-
nie¿ na formowanie spo³eczno�ci, zmiany w syste-
mach lokalnych i ogólnokrajowych oraz relacje
spo³eczne.

Badania wykaza³y, ¿e g³ównym czynnikiem
wp³ywaj¹cym na decyzjê respondentów o pozosta-
niu w kraju i swoim mie�cie jest przywi¹zanie do
spo³eczno�ci, codziennego ¿ycia i maj¹tku. Kolej-
nym wa¿nym elementem jest strach badanych przed
wyprowadzk¹ do innego kraju i konieczno�ci¹ roz-
poczêcia nowego ¿ycia bez znajomo�ci jêzyka i kul-
tury, stabilno�ci finansowej, pracy i bliskich ludzi
chêtnych do pomocy. Te obawy okaza³y siê wiêk-
sz¹ barier¹ dla osób badanych ni¿ zagro¿enie wy-
wo³ane wojn¹. Respondenci równie¿ w wiêkszo�ci
nie chcieli porzucaæ swojego domu ze wzglêdu na
to, ¿e nie widzieli w tym konieczno�ci i nie mieli
motywacji do zmiany miejsca zamieszkania przez
to, ¿e zarówno centrum kraju (Kijów, Chmielnic-
ki), jak i zachód (Lwów) by³y stosunkowo spokoj-
nymi regionami. W Chmielnickim i we Lwowie
osiedli³o siê równie¿ wielu uchod�ców ze wscho-
du, gdzie ludzie nie mieli wyboru i byli zobowi¹za-
ni do wyprowadzki ze wzglêdu na ryzyko okupacji
lub �mierci. To, ¿e inni obywatele w gorszej sytu-
acji wybierali ich miejscowo�ci jako bezpieczniej-
sz¹ alternatywê, dawa³o respondentom wiêksze po-
czucie bezpieczeñstwa.
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Wa¿ne jest równie¿ podkre�lenie, ¿e rodziny
z dzieæmi by³y bardziej przejête bezpieczeñstwem
najm³odszych cz³onków ni¿ w³asnym, a ich g³ów-
nym priorytetem by³o ulokowanie dzieci w bezpiecz-
nej strefie. Nie przek³ada³o siê to jednak na potrze-
bê zapewnienia wiêkszego bezpieczeñstwa rodziców.

Bardzo du¿ym zaskoczeniem okaza³y siê zró¿nico-
wane odpowiedzi respondentów na pytania o to, jak
odnosz¹ siê do decyzji ludzi ze swojego otoczenia, któ-
rzy wyprowadzili siê za granicê. ¾ respondentów za-
znaczy³o, ¿e jest to dobra decyzja i rozumiej¹ potrzebê
poczucia wiêkszego bezpieczeñstwa, jednak sami pod-
jêli inn¹ decyzjê, któr¹ nale¿y uszanowaæ. Tylko jedna
osoba zaznaczy³a, ¿e nie rozumie masowego wypro-
wadzania siê i ucieczki, poniewa¿ wp³ywa to na ogól-
ne nastroje i negatywnie odbija siê na duchu narodu.

Pierwsze dwa miesi¹ce wojny drastycznie zmie-
ni³y tryb i styl ¿ycia osób, które pozosta³y w Ukra-
inie m.in. w kwestiach zwi¹zanych ze zmian¹ oto-
czenia, zmian¹ warunków gospodarczych, poziomem
bezpieczeñstwa i organizacji ¿ycia spo³ecznego. Nie-
zmienny pozosta³ tylko fakt, ¿e niezale¿nie od tego,
czy w trakcie wojny respondenci czasowo wyje¿d¿ali
ze swojego miasta, czy ca³y czas znajdowali siê w do-
mu i jakie by³y ich motywy, decyzja tych osób o po-
zostaniu w kraju by³a �wiadomym wyborem opar-
tym na w³asnych systemach warto�ci, przekonaniach
i do�wiadczeniach ¿yciowych.

¯aden z respondentów nie ¿a³owa³ swojej de-
cyzji o braku emigracji, a jednocze�nie nie wywie-
ra³ presji na pozosta³ych cz³onków spo³eczno�ci do
pozostania w domu lub wyjazdu za granicê.
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Wstêp
W po³owie lutego 2022 roku rzecznik praw oby-
watelskich skierowa³ do ministra spraw wewnêtrz-
nych i administracji pismo dotycz¹ce stanu przy-
gotowania Polski w zwi¹zku z zagro¿eniem przej�cia
wojny rosyjsko-ukraiñskiej w pe³nowymiarow¹
agresjê rosyjsk¹. Ombudsman pyta³ m.in. o dzia³a-
nia, jakie podjêto, by zapewniæ uchod�com wojen-
nym z Ukrainy pomoc humanitarn¹, socjaln¹, me-
dyczn¹ i prawn¹: Czy planowane s¹ jakiekolwiek
dzia³ania zmierzaj¹ce do zwiêkszenia przepustowo-
�ci istniej¹cych przej�æ granicznych na polsko-ukra-
iñskim odcinku granicy, czy planowane jest otwar-
cie nowych przej�æ (je�li tak, to w jakiej lokalizacji)?
Czy MSWiA dysponuje baz¹ obiektów, w których
kwaterowane bêd¹ osoby przekraczaj¹ce granicê RP
w opisanych wy¿ej okoliczno�ciach (je�li tak, pro-
szê o wskazanie dok³adnej lokalizacji ww. obiek-
tów)? Czy planowane s¹ jakiekolwiek dzia³ania
w zakresie zapewnienia ww. osobom, w razie koniecz-
no�ci, szybkiego dostêpu do pomocy medycznej po
polskiej stronie granicy? Jakie dzia³ania zostan¹
podjête w celu zapewnienia osobom przekraczaj¹-
cym granicê szybkiego dostêpu do testów na obec-
no�æ wirusa SARS-CoV-2, zapewnienia ww. osobom
odpowiednich warunków oczekiwania na wynik
testu i przeprowadzania samej procedury testowa-
nia w sposób, który nie bêdzie ogranicza³ przepu-
stowo�ci przej�æ granicznych? Czy planowane jest
wprowadzenie jakichkolwiek zmian w przepisach
prawa dotycz¹cych, miêdzy innymi, procedur kon-
troli i odprawy granicznej, wydawania wiz, w tym
wiz humanitarnych, rejestrowania deklaracji cudzo-
ziemców o zamiarze ubiegania siê o ochronê miê-

dzynarodow¹ czy przyjmowania przez Stra¿ Gra-
niczn¹ wniosków o tak¹ ochronê, których zak³ada-
nym celem by³oby usprawnienie ww. procedur? Czy
planowane jest wprowadzenie jakichkolwiek zmian
w przepisach rozporz¹dzenia Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia
ruchu granicznego na okre�lonych przej�ciach gra-
nicznych, w zakresie procedury zawracania cudzo-
ziemców do granicy, czy ustawy o cudzoziemcach,
w zakresie wprowadzonej w art. 303b procedury
wydawania postanowieñ o opuszczeniu terytorium
RP?2

Zasadno�æ tych pytañ potwierdzi³y dramatycz-
ne wydarzenia z 24 lutego 2022 roku. Rosyjska
inwazja na Ukrainê spowodowa³a migracjê o skali
niespotykanej od czasów II wojny �wiatowej3.  Ty-
si¹ce uchod�ców, g³ównie matek z dzieæmi, m³o-
dych kobiet z rodzeñstwem i osób starszych4, pró-
bowa³y przedostaæ siê do Polski, która ze wzglêdu
na blisko�æ terytorialn¹, kulturow¹, a tak¿e czêste
kontakty obu narodów, w tym obecno�æ licznej gru-
py ukraiñskich migrantów zarobkowych, sta³a siê
naturalnym wyborem bezpiecznego miejsca poby-
tu. W pierwszych kilkunastu dniach rosyjskiej agresji
granicê Polski przekroczy³o ponad milion uchod�-
ców: �Choæ uchod�cy wojenni s¹ przyjmowani
nawet bez dokumentów, sytuacja na granicy jest
bardzo trudna. S¹ ogromne kolejki, chaos, brakuje
toalet. � Jest straszny t³ok, ba³agan. Nie ma jak i�æ
do toalety ani dziecka nakarmiæ, ani rêce umyæ, nic
� mówi³a jedna z kobiet, której uda³o siê przej�æ na
polsk¹ stronê. Niektórzy czekaj¹ na granicy ju¿ od
kilku dni� � informowa³a prasa5.  Czê�æ osób stara-
³a siê dostaæ do du¿ych miast (np. Rzeszów, Gdañsk,

Rzecznik praw obywatelskich i pomoc uchod�com
wojennym z Ukrainy1

Jolanta Arcimowicz

1 Termin �uchod�cy wojenni z Ukrainy� jest tu stosowany wobec obywateli Ukrainy, którzy w zwi¹zku z wszczêt¹ przez Rosjê 24 lutego
2022 r. pe³nowymiarow¹ wojn¹ przekroczyli granicê Polski. Nie s¹ to uchod�cy w rozumieniu konwencji genewskiej z 1951 r. (osoba, która
na skutek uzasadnionej obawy przed prze�ladowaniem z powodu rasy, religii, narodowo�ci, przynale¿no�ci do okre�lonej grupy spo³ecznej
lub z powodu pogl¹dów politycznych przebywa poza granicami pañstwa, którego jest obywatelem, oraz nie mo¿e lub nie chce z powodu
tych obaw skorzystaæ z ochrony tego pañstwa). Ich pobyt w Polsce reguluje ustawa z 12 marca 2022 r. O pomocy obywatelom Ukrainy
w zwi¹zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa i dyrektywa Rady Unii Europejskiej z 20 lipca 2001 r.

2 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-02/WG_do_MSWiA_18022022.pdf.
3 Maciej Duszczyk, Pawe³ Kaczmarczyk, Imigranci i uchod�cy wojenni a sytuacja demograficzna Polski, [w:] Maciej Bukowski, Maciej Dusz-

czyk (red.), Go�cinna polska 2022+, Warszawa 2022, https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2022/06/Raport-Goscinna-Polska-2022.pdf.
4 Iza Chmielewska-Kaliñska, Beata Dudek, Pawe³ Strzelecki, Uchod�cy z Ukrainy � zarys portretu, 7.10.2022, https://www.obserwator-

finansowy.pl/tematyka/makroekonomia/trendy-gospodarcze/uchodzcy-z-ukrainy-zarys-portretu/.
5 Joanna Szwalikowska, Wojna w Ukrainie. Ogromne kolejki i chaos na granicy, �Gazeta. pl.�, 27.02.2022.
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Wroc³aw, Kraków, Bia³ystok, Warszawa)6, gdzie by³y
ich rodziny, przyjaciele, znajomi b¹d� liczyli na szyb-
kie znalezienie mieszkania, pracy. Inni traktowali
Polskê jak kraj tranzytowy w drodze do Niemiec,
Holandii, Francji czy Wielkiej Brytanii. Jeszcze inni,
którzy nie mieli dok¹d siê udaæ, byli kierowani do
punktów recepcyjnych, a stamt¹d do miejsc tym-
czasowego pobytu. Z miesi¹ca na miesi¹c, na sku-
tek trwaj¹cych dzia³añ wojennych i zniszczeñ, licz-
ba uchod�ców dramatycznie ros³a � do wrze�nia
2022 roku granicê przekroczy³o ju¿ ponad 6 mi-
lionów osób, a oko³o 1,5 miliona zdecydowa³o siê
pozostaæ w Polsce. Nap³yw uchod�ców, na skalê,
jakiej Polska nigdy nie do�wiadczy³a, zintensyfi-
kowa³ dzia³ania pomocowe, w które oprócz rz¹-
du, wojewodów, w³adz samorz¹dowych i organi-
zacji spo³ecznych zaanga¿owa³o siê wielu Polaków �
dobrowolnie i z ogromnym po�wiêceniem. O sile
spo³ecznej solidarno�ci, empatii i spontanicznej,
oddolnej pomocy uchod�com, informowa³y me-
dia (polskie i zagraniczne), a badacze, próbuj¹c
wyja�niaæ fenomen tego zjawiska, porównywali
swoiste pospolite ruszenie i towarzysz¹cy mu nad-
zwyczajny, spo³eczny klimat, do fenomenu zaanga-
¿owania i entuzjazmu, jaki towarzyszy³ powstaniu
�Solidarno�ci�7.  Niejako poza centrum zainteresowa-
nia mediów g³ównymi aktorami w³¹czonymi w bez-
po�redni¹ pomoc osobom uciekaj¹cym przed woj-
n¹ pozostawa³y instytucje równie¿ zajmuj¹ce siê
uchod�cami z Ukrainy, ale wystêpuj¹ce w roli stra¿-
ników ich praw, kontroluj¹ce i rozliczaj¹ce w³adze
w tym zakresie.

Niniejszy artyku³ traktuje o dzia³aniach polskiego
ombudsmana, podejmowanych w zwi¹zku z eskala-
cj¹ wojny w Ukrainie i masowym nap³ywem
uchod�ców wojennych na terytorium RP. Podsta-
wê analizy stanowi¹ dokumenty zamieszczone na
stronie internetowej Urzêdu Rzecznika Praw Oby-
watelskich: wyst¹pienia do cz³onków rz¹du, insty-
tucji odpowiedzialnych za sprawy cudzoziemców,
raporty z monitoringu przej�æ granicznych, punk-
tów recepcyjnych, o�rodków dla uchod�ców, dane
na temat wspó³pracy RPO z ró¿nymi podmiotami
w zakresie pomocy uchod�com. Ombudsman po-
dejmowa³ interwencje na skutek skarg, jakie wp³y-
wa³y do Biura RPO od obywateli i obywatelek Ukra-
iny, a tak¿e z w³asnej inicjatywy. Zebrany materia³,
obejmuj¹cy okres od 1 lutego do koñca listopada
2022 roku, zosta³ ujêty w cztery bloki tematyczne,

ilustruj¹ce g³ówne kierunki dzia³añ urzêdu. S¹ to:
sytuacja prawna uchod�ców z Ukrainy na teryto-
rium RP; monitoring przej�æ granicznych, punktów
recepcyjnych, o�rodków dla uchod�ców; uchod�-
cy jako ofiary przestêpstw � interwencje RPO; spra-
wy bytowe uchod�ców. Obraz sytuacji uchod�ców
wojennych z Ukrainy w Polsce, budowany na pod-
stawie interwencji rzecznika praw obywatelskich,
dokumentuje tak¿e dzia³ania pañstwa (parlamen-
tu, rz¹du, w³adz samorz¹dowych), organizacji spo-
³ecznych i zwyk³ych obywateli zaanga¿owanych
w pomoc uchod�com (organizuj¹cych transport, za-
kwaterowanie, wsparcie rzeczowe, psychologiczne,
finansowe).

Sytuacja prawna uchod�ców z Ukrainy
Rzecznik praw obywatelskich na pismo z po³o-
wy lutego 2022 roku, dotycz¹ce mo¿liwej eska-
lacji konfliktu Rosja�Ukraina i przygotowania
Polski na tê sytuacjê, otrzyma³ odpowied� na po-
cz¹tku kwietnia 2022 roku8. By³a to w du¿ej
czê�ci rekapitulacja dzia³añ ministerstwa, g³ównie
prawnych, które dotyczy³y uchod�ców z Ukrainy.
W odpowiedzi minister zapewnia³, ¿e Polska jest
przygotowana na wypadek eskalacji konfliktu,
¿e bêd¹ wdra¿ane odpowiednie procedury po-
stêpowania w przypadku sytuacji kryzysowych,
w tym masowego nap³ywu migrantów, które s¹
opisane w Krajowym Planie Zarz¹dzania Kry-
zysowego, ¿e trwa wspó³praca miêdzy minister-
stwami, urzêdami centralnymi i wojewódzkimi,
któr¹ szczegó³owo reguluje ustawa z kwietnia
2007 roku o zarz¹dzaniu kryzysowym. Minister
przypomina³ tak¿e, ¿e 12 marca 2022 r. wpro-
wadzono ustawê o pomocy obywatelom Ukra-
iny w zwi¹zku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego pañstwa (przepisy zosta³y uchwalone
przez sejm 9 marca i wesz³y w ¿ycie z dat¹
wsteczn¹, a wiêc od 24 lutego 2022 roku), któ-
ra uregulowa³a kwestie takie jak: legalizacja
pobytu na terytorium RP obywateli Ukrainy
uciekaj¹cych przed wojn¹ (osoby deklaruj¹ce po-
byt w Polsce, otrzyma³y takie prawo na 18 mie-
siêcy, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia), zasady po-
dejmowania przez nich pracy, opieka medyczna
(zapewniono im dostêp do s³u¿by zdrowia na
tych samych zasadach, co obywatele Polski),
dostêp do edukacji dla dzieci i m³odzie¿y z Ukra-

6 Sytuacja uchod�ców z Ukrainy w du¿ych miastach. Raport Unii Metropolii Polskich, https://www.gdansk.pl/wiadomosci/Ukraincy-w-
12-najwiekszych-polskich-miastach-raport-liczba-stosunek-do-uchodzcow-dzieci-ukrainskie-w-szkolach,a,223535; Sytuacja ¿yciowa i eko-
nomiczna uchod�ców z Ukrainy w Polsce Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP Departament Statystyki, Warszawa,
2022 r. https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytuacja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Polsce.pdf.

7 Cezary ¯o³êdowski, Nowi uchod�cy w Europie. Przemieszczenia zewnêtrzne z Ukrainy miêdzy 24.02. i 24.03.2022 r, [w:] Inwazja
Rosji na Ukrainê. Spo³eczeñstwo i polityka wobec kryzysu uchod�czego w pierwszym miesi¹cu wojny. Raport roboczy, Warszawa, marzec
2022; Tomasz ̄ ukowski, Polacy o uchod�cach z Ukrainy. Przegl¹d badañ opinii publicznej z marca 2022 r., ibidem, https://wnpism.uw.edu.pl/
wp-content/uploads/2022/04/Kryzys-uchodzczy-2022-raport-KPS.pdf.

8 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Odpowiedz_MSWiA_5_04_2022.pdf.
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iny9. Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e gdy ustawa
(specustawa) wesz³a w ¿ycie, w Polsce by³o ju¿ po-
nad 1,5 miliona uchod�ców z Ukrainy.

Do ustawy, zanim zosta³a podpisana przez pre-
zydenta 12 marca, Rzecznik zg³osi³ szereg zastrze-
¿eñ10. Uznaj¹c inicjatywê legislacyjn¹ za wa¿n¹ i uza-
sadnion¹, choæ spó�nion¹11, podkre�la³ zarazem, ¿e
prace nad ni¹ trwa³y zbyt krótko (�b³yskawiczne
tempo�), by nie ustrzec siê pewnych b³êdów. Wska-
zywa³ np., ¿e zakres beneficjentów ustawy powi-
nien byæ szerszy, gdy¿ ograniczenie jej dzia³ania
wy³¹cznie do obywateli Ukrainy oraz ich ma³¿on-
ków, którzy przybyli do Polski legalnie po 24 lute-
go 2022 roku bezpo�rednio z terytorium Ukrainy,
pozostawia poza systemem pomocy znaczn¹ grupê
osób bêd¹cych w podobnej sytuacji. �Ochrona
i prawa przyznawane przez ustawê nie bêd¹ mia³y
zastosowania do obywateli Ukrainy, którzy np.
dotarli do Polski za po�rednictwem innego pañstwa,
a tak¿e innych ni¿ ma³¿onkowie cz³onków rodziny,
nieposiadaj¹cych ukraiñskiego obywatelstwa� �
argumentowa³ RPO12. Wskazywa³ te¿ na koniecz-
no�æ odst¹pienia od zapisu o legalnym przekrocze-
niu granicy RP jako warunku korzystania z usta-
wowej ochrony, uzasadniaj¹c, ¿e rozwój wydarzeñ
w Ukrainie mo¿e doprowadziæ do sytuacji, ¿e oso-
by uciekaj¹ce przed wojn¹ bêd¹ przekraczaæ grani-
cê w ka¿dy mo¿liwy sposób i w ró¿nych miejscach.
�Warto wiêc, by ju¿ teraz projektowane przepisy
stwarza³y takim osobom szansê na legalizacjê po-
bytu w trybie przewidzianym w ustawie� � pisa³
RPO w wyst¹pieniu do marsza³ka senatu13. Zwra-
ca³ uwagê na brak w ustawie rozwi¹zañ chroni¹-
cych cudzoziemców uciekaj¹cych z Ukrainy i nie-
bêd¹cych jej obywatelami, w tym regulacji
dotycz¹cych udzielenia im pomocy w punktach
recepcyjnych (ustawa ogranicza³a tê pomoc do oby-
wateli Ukrainy i ich ma³¿onków, którzy przybyli do
Polski bezpo�rednio z terytorium Ukrainy po
24 lutego 2022 roku). Zastrze¿enia rzecznika doty-
czy³y tak¿e zbyt ogólnych przepisów o dostêpie do
edukacji, które dawa³y ministrowi edukacji i nauki
mo¿liwo�æ szczegó³owego uregulowania w drodze
rozporz¹dzenia, organizacji wychowania oraz opie-
ki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, bêd¹cych obywatelami

Ukrainy. Rozwi¹zanie takie, podkre�la³ ombudsman,
�mo¿e skutkowaæ nadaniem ministrowi nowych, sze-
rokich uprawnieñ oraz mo¿e byæ niezgodne z art.
92 ust. 1 Konstytucji RP, który wymaga, aby to usta-
wowe upowa¿nienia do wydawania rozporz¹dzeñ,
by³y szczegó³owe�14.

W¹tpliwo�ci RPO dotyczy³y równie¿ przepisów
reguluj¹cych dostêp do nauki w szko³ach wy¿szych.
Zdaniem ombudsmana ustawa nie wziê³a pod
uwagê faktu, ¿e osoby uciekaj¹ce z Ukrainy mog¹
nie mieæ stosownych dokumentów, które potwier-
dza³yby ich status studenta lub studentki. Nawia-
sem mówi¹c, do�æ szybko okaza³o siê, ¿e umo¿li-
wienie kontynuacji studiów na polskich uczelniach
studentom i studentkom z Ukrainy wymaga podjê-
cia pilnych decyzji � tak¿e przez w³adze rektorskie,
a problem udokumentowania przebiegu studiów sta-
nowi istotn¹ przeszkodê w podjêciu nauki. O tym,
¿e luki w ustawie utrudnia³y podjêcie studiów,
�wiadcz¹ m.in. wyst¹pienia RPO do ministra zdro-
wia, w których postulowa³, by jak najszybciej stwo-
rzyæ prawne warunki do kontynowania zajêæ na pol-
skich uczelniach w ramach studiów stacjonarnych
obywatelom/obywatelkom Ukrainy, a tak¿e konty-
nuacji studiów w Polsce przez polskich studentów
kszta³c¹cych siê w Ukrainie15. Rzecznik podnosi³
równie¿ problem zakwaterowania uchod�ców,
w tym niedostatecznie uregulowan¹ sytuacjê grup
szczególnie wra¿liwych (np. matki z dzieæmi, ko-
biety w ci¹¿y, osoby z niepe³nosprawno�ciami, oso-
by ob³o¿nie chore itp.), które pozostawiono bez
ochrony prawnej w sytuacji wyga�niêcia stosunku
u¿yczenia lokalu. Przestrzega³ te¿ przed konsekwen-
cjami zapisu dopuszczaj¹cego przeznaczenie zak³a-
dów poprawczych i schronisk dla nieletnich na tym-
czasowe miejsca zakwaterowania dla uchod�ców.
Zdaniem RPO rozwi¹zania takie, ze wzglêdu na
specyfikê tych placówek (zbli¿on¹ do systemu wiê-
ziennego), mo¿e mieæ negatywny wp³yw na samo-
poczucie, kondycjê psychiczn¹ kwaterowanych tam
osób, czêsto dotkniêtych traumatycznymi prze¿y-
ciami16.  W¹tpliwo�ci ombudsmana budzi³y zapisy
dotycz¹ce rekompensaty finansowej dla osób, któ-
re zdecydowa³y siê przyj¹æ pod swój dach uchod�-
ców. Zgodnie z ustaw¹ �wiadczenie mia³y wyp³a-

9 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000583/T/D20220583L.pdf. Zakres przyznanych uchod�com uprawnieñ,
zob. szerzej Gra¿yna Firlit-Fesnak, Dzia³ania administracji publicznej wobec uchod�ców wojennych z Ukrainy w Polsce � pierwszy miesi¹c
budowania systemu pomocy, [w:] Inwazja Rosji na Ukrainê. Spo³eczeñstwo i polityka wobec kryzysu uchod�czego w pierwszym miesi¹cu
wojny. Raport roboczy, Warszawa, marzec 2022.

10 Uwagi RPO do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Marcin Wi¹cek pisze do Tomasza Grodzkiego, 10.03.2022, https://
bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-03/Wyst%C4%85pienie%20RPO%20do%20Marsza%C5%82ka%20Senatu%20RP%
2010.03.2022.pdf.

11 Rz¹d USA w listopadzie 2021 roku przekaza³ sojusznikom w Europie niepodwa¿alne informacje o rosyjskich planach inwazji na
Ukrainê.

12 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uwagi-doustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-marcin-wiacek-senat.
13 Ibidem.
14 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uwagi-doustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-marcin-wiacek-senat.
15 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-03/Do_MZ_28.02.2022.pdf.
16 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uwagi-doustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-marcin-wiacek-senat.
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caæ gminy, ale wydane do ustawy rozporz¹dzenie,
wyprowadzi³o istotne ograniczenia do udzielanego
wsparcia m.in. przez umo¿liwienie gminom na³o-
¿enia na wnioskodawców dodatkowych wymogów,
od których uzale¿niano wyp³atê �rodków17. Do�æ
szybko zreszt¹, bo ju¿ w maju 2022 roku, do RPO
wp³ynê³y skargi od osób, które przyjê³y uchod�ców
i po z³o¿eniu wniosku o rekompensatê z tego tytu-
³u (40 z³ dziennie na osobê) dosta³y decyzjê odmo-
w¹ m.in. z tego powodu, ¿e mieszkaj¹cy u nich
uchod�cy nie mieli numeru PESEL (wymóg poja-
wi³ siê w jednej z kolejnych nowelizacji specusta-
wy). �Problem z otrzymaniem pieniêdzy mog¹ mieæ
zw³aszcza osoby, które go�ci³y u siebie uchod�ców
w pierwszych tygodniach (kiedy jeszcze nie obo-
wi¹zywa³a uproszczona procedura nadawania im
numeru PESEL) lub te, które nie spieszy³y siê ze
sk³adaniem wniosków� � informowa³ RPO w wy-
st¹pieniu do pe³nomocnika rz¹du do spraw uchod�-
ców wojennych z Ukrainy18.

W opinii RPO niedostatecznie w specustawie
uregulowano tak¿e kwestiê pomocy osobom cho-
rym, które w przesz³o�ci przesz³y kryzys psychicz-
ny, b¹d� na skutek dramatycznych do�wiadczeñ
zwi¹zanych z wojn¹ bêd¹ takiej szczególnej pomo-
cy potrzebowaæ. Sytuacja tej grupy, podkre�la³
ombudsman, wymaga pilnych rozwi¹zañ systemo-
wych i prawnych: �Obecny zapa³ spo³eczeñstwa
oraz chêæ bezinteresownej pomocy Ukraiñcom, jak
równie¿ niew¹tpliwe zaanga¿owanie samorz¹dów
lokalnych nie zast¹pi¹ jednak regulacji prawnych,
które w sposób pe³ny ukszta³tuj¹ zasady pomocy
dla osób pokrzywdzonych w wyniku dzia³añ wo-
jennych�19. W zwi¹zku z dostêpno�ci¹ opieki medycz-
nej rzecznik wskazywa³ te¿, ¿e nie wprowadzono roz-
wi¹zañ pozwalaj¹cych na wydzielenie w systemie
ochrony zdrowia czê�ci, która odpowiada³by na
potrzeby uchod�ców (np. wydzielenie szpitali dla
obywateli Ukrainy, uregulowanie kwestii pomocy
medycznej w przypadku osób, które nie maj¹ nu-
meru PESEL)20. Zastrze¿enia RPO budzi³o pomi-
niêcie w�ród podmiotów uprawnionych do �wiad-

czeñ zdrowotnych ze �rodków publicznych tych
obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed
24 lutego 2022 roku. �Takie osoby � przekony-
wa³ rzecznik � pozostaj¹ poza systemem pomoco-
wym, a znajduj¹ siê w takiej samej sytuacji jak oby-
watele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po tej
dacie i nie mog¹ wróciæ na teren Ukrainy ze wzglê-
du na konflikt zbrojny (�) Tym samym �wiadcze-
niodawca � np. szpital � nie jest w stanie pokryæ
kosztów leczenia. Skutkiem czego, osoby, które
przyby³y do Polski przed 24 lutego 2022 r., bêd¹
musia³y samodzielnie ponie�æ koszty pobytu w szpi-
talu i leczenia np. onkologicznego, chemioterapii �
niejednokrotnie ratuj¹ce ¿ycie pacjenta, poniewa¿
nie podlegaj¹ pod ustawê o pomocy obywatelom
Ukrainy�21.

Do�æ szybko okaza³o siê, ¿e ustawê z 12 marca
2022 roku nale¿y nowelizowaæ, a pierwsze zmia-
ny wprowadzono ju¿ pod koniec marca 2022 roku22.
Do kolejnych nowelizacji � w kwietniu i czerwcu
2022 roku, rzecznik równie¿ zg³asza³ uwagi, np.
krytykowa³ fakt utrzymania w kwietniowej nowe-
lizacji przepisów umo¿liwiaj¹cych tymczasowe za-
kwaterowanie uchod�ców w obiektach nieprze-
znaczonych do zamieszkania zbiorowego, zapisy
zwalniaj¹ce urzêdy z terminowego (tzn. do koñca
roku) za³atwiania wniosków o zgodê na pobyt w Pol-
sce (dotyczy³o to ogó³u cudzoziemców) czy wpro-
wadzenie przepisów umo¿liwiaj¹cych tymczasowe
powierzanie przez s¹d opieki nad dzieckiem z Ukra-
iny osobie z nim niespokrewnionej, bez koniecz-
no�ci wcze�niejszego ukoñczenia szkolenia wyma-
ganego przez ustawê o wspieraniu rodziny i pieczy
zastêpczej z 2011 roku. Rozwi¹zanie to, podkre-
�la³ ombudsman, jest niekorzystne i potencjalnie
niebezpieczne z punktu widzenia ochrony praw
dziecka23. W czerwcu 2022 roku, w kolejnej pro-
cedowanej nowelizacji pojawi³a siê propozycja bu-
dowy systemu teleinformatycznego dla bezrobot-
nych obywateli Ukrainy, do którego dostêp mieli
mieæ pracodawcy: �Chodzi o stworzenie profilu
pracownika poprzez udostêpnienie pracodawcom

17 Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysoko�ci �wiadczenia pieniê¿nego przys³u-
guj¹cego z tytu³u zapewnienia zakwaterowania i wy¿ywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego �wiadczenia
i przed³u¿ania jego wyp³aty, Dz.U. poz. 605, z pó�n. zm., Luki w przepisach specustawy o pomocy Ukraiñcom dot. pieniêdzy na zakwa-
terowanie i wy¿ywienie uchod�ców. RPO pisze do MSWiA, 5.04.2022, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/
do%20MSWiA%20-%20warunki%20przyznawania%20%C5%9Bwiadczenia%20na%20zakwaterowanie%20i%20wy%C5%BCywie-
nie%20ob.%20Ukrainy.pdf.

18 Stanowisko pe³nomocnika rz¹du ds. uchod�ców wojennych z Ukrainy utworzono 1 kwietnia 2022 roku, by wzmocniæ koordynacjê
pracy urzêdów wojewódzkich, resortów zaanga¿owanych w udzielanie pomocy uchod�com z Ukrainy. Wyst¹pienie RPO, https://
bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-05/Do_MSWiA_uchodzcy_zakwaterowanie_swiadczenie_13.05.2022.pdf.

19 Wyst¹pienie do Prezesa Rady Ministrów. 23.03.2022, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-03/Do_PRM_ukr_chorzy_psy-
chicznie_25.03.2022.pdf.

20 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Do_MZ_zdrowie_uchodzcy_Ukraina_13_04.2022.pdf.
21 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-03/Do_Marszalek_Sejmu_nowelizacja_uwagi_22.03.2022.pdf.
22 Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa, 28.03.2022,

https://www.gov.pl/web/udsc/weszla-w-zycie-ustawa-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-na-terytorium-tego-
panstwa.

23 Uwagi RPO dla Senatu ws. zmian specustawy o pomocy dla uchod�ców z Ukrainy, 12.04.2022. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/
rpo-senat-specustawa-pomoc-dla-uchodzcow-ukraina.
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przedstawiaj¹cym oferty pracy jego danych osobo-
wych � wieku, p³ci, wykszta³cenia, kwalifikacji
zawodowych i przebiegu zatrudnienia, a tak¿e (po
wyra¿eniu dodatkowej zgody), imienia, nazwiska,
daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej, nr
telefonu�24. Zastrze¿enia RPO budzi³a nie tylko
forma i zakres zbieranych danych osobowych, ale
ich przetwarzanie, zagro¿one naruszeniem praw
osób objêtych rejestracj¹ (system mia³ obj¹æ oby-
wateli Ukrainy maj¹cych numer PESEL). W lipcu
2022 roku wp³ywaj¹ce do Biura RPO skargi i pyta-
nia potwierdzi³y jeszcze inn¹ dysfunkcjê specusta-
wy. Przepisy stanowi³y bowiem, ¿e osoba bêd¹ca
jej beneficjentem nie mo¿e opu�ciæ Polski na d³u¿e-
ni ni¿ miesi¹c. W innym przypadku traci³a ona
uprawnienia do legalnego pobytu w Polsce i zwi¹-
zanych z tym praw. Rozwi¹zanie takie, argumento-
wa³ RPO, ma negatywne konsekwencje dla du¿ej
grupy osób, np. �tych, które w obliczu pewnej sta-
bilizacji na froncie decyduj¹ siê na powrót do Ukra-
iny, po czym, ze wzglêdu na panuj¹ce tam warunki,
rezygnuj¹ i usi³uj¹ wróciæ do Polski�25. Pe³nomocnik
rz¹du ds. uchod�ców wojennych z Ukrainy zapew-
nia³ wprawdzie, ¿e przyjête rozwi¹zania nie odbie-
raj¹ prawa do ponownego ubiegania siê o legaliza-
cjê pobytu, ale w praktyce oznacza³o to konieczno�æ
powtórzenia skomplikowanej procedury.

Koñcz¹c czê�æ dotycz¹c¹ wyst¹pieñ ombudsma-
na w zwi¹zku z przepisami reguluj¹cymi sytuacjê
uchod�ców z Ukrainy w Polsce, warto dodaæ, ¿e
w pa�dzierniku 2022 roku przedstawiony zosta³
projekt kolejnej nowelizacji specustawy. Zapowia-
dane w nim zmiany maj¹ dotyczyæ m.in. na³o¿enia
na obywateli i obywatelki Ukrainy obowi¹zku uzy-
skania numeru PESEL, weryfikacji uprawnieñ do
pobierania �wiadczeñ socjalnych (np. zasi³ku na
dzieci 500+, 300+, zasi³ku rodzinnego, tzw. ¿³ob-
kowego), by �rodki trafia³y do osób uprawnionych
(wraca problem pobytu obywateli Ukrainy poza
Polsk¹ d³u¿ej ni¿ 30 dni, poniewa¿ stra¿ graniczna
bêdzie przekazywaæ ZUS i gminom informacje
o przekraczaniu granicy, w tym daty ka¿dorazowe-
go wjazdu i wyjazdu z Polski). Jest tak¿e propozy-
cja, by uchod�cy partycypowali w kosztach utrzy-
mania w ramach zakwaterowania zbiorowego, np.
je�li pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, bêd¹ po-
krywaæ 50% kosztów pomocy, ale nie wiêcej ni¿
40 z³ dziennie, a gdy pobyt bêdzie trwa³ powy¿ej
180 dni, to 75% kosztów, ale nie wiêcej ni¿ 60 z³
dziennie (z obowi¹zku tego maj¹ byæ zwolnione
osoby, które nie s¹ w stanie podj¹æ pracy, np. nie-

pe³nosprawne, emeryci, osoby bêd¹ce w trudnej
sytuacji ¿yciowej, kobiety w ci¹¿y lub opiekuj¹ce
siê ma³oletnimi dzieæmi). Projektowane przepisy,
które zdaniem projektodawców maj¹ �uszczelniæ�
system i ograniczyæ nadu¿ycia, maj¹ obowi¹zywaæ
od 1 marca 2023 roku26.

Ekspresowe tempo prac nad ustaw¹ o pomocy
obywatelom Ukrainy� (projekt rz¹dowy wp³yn¹³
do sejmu 7 marca, a 12 marca prezydent podpisa³
specustawê), podyktowane konieczno�ci¹ szybkie-
go stworzenia ram prawnych reguluj¹cych sytuacjê
osób uciekaj¹cych przed wojn¹, nie pozosta³o bez
wp³ywu na jako�æ tworzonych przepisów. O b³ê-
dach, niejasno�ciach czy lukach ustawy informowa³
rzecznik w swoich wyst¹pieniach. Tak¿e zmieniaj¹-
ca siê dynamicznie na skutek konfliktu zbrojnego
rzeczywisto�æ wraz z rosn¹c¹ fal¹ uchod�ców nie-
jako na bie¿¹co weryfikowa³y b³êdy legislatorów,
wymuszaj¹c pilne procedowanie zmian. Wiêkszo�æ
postulatów RPO by³a w nowelizacjach specustawy
uwzglêdniana (np. objêcie jej ochron¹ tak¿e oby-
wateli i obywatelek Ukrainy, którzy przybyli do
Polski, przekraczaj¹c inne granice ni¿ polsko-ukra-
iñska). Konieczno�æ szybkiego reagowania na kry-
zys migracyjny, obarczona ryzykiem b³êdów czy
niedoci¹gniêæ, pozwoli³a jednak � m.in. dziêki spe-
custawie � na sprawne przyjêcie ogromnej liczby
uchod�ców, uregulowanie ich formalnego statusu, re-
lokacjê i stworzenie im bezpiecznych warunków ¿y-
cia. Problemy logistyczne, organizacyjne i komuni-
kacyjne (bariera jêzykowa) zwi¹zane z obs³ug¹ osób
uciekaj¹cych przed wojn¹ w³adze samorz¹dowe, or-
ganizacje spo³eczne i lokalne spo³eczno�ci (rodzi-
ny, s¹siedzi) rozwi¹zywa³y na bie¿¹co, solidaryzu-
j¹c siê z osobami dotkniêtymi wojn¹.

Monitoring przej�æ granicznych, punktów
recepcyjnych i o�rodków dla uchod�ców27

Równolegle do dzia³añ wspieraj¹cych rozwi¹zania
legislacyjne chroni¹ce prawa uchod�ców z Ukrainy,
ombudsman od pierwszych dni agresji rosyjskiej
prowadzi³ monitoring przej�æ granicznych, punk-
tów recepcyjnych, centrów pomocy uchod�com
ulokowanych przy granicy, a z czasem tak¿e placó-
wek dalej od niej po³o¿onych, np. w województwie
mazowieckim. Wiceszef MSWiA pytany 24 lutego
o stan przygotowañ pañstwa na granicy polsko-
-ukraiñskiej, odpowiada³, ¿e jest dziewiêæ punktów
recepcyjnych przy granicy � cztery w wojewódz-

24 Ibidem, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-06/RPO_Ukraincy_praca_profilowanie_22.06.200.pdf.
25 Wyst¹pienie do pe³nomocnika rz¹du ds. uchod�ców wojennych z Ukrainy, https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-07/Do_pel-

nomocnika_rzadu_uchodzcy_Ukraina_zaswiadczenia_6.07.2022.pdf.
26 https://www.gov.pl/web/mswia/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-pomocy-obywatelom-ukrainy-w-zwiazku-z-konfliktem-zbrojnym-

na-terytorium-tego-panstwa-oraz-niektorych-innych-ustaw3.
27 Do o�rodków dla uchod�ców byli tak¿e kierowani cudzoziemcy, którzy przekroczyli granicê polsko-ukraiñsk¹ i zadeklarowali ubie-

ganie siê o ochronê miêdzynarodow¹, cudzoziemcy, których to¿samo�ci nie uda³o siê potwierdziæ na przej�ciu granicznym.
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twie lubelskim, cztery w podkarpackim i jeden na
dworcu kolejowym w Przemy�lu28, ¿e wszystkie s¹
gotowe przyj¹æ osoby potrzebuj¹ce pomocy, ¿e
w pogotowiu s¹ o�rodki dla uchod�ców we wszyst-
kich województwach, ¿e za transport i relokacjê
uchod�ców bêdzie odpowiedzialna Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna. Minister uspokaja³, ¿e przygotowa-
nia do przyjêcia uchod�ców rozpoczê³y siê jeszcze
przed wybuchem wojny, gdy postêpowa³a koncen-
tracja wojsk rosyjskich wokó³ terytorium Ukrainy29.
Przedstawiciele Biura RPO i ombudsman pierwsze
wizytacje przej�æ granicznych i punktów recepcyj-
nych na terenie województwa podkarpackiego
i lubelskiego przeprowadzili ju¿ 25 lutego 2022
roku. Rzecznik w jednym z wywiadów, podsumo-
wuj¹c swoje do�wiadczenia z monitoringu sytuacji
na granicy, stwierdzi³: �Stoimy przed potrzeb¹ upo-
rz¹dkowania tego strumienia pomocy i dobrego
serca. Nale¿y zaktywizowaæ w tym celu struktury
pañstwowe. Przyjêli�my do tej pory 1,5 miliona
osób z Ukrainy. (�) W tej chwili wszystko opiera
siê na dzia³aniu organizacji spo³ecznych. To one
w bardzo du¿ym zakresie kieruj¹ pomoc do uchod�-
ców z Ukrainy i w tej chwili dzia³a to bardzo do-
brze: osoby udaj¹ce siê do punktów recepcyjnych
otrzymuj¹ niezbêdn¹ pomoc medyczn¹, wy¿ywie-
nie oraz mo¿liwo�æ skorzystania z pomocy miesz-
kaniowej. W pewnym momencie tym organizacjom
skoñczyæ siê mog¹ jednak �rodki i bêd¹ one potrze-
bowa³y wsparcia�30. Opisywany przez ombudsma-
na pierwszy etap dzia³añ pomocowych, nazywany
przez ekspertów trybem solidarystyczno-partyzanc-
kim31 , by³ w niektórych mediach jednoznacznie ne-
gatywnie oceniany jako stan chaosu i kompletnego
braku pañstwa: �Mamy kolejny dzieñ wojny, a na
przej�ciach granicznych w wielu miejscach nadal nie
widaæ dzia³ania pañstwa. Uda³o siê co prawda »od-
korkowaæ« granice, ale w punktach retencyjnych
i na g³ównym przygranicznym dworcu w Przemy-
�lu wolontariusze narzekaj¹, ¿e zostawiono ich sa-
mym sobie� � informowali dziennikarze, obecni na
przej�ciach granicznych32.

Analiza raportów RPO, mimo obecnych w nich
uwag czy zastrze¿eñ, wskazuje jednak na dobre

przygotowanie s³u¿b granicznych do �obs³ugi�
uchod�ców, dobre przygotowanie w³adz samorz¹-
dowych, a tak¿e, co mocno podkre�la³ ombudsman,
ogromne zaanga¿owanie organizacji pozarz¹do-
wych, cz³onków lokalnych spo³eczno�ci i ca³ego
spo³eczeñstwa, bez którego dzia³ania s³u¿b i insty-
tucji pañstwa nie by³yby tak sprawne. W raporcie
dokumentuj¹cym wizytacje prowadzone w ostat-
nich dniach lutego i na pocz¹tku marca 2022 roku
mo¿na przeczytaæ opis sytuacji na przej�ciu granicz-
nym, który pasowa³by do charakterystyki wiêkszo-
�ci monitorowanych przez RPO palcówek33: �Wizy-
tuj¹cy byli pod du¿ym wra¿eniem organizacji ruchu
granicznego i odprawy cudzoziemców. W czasie
wizytacji, odprawy na ka¿dym z przej�æ przebiega-
³y bez zak³óceñ, w sposób p³ynny. Na przej�ciach
granicznych osoby przekraczaj¹ce granicê po od-
prawie po stronie ukraiñskiej, przechodz¹ przez ci¹g
namiotów, w których maj¹ mo¿liwo�æ ogrzania siê,
zjedzenia ciep³ego posi³ku oraz otrzymania odzie-
¿y, a nawet wózków i fotelików samochodowych
dla dzieci. Na terenie przej�cia w Kro�cienku, oso-
by pokonuj¹ce granicê pieszo, po odprawie kiero-
wane s¹ do poczekalni stworzonej na terenie ter-
minala autobusowego, gdzie oczekuj¹ na transport
do punktów recepcyjnych zorganizowany przez
lokalny samorz¹d. Je�li maj¹ kontakt z osobami
bliskimi, mog¹ z przej�cia zostaæ odebrane przez
nie�34. Je�li odprawa na granicy przed³u¿a³a siê, to
na ogó³ mia³o to zwi¹zek brakiem dokumentów
b¹d� w¹tpliwo�ciami dotycz¹cymi ich prawdziwo-
�ci. Wówczas niezbêdna by³a dodatkowa weryfika-
cja, potwierdzaj¹ca to¿samo�æ osób przekraczaj¹-
cych granicê. Na tzw. drug¹ liniê kontroli trafia³y
na ogó³ osoby narodowo�ci innej ni¿ ukraiñska,
których to¿samo�æ weryfikowano poprzez przed-
stawicielstwa dyplomatyczne ich krajów pochodze-
nia. �Wszystkie zwizytowane przej�cia graniczne
posiadaj¹ punkty drugiej linii kontroli na swoim
terenie. Proces weryfikacji przebiega sprawnie i trwa
kilka godzin. W czasie oczekiwania cudzoziemcy
korzystali z wy¿ywienia oraz napojów zagwaran-
towanych przez Stra¿ Graniczn¹� � podkre�la³
RPO35. Podobnie pozytywnie jak obs³ugê na przej-

28 11 marca 2022 r. punktów recepcyjnych we wszystkich województwach by³o 36.
29 Polska gotowa na przyjêcie uchod�ców. �O�rodki powstaj¹ na terenie wszystkich województw�, �Bankier.pl�, 24.02.2022, https://

www.bankier.pl/wiadomosc/Szefernaker-Przy-granicy-z-Ukraina-powstaja-punkty-recepcyjne-dla-uchodzcow-8284475.html.
30 RPO w Przemy�lu: stoimy przed potrzeb¹ uporz¹dkowania strumienia pomocy niesionej obywatelom Ukrainy, 15.03.2022, https:/

/bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-wizyta-przemysl-pomoc-obywatelom-ukrainy.
31 Marcin Kêdzierski, Uchod�cy z Ukrainy. Nie zmarnujmy kolejnego kryzysu, �Gazeta Prawna�, 11.03.2022, https://www.gazetapraw-

na.pl/magazyn-na-weekend/artykuly/8377550,uchodzcy-z-ukrainy-wojna-kryzys-gospodarczy.html.
32 Agnieszka ̄ ¹d³o, Pytam wolontariuszy, kto koordynuje ich pracê. �Nikt. Sami siê koordynujemy�, �Newsweek�, 11.03.2022, https:/

/www.newsweek.pl/wojna-w-ukrainie-na-przejsciach-granicznych-i-w-punktach-recepcyjnych-duzy-chaos/wbf9z9t
33 W kwietniu 2022 r. RPO wizytowa³ podlegaj¹ce wojewodzie mazowieckiemu centrum recepcyjne w hali EXPO w Warszawie,

miejski punkt informacyjny dzia³aj¹cy przy warszawskim Dworcu Wschodnim, a tak¿e punkt humanitarny Fundacji Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy.

34 Przedstawiciele BRPO w placówkach SG w województwach podkarpackim i lubelskim, 5.03.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/con-
tent/rpo-sg-podkarpackie-lubelskie-ukraina-uchodzcy-pomoc.

35 Ibidem.
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�ciach granicznych ombudsman ocenia³ pomoc
�wiadczon¹ w punktach (o�rodkach) recepcyjnych.
W wizytowanych placówkach by³y zapewnione
miejsca do spania, posi³ki, pomoc medyczna i ma-
terialna (np. ubrania, kosmetyki zebrane podczas
zbiorek charytatywnych)36 . Jako wzorcowy poda-
wa³ przyk³ad Korczowej, gdzie punkt recepcyjny
utworzono w pomieszczeniach hali handlowej.
Podlega³ on Starostwu Powiatowemu w Jaros³awiu
i mia³ przygotowanych ok. 2500 miejsc: �Punkt
wyposa¿ony by³ w ³ó¿ka polowe oraz koce, zabaw-
ki oraz sprzêt dla dzieci. Przestrzeñ wypoczynko-
wa podzielona zosta³a na sektory dla mê¿czyzn,
matek z dzieæmi oraz matek karmi¹cych. Wizytuj¹-
cy odnotowali, ¿e w punkcie pracowa³ równie¿
serwis sprz¹taj¹cy, dziêki czemu panowa³ w nim ³ad
i czysto�æ. Dodatkowo, na terenie punktu recep-
cyjnego znajdowa³y siê równie¿: stanowiska infor-
macyjne, punkty do wydawania posi³ków (w tym
ciep³ych), punkty opieki medycznej oraz stanowi-
ska przedstawicieli placówek dyplomatycznych.
W czasie ogl¹du, przebywa³o w nim ok. 2200 cudzo-
ziemców�37.  Nale¿y te¿ wspomnieæ o opisywanej
w materia³ach RPO dobrej praktyce stra¿y granicz-
nej, wynikaj¹cej zapewne z informacji podawanych
w mediach o mo¿liwych nadu¿yciach, która mia³a na
celu zapewnienie bezpieczeñstwa uchod�com korzy-
staj¹cym z ofert bezp³atnego przewozu z osobami
prywatnymi. Stra¿ graniczna weryfikowa³a tê pomoc,
tzn. osoby deklaruj¹ce chêæ zapewnienia przewozu,
mia³y obowi¹zek podania funkcjonariuszom swoich
danych, m.in. imienia, nazwiska, numeru rejestracyj-
nego, numeru telefonu38.

Uwagi RPO dotycz¹ce monitorowanych placó-
wek obejmowa³y natomiast takie kwestii jak np. ko-
nieczno�ci wprowadzenia dodatkowych informacji
do systemu rejestru osób poddawanych dodatko-
wej weryfikacji. Ombudsman postulowa³, by poza
danymi osobowymi i narodowo�ci¹ cudzoziemca
uwzglêdniaæ w dokumentacji datê i godzinê przy-
jêcia danej osoby oraz datê i godzinê opuszczenia
przez ni¹ placówki. Dzia³ania takie mia³y zwiêkszyæ
transparentno�æ decyzji podejmowanych przez stra¿
graniczn¹, a tak¿e umo¿liwiæ kontrolê d³ugo�ci
trwania ca³ej procedury. Podnoszony by³ problem
ma³ej liczby punktów recepcyjnych, braku w nie-
których punktach sta³ych dy¿urów pracowników,
braku odpowiedniej bazy dla wolontariuszy i osób
nios¹cych pomoc, która umo¿liwia³by im odpoczy-

nek, a tak¿e trudnych warunków pracy funkcjona-
riuszy pe³ni¹cych s³u¿bê w miejscach odpraw gra-
nicznych (np. ma³e pomieszczenia s³u¿bowe, ma³e
zaplecze socjalne, brak klimatyzacji). W¹tpliwo�ci
RPO budzi³a praktyka wydawania cudzoziemcom
i obywatelom Ukrainy zezwoleñ na wjazd na tery-
torium Polski na okres 15 dni (podstawê stanowi³
tu art. 32 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). W opi-
nii RPO decyzja Rady UE o objêciu obywateli Ukra-
iny, cz³onków ich rodzin oraz niektórych innych
grup cudzoziemców (np. bezpañstwowcy, obywa-
tele innych pañstw, którzy mieszkali w Ukrainie na
podstawie zezwoleñ na pobyt sta³y), przes¹dzi³a
o tym, ¿e ochrona czasowa im siê nale¿y i stanowi
podstawê prawn¹ pobytu w Polsce39.  W kwietniu
2022 roku RPO wizytowa³ podlegaj¹ce wojewodzie
mazowieckiemu centrum recepcyjne w hali EXPO
w Warszawie, miejski punkt informacyjny dzia³aj¹-
cy przy warszawskim Dworcu Wschodnim, a tak¿e
punkt humanitarny Fundacji Wielkiej Orkiestry
�wi¹tecznej Pomocy. We wszystkich miejscach by³a
udzielana pomoc, w tym krótkoterminowe zakwa-
terowanie, pomoc materialna, udzielano informa-
cji niezbêdnych do pobytu w Polsce lub innym
miejscu (kraju). �W dniu wizyty w hali EXPO prze-
bywa³o ok. 3500 osób � wiêkszo�æ przyby³a bez-
po�rednio z granicy polsko-ukraiñskiej, czê�æ
wcze�niej korzysta³a z podobnej formy pomocy
w nieczynnych ju¿ centrach recepcyjnych na war-
szawskim Torwarze i Bia³o³êce. Ca³a przestrzeñ
hali zosta³a zaadaptowana na potrzeby jej tymcza-
sowych mieszkañców: wydzielono czê�ci sypialne,
w tym osobne dla matek karmi¹cych i osób g³u-
chych, czê�æ cateringow¹, miejsca, w których do-
stêpna jest pomoc materialna w postaci ubrañ
i przedmiotów codziennego u¿ytku, liczne punk-
ty informacyjne, w tym punkt porad prawnych,
a tak¿e czê�æ medyczn¹, odpowiednio odseparo-
wan¹ od reszty pomieszczeñ i gwarantuj¹c¹ pacjen-
tom nale¿yt¹ intymno�æ. W hali urz¹dzono te¿ bi-
bliotekê, w której dzieci i m³odzie¿ korzystaæ mog¹
z form nauczania zdalnego, dobrze wyposa¿on¹
salê zabaw dla najm³odszych dzieci a tak¿e prze-
strzeñ sportowo-rekreacyjn¹. Nad ca³o�ci¹ czuwa
grupa wolontariuszy licz¹ca ³¹cznie ok. 200 osób,
pracuj¹cych w systemie zmianowym po 30 osób na
jednej zmianie, wspierana przez kilkunastu wiê�-
niów z Zak³adu Karnego na warszawskiej Bia³o³ê-
ce�40.

36 W czerwcu 2022 r. w Krakowie i Warszawie uruchomiono punkty recepcyjne dostosowane do potrzeb osób z ró¿nego rodzaju niepe³-
nosprawno�ciami, przewlekle chorych, którym wraz z rodzinami zapewniono kilkudniowe schronienie, wy¿ywienie i opiekê medyczn¹.

37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 4 marca 2022 r. Rada UE uruchomi³a dyrektywê o ochronie tymczasowej z 2001 r., która przyznaje obywatelom i rezydentom

d³ugoterminowym z Ukrainy tymczasowe zezwolenia na pobyt w UE na okres co najmniej jednego roku, z mo¿liwo�ci¹ przed³u¿enia o dwa
kolejne. Na jej podstawie obywatele Ukrainy mog¹ podró¿owaæ po UE i ubiegaæ siê o ochronê czasow¹ w wybranym przez siebie kraju.

40 Zastêpcy RPO odwiedzili centra recepcyjne w Warszawie, 14.04.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/zastepcy-rpo-odwiedzili-
centra-recepcyjne-w-warszawie; wizyta w hali EXPO odby³a siê tak¿e w maju 2022 r.
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Jedna z ostatnich interwencji rzecznika, zwi¹-
zana z sytuacj¹ na granicy polsko-ukraiñskiej, pod-
jêta zosta³a w listopadzie 2022 roku. Dotyczy³a osób
narodowo�ci romskiej, g³ównie kobiet z dzieæmi,
które po przekroczeniu granicy koczowa³y na dwor-
cu kolejowym w Przemy�lu. �Wed³ug mojej wiedzy,
zgodnie z stanem na dzieñ 29 pa�dziernika 2022r.,
na korytarzu w budynku dworca nocowa³o ponad
70 osób tej narodowo�ci, g³ównie rodzin z dzieæmi.
Spali na pod³odze, nie mieli dostêpu do toalet: we-
d³ug relacji, bezp³atne, przeno�ne toalety nie nadaj¹
siê do u¿ytku ze wzglêdu na swój stan, a na korzy-
stanie z p³atnych toalet grupie przebywaj¹cej na
dworcu brakowa³o �rodków finansowych� � pisa³
RPO do wojewody podkarpackiego, wskazuj¹c na
konieczno�æ zajêcia siê spraw¹ Romów przez w³a�ci-
we s³u¿by, w tym pilne ustalenie, czy rodziny te pró-
bowa³y uzyskaæ pomoc w punktach recepcyjnych b¹d�
innych centrach pomocy41. Wyst¹pienie rzecznika
w sprawie Romów wpisuje siê w szerszy kontekst dzia-
³añ urzêdu RPO skoncentrowanych na grupach wra¿-
liwych (kobiety, dzieci, osoby starsze, niepe³nospraw-
ne, Romowie), które ze wzglêdu na tocz¹c¹ siê wojnê
i masow¹ migracjê, by³y szczególnie nara¿one na ry-
zyko naruszeñ ich praw i wolno�ci.

Uchod�cy jako ofiary przestêpstw �
interwencje RPO
Niemal równolegle z informacjami o pomocy
uchod�com z Ukrainy, udzielanej od momentu prze-
kroczenia przez nich granicy � organizowanym
transporcie, zakwaterowaniu, dostarczanej ¿ywno-
�ci pojawi³y siê w mediach doniesienia o osobach,
które wykorzystuj¹c trudn¹ sytuacjê uchod�ców,
dopuszcza³y siê wobec nich przestêpstw: �Policja
alarmuje: Nie ma dnia, aby uchod�cy z Ukrainy nie
zostali okradzeni czy oszukani� � informowali
dziennikarze42. Najczê�ciej by³y to kradzie¿e doku-
mentów, portfeli, torebek, ale te¿ oszustwa, np.
zwi¹zane z wynajêciem mieszkania: �Osoby z Ukra-
iny odpowiadaj¹ na og³oszenia z ofert¹ wynajmu
mieszkañ, czy domów, przelewaj¹ na konto pieni¹-
dze, po czym okazuje siê, ¿e takiego mieszkania czy
domu nie ma, a pieni¹dze zosta³y przelane na kon-

to osoby, z któr¹ nie ma ju¿ kontaktu�43. Dzienni-
karze informowali o zatrzymanych przez policjê
osobach, które na portalach spo³eczno�ciowych
nawo³ywa³y do przestêpstw z nienawi�ci i ataków
na uchod�ców44, a tak¿e o przypadkach nadu¿yæ
i przestêpstw na tle seksualnym, w tym zgwa³ceniu
19-letniej uchod�czyni przez mê¿czyznê, który za-
oferowa³ jej zakwaterowanie45. �Osoby, które ucie-
kaj¹ ze swojego kraju, s¹ zazwyczaj przemêczone,
zmarzniête, g³odne, bez pieniêdzy. Propozycje po-
mocy traktuj¹ jak wybawienie. I tutaj instynkt sa-
mozachowawczy czasem przysypia, bo chêæ zapew-
nienia ciep³a dziecku mo¿e byæ silniejsza. Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e znajd¹ siê w naszym spo³eczeñstwie
osoby, które bêd¹ chcia³y skorzystaæ z trudnej sytu-
acji uchod�czyñ� � podkre�la³ w jednym z wywia-
dów prof. Zbigniew Lasocik z O�rodka Badañ
Handlu Lud�mi na Wydziale Nauk Politycznych
i Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu War-
szawskiego46. Nale¿y w tym miejscu dodaæ, ¿e ju¿
8 marca 2022 roku, a wiêc dzieñ po tym jak pro-
jekt specustawy wp³yn¹³ do sejmu, rz¹d wniós³ au-
topoprawkê, która m.in. dotyczy³a zaostrzenia kar
dla sprawców niektórych przestêpstw pope³nionych
na szkodê ukraiñskich uchod�ców, np. bezprawne
pozbawienie wolno�ci, handel lud�mi, zmuszanie
do okre�lonego dzia³ania poprzez stosowanie prze-
mocy lub gro�by bezprawnej, zmuszanie do pro-
stytucji, czerpanie korzy�ci maj¹tkowej z cudzej
prostytucji. Zapisy w specustawie mia³y pe³niæ funk-
cjê prewencyjn¹, ale � jak pokaza³y przytoczone
przyk³ady, ich stosowanie, okaza³o siê konieczne.

Rzecznik w wyst¹pieniach wielokrotnie wskazywa³
na ryzyko naruszeñ praw kobiet, dzieci z Ukrainy
i obowi¹zek w³adz szczególnego zadbania o te grupy,
zw³aszcza w punktach recepcyjnych, które bêd¹c dla
wielu uchod�ców pierwszym miejscem bezpiecznego
pobytu, oferuj¹ pomoc, tak¿e prawn¹, psychologicz-
n¹, medyczn¹47. Na pocz¹tku marca 2022 roku ombud-
sman skierowa³o w tej sprawie pismo do wojewodów,
którzy odpowiadaj¹c mu, zapewniali, ¿e punkty re-
cepcyjne, w³adze gmin i powiatów, wolontariusze oraz
s³u¿by udzielaj¹ce wsparcia uchod�com zosta³y poin-
formowane o zagro¿eniach i mo¿liwych problemach
kobiet, dzieci, które do�wiadczy³y przemocy48. W zwi¹z-

41 Problemy romskich uchod�ców wojennych z Ukrainy na dworcu w Przemy�lu, 9.11.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-
przemysl-dworzec-uchodzcy-ukraina-romowie-wojewoda.

42 Piotr Koz³owski, Policja alarmuje: Nie ma dnia, aby uchod�cy z Ukrainy nie zostali okradzeni czy oszukani, Dziennik.pl, 6.04.2022,
https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/8396251,uchodzcy-ukraina-oszukani-okradzeni-przestepstwa-polacy-policja.html.

43 Ibidem.
44 Zatrzymani za nawo³ywanie do nienawi�ci wobec uchod�ców, Policja.PL 04.03.2022, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/215191,Za-

trzymani-za-nawolywanie-do-nienawisci-wobec-uchodzcow.html.
45 https://www.rp.pl/przestepczosc/art35839491-wroclaw-mezczyzna-zgwalcil-ukrainke-ktorej-oferowal-pomoc.
46 Sytuacja ¿yciowa i ekonomiczna uchod�ców z Ukrainy w Polsce Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP

Departament Statystyki, Warszawa, 2022 r., https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytuacja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Polsce.pdf  https:/
/oko.press/uchodzczynie-z-ukrainy-zagrozone-handlem-ludzmi-zacznijmy-sie-wreszcie-tym-zajmowac.

47 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ukraina-wojna-uchodzcy-prawa-kobiet-przemoc.
48 Wraz z przedstawicielami Miêdzynarodowej Organizacji ds. Migracji RPO organizowa³ szkolenie w zakresie przeciwdzia³ania han-

dlowi lud�mi dla wolontariuszy udzielaj¹cych pomocy uchod�com w punktach recepcyjnych.
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ku z ryzykiem handlu lud�mi w�ród uchod�ców rzecz-
nik o swoich dzia³aniach �uwra¿liwiaj¹cych� w³adze
wszystkich szczebli administracji publicznej, funkcjo-
nariuszy granicznych, organizacje pozarz¹dowe, wo-
lontariuszy, informowa³ tak¿e komisarz parlamentu
Ukrainy ds. praw cz³owieka49. Obawy, ¿e do prze-
stêpstw tego typu bêdzie dochodziæ, nie potwierdzi³y
siê o tyle, ¿e do Biura RPO nie wp³ynê³a ¿adna skarga,
zawiadomienie, nie by³o te¿ sygna³ów o przypadkach
handlu lud�mi w�ród uchod�ców, o czym informowa³
ombudsman w maju 2022 roku50. Warto te¿ dodaæ, ¿e
podobnie na pytanie o ofiary handlu lud�mi, w zwi¹z-
ku z eskalacj¹ wojny i nap³ywaj¹cymi uchod�cami, od-
powiedzia³a �La Strada�, organizacja pozarz¹dowa nie-
jako specjalizuj¹ca siê w tej problematyce i wspieraj¹ca
osoby bêd¹ce ofiarami handlu lud�mi. W wywiadzie
przeprowadzonym w maju 2022 roku, pad³y nastêpu-
j¹ce zdania: �Wiêc przez pierwsze tygodnie mia³y�my
mnóstwo telefonów, ale najgorszy nie by³ pierwszy
weekend wojenny, a chyba drugi. Wtedy, jak w �wiat
posz³y ulotki [MSWiA wydrukowa³o piêæset tysiêcy
ulotek z numerem telefonu KCIK, które prowadzi
Fundacja La Strada i wys³a³o na granicê] mia³am
dy¿ur i w sobotê, w niedzielê odebra³am chyba z 50
telefonów. Nie oznacza to, ¿e jakie� straszne rzeczy
siê dzia³y, nie, tylko za ka¿dym razem trzeba by³o
po�wiêciæ czas, porozmawiaæ, doradziæ, znale�æ roz-
wi¹zanie. Dzwonili zarówno obywatele i obywatelki
Ukrainy, chocia¿ ci stosunkowo najmniej, ale te¿ wo-
lontariusze, dzwonili ludzie, którzy przyjêli do domów
kobiety z Ukrainy, z dzieæmi lub bez dzieci. Dzwoni³o
trochê ró¿nych koordynatorów, policjantów dopyty-
waæ, co z tym handlem lud�mi. A do tego jeszcze ja-
ki� podejrzewam, ruski troll, opublikowa³ bodaj¿e na
Facebooku, gdzie� w mediach spo³eczno�ciowych,
informacjê, ¿e na granicy porywaj¹ kobiety i je wy-
wo¿¹ do burdeli. No i machina posz³a w ruch. Ludzie
dzwonili, krzyczeli � »Na granicy porywaj¹ kobiety
a wy nic nie robicie! Co to w ogóle jest! Na moich
oczach kobietê porwali!«, wiêc spokojnie pytam
»Widzia³ pan, jak j¹ porwali?«, a on »No«. Kontynu-
ujê: »Proszê powiedzieæ, gdzie, jak, co?«, a on od-
powiada, ¿e to jednak kolega mu mówi³, który te¿
nie widzia³, ale s³ysza³, bo kto� mu powiedzia³ itd.
I to by³y dok³adnie takie klimaty, a równolegle sz³a
ci¹gle informacja, ¿e straszny handel lud�mi panuje
i s¹ porwania. Nam nic siê nie potwierdzi³o. To chy-
ba dobrze?�.

W przypadku kobiet i dzieci uchod�ców z Ukra-
iny, interwencje ombudsmana polega³y g³ównie na
ostrzeganiu o ewentualnych zagro¿eniach, w tym
mo¿liwych przestêpstwach zwi¹zanych z wykorzy-
stywaniem ich dramatycznej sytuacji. Udokumento-
wane przypadki ³amania praw, zjawisko dyskrymi-
nacji, dotyczy³y natomiast osób nale¿¹cych do
spo³eczno�ci romskiej uciekaj¹cych przed wojn¹.
Skargi do Biur RPO wp³ywa³y g³ównie od wolonta-
riuszy, dzia³aczy organizacji pozarz¹dowych, którzy
informowali o z³ym traktowaniu Romów w punktach
recepcyjnych, o nieprzyjaznych zachowaniach, tak¿e
przez obywateli Ukrainy, o stygmatyzacji, uprzedze-
niach i wrogo�ci. �W jednej ze skarg opisano, jak ro-
dziny romskie z ma³ymi dzieæmi zmuszone by³y do
nocowania na korytarzu w hali zamienionej na punkt
recepcyjny pod nadzorem policji, mimo ¿e dla pozo-
sta³ych matek z dzieæmi wydzielono odrêbne, o wiele
bardziej komfortowe pomieszczenie. Skarga dotyczy
zdarzenia z 19 i 20 marca, trudno zatem potwierdziæ
bieg zdarzeñ� � pisa³ RPO w kwietniu 2022 roku do
pe³nomocnika rz¹du ds. uchod�ców z Ukrainy, in-
formuj¹c o trudnej sytuacji w Polsce Romów, oby-
wateli Ukrainy uciekaj¹cych przez wojn¹51. Opis
warunków, w jakich przebywa³y rodziny romskie, jest
podobny do tych, panuj¹cych na dworcu kolejowym
w Przemy�lu, gdzie RPO interweniowa³ na prze³o-
mie pa�dziernika i listopada 2022 roku. Gorzkim
podsumowaniem tego, jak trudne okaza³o siê prak-
tykowanie empatii, zrozumienia i solidarno�ci
w przypadku uchod�ców wojennych � Romów, jest
wypowied� Joanny Talewicz, antropolo¿ki, badacz-
ki pisz¹cej na temat Romów, mniejszo�ci i praw cz³o-
wieka: �Uchod�cy s¹ dla Polaków równi tylko
w teorii. Dotyczy to urzêdników pañstwowych, sa-
morz¹dowców, wolontariuszy. Wszyscy pamiêtamy,
jaka rozpêta³a siê wrzawa, gdy okaza³o siê, ¿e ucie-
kaj¹cy z Ukrainy studenci z Indii, z Turcji, z krajów
arabskich, z Afryki s¹ w Przemy�lu zaczepiani przez
tamtejszych kiboli, a nawet bici. Tymczasem nawet
ludzie, którzy decyduj¹ siê pomóc ciemnoskórym,
odmawiaj¹ tego samego ukraiñskim Romom�52.

Sprawy socjalno-bytowe uchod�ców
Wiêkszo�æ uchod�ców wojennych z Ukrainy, to ko-
biety, z których ponad po³owa przyby³a do Polski ra-
zem z dzieæmi, najczê�ciej z jednym lub dwoma53. Po

49 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-05/RPO_Ukraina_handel_ludzmi_12.05.2022%20%28jez.%20ukrainski%29.pdf.
50 Adrian Kowarzyk, RPO: Nie ma sygna³ów odno�nie przypadków handlu lud�mi w�ród uchod�ców z Ukrainy, �Gazeta Prawna�,

16.05.2022, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8418772,rpo-handel-ludzmi-uchodzcy-z-ukrainy.html.
51 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Do_peln.rzadu_08.04.2022.pdf.
52 Pawe³ Smoleñski, Wolontariusze odganiaj¹ ukraiñskich Romów. �Bo bêd¹ jedzeniem i ubraniami handlowaæ jak patelniami�. Rozmo-

wa z Joann¹ Talewicz, �Gazeta Wyborcza�, 29.03.2022, https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28275260,wolontariusze-odganiaja-ukra-
inskich-romow-bo-beda-jedzeniem.html.

53 Sytuacja ¿yciowa i ekonomiczna uchod�ców z Ukrainy w Polsce Raport z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP
Departament Statystyki, Warszawa, 2022 r., s. 2, https://www.nbp.pl/publikacje/migracyjne/sytuacja-uchodzcow-z-Ukrainy-w-Pol-
sce.pdf.
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traumie zwi¹zanej z wojn¹, po okresie heroicznej
pomocy i go�cinno�ci Polaków musia³y podj¹æ pró-
bê budowania bezpiecznego miejsca do ¿ycia dla
siebie, swoich dzieci, bliskich, nie do koñca bêd¹c
pewne, jak d³ugo pozostan¹ w Polsce. Z czasem ich
problemy zaczê³y koncentrowaæ siê wokó³ szuka-
nia mieszkania, ¿³obka, przedszkola, szko³y dla
dziecka, pracy, która zapewni niezale¿no�æ finan-
sow¹. W rytm codziennych obowi¹zków musia³y
w³¹czyæ kontakty z urzêdami, gdzie po legalizacji
pobytu i wpisaniu do rejestru PESEL mog³y liczyæ
na jednorazowe wsparcie finansowe (300 z³ na oso-
bê), z³o¿yæ wnioski o zasi³ki (np. 500+ na ka¿de
dziecko, dofinansowanie pobytu dziecka w ¿³obku,
klubie dzieciêcym lub u dziennego opiekuna; nie-
które samorz¹dy zwalnia³y z op³at za przedszkola,
szko³y z op³at za posi³ki), dowiedzieæ siê o zasa-
dach i zakresie opieki medycznej czy uzyskaæ po-
moc w znalezieniu pracy (urzêdy pracy). W zwi¹z-
ku z barier¹ jêzykow¹ urzêdy uruchamia³y strony
internetowe i infolinie obs³ugiwane w jêzyku ukra-
iñskim, rosyjskim, zapewnia³y na miejscu obs³ugê
przez osoby w³adaj¹ce tymi jêzykami, informowa-
³y o mo¿liwo�ci skorzystania z nieodp³atnej pomo-
cy prawnej i obywatelskiej (ustawa o nieodp³atnej
pomocy prawnej, obywatelskiej i mediacji z 2015 r.),
a tak¿e punktach pomocy, organizacjach pozarz¹-
dowych, które udzielaj¹ wparcia uchod�com. Nie
wszystkie problemy, z jakimi zmaga³y siê na co dzieñ
rodziny uchod�cze, znalaz³y odbicie w skargach
kierowanych do rzecznika praw obywatelskich.
Informacje, które wp³ywa³y i dzia³ania ombudsma-
na, podejmowane tak¿e z w³asnej inicjatywy doty-
czy³y g³ównie spraw zwi¹zanych z zakwaterowaniem,
organizacj¹ nauki w szko³ach i �wiadczeñ socjal-
nych54.

W lipcu 2022 roku w wyst¹pieniu do pe³no-
mocnika rz¹du ds. uchod�ców z Ukrainy ombud-
sman zwraca³ uwagê na wymagaj¹c¹ pilnego roz-
wi¹zania kwestiê zapewnienia zakwaterowania
uchod�com. Podkre�la³ konieczno�æ wprowadzenia
rozwi¹zañ systemowych reguluj¹cych tê sytuacjê
w perspektywie d³u¿szej ni¿ tymczasowa, która opie-
ra³a siê w du¿ej mierze na przyjmowaniu uchod�-
ców przez osoby prywatne (wg danych z kwietnia
2022 roku w lokalach nale¿¹cych do rodzin i pod-
miotów prywatnych, przebywa³o 38% uchod�ców
wojennych)55. Niezbêdne zdaniem RPO by³o wy-
d³u¿enie okresu pobierania �wiadczenia pieniê¿ne-

go z tytu³u zakwaterowania obywatela i obywatel-
ki Ukrainy przez osoby, które przyjê³y uchod�ców
pod swój dach, a tak¿e podwy¿szenie dotychczaso-
wej kwoty rekompensaty (�wiadczenie wyp³acano
za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukra-
iny na terytorium RP, a stawka dziennie na osobê
wynosi³a 40 z³). Rozwi¹zanie takie, argumentowa³
RPO, by³oby bardziej adekwatne do kosztów po-
noszonych przez osoby przyjmuj¹ce uchod�ców,
a tak¿e lepiej chroni³o samych uchod�ców, daj¹c im
wiêksz¹ pewno�æ i bezpieczeñstwo zakwaterowa-
nia, bez poczucia nadu¿ywania go�cinno�ci. �We-
d³ug przekazanych mi informacji wiele osób, które
zdecydowa³y siê go�ciæ u siebie uchod�ców wojen-
nych tu¿ po ich przybyciu do naszego kraju, wkrótce
nie bêdzie mog³o kontynuowaæ udzielania im po-
mocy wy³¹cznie z powodu braku �rodków finanso-
wych, w tym przede wszystkim braku mo¿liwo�ci
pobierania �wiadczenia. Mo¿e to negatywnie wp³y-
n¹æ na sytuacjê cudzoziemców, w tym na nasilenie
siê zjawiska bezdomno�ci� � przestrzega³ RPO56.
Ombudsman wskazywa³ tak¿e na problem dostêp-
no�ci mieszkañ, zarówno tych do wynajêcia, jak
i bêd¹cych w zasobach w³adz samorz¹dowych (np.
mieszkania komunalne). Koszty wynajmu mieszka-
nia s¹ dla wielu osób (tak¿e obywateli Polski) nie
do ud�wigniêcia, zw³aszcza w przypadku braku sta-
³ej pracy, czego do�wiadczaj¹ uchod�cy. Rzecznik
zwraca³ te¿ uwagê na trudne po³o¿enie romskich
rodzin uchod�czych, które z powodu uprzedzeñ,
stereotypów, wrogo�ci nie mog¹ znale�æ zakwate-
rowania, a tak¿e z³¹ sytuacjê osób starszych, nie-
pe³nosprawnych wymagaj¹cych miejsca pobytu
dostosowanego do ich potrzeb. W wyst¹pieniu do
premiera ombudsman pyta³, czy s¹/bêd¹ prowa-
dzone prace nad przepisami, które pozwol¹ w³a-
dzom samorz¹dowym pozyskaæ wiêksz¹ liczbê
mieszkañ57. Za po¿¹dany kierunek zmian RPO
uzna³ nowelizacjê rozporz¹dzenia z maja 2022
roku, która umo¿liwia³a w³adzom samorz¹dowym
adaptowanie pustostanów na mieszkania dla
uchod�ców na zasadach prostszych ni¿ obowi¹zu-
j¹ce dotychczas58.

Organizacja nauki w szko³ach to kolejna spra-
wa, w której rzecznik zabiera³ g³os. Przypomina³,
¿e jest to kwestia wa¿na dla tysiêcy rodzin ukraiñ-
skich � we wrze�niu 2022 roku w szko³ach podsta-
wowych i �rednich uczy³o siê ok. 160 tys. ukraiñ-
skich dzieci, a 40 tys. by³o w przedszkolach

54 O potrzebach mieszkaniowych w Polsce z uwzglêdnieniem uchod�ców z Ukrainy. Wyst¹pienie RPO do premiera. Odpowied� minister
�cigaj, 10.07.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-potrzeby-mieszkaniowe-uwzglednienie-uchodzcow-premier-odpowiedz.

55 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-09/Do_premiera_potrzeby_mieszkaniowe_Ukraina_6.09.2022.pdf.
56 Ibidem.
57 https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-09/Do_premiera_potrzeby_mieszkaniowe_Ukraina_6.09.2022.pdf.
58 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie maksymalnej wysoko�ci �wiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego

z tytu³u zapewnienia zakwaterowania i wy¿ywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego �wiadczenia i przed³u¿ania
jego wyp³aty w sprawie maksymalnej wysoko�ci �wiadczenia pieniê¿nego przys³uguj¹cego z tytu³u zapewnienia zakwaterowania i wy¿ywie-
nia obywatelom Ukrainy.
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(przygotowanie wczesnoszkolne)59. Szko³y i nauczy-
ciele bardzo szybko zareagowali na potrzeby edu-
kacyjne dzieci z Ukrainy. Tworzono specjalne klasy
dla uczniów, którzy nie znali jêzyka polskiego, or-
ganizowano kursy nauki jêzyka polskiego, prowa-
dzono szkolenia dla nauczycieli, pedagogów szkolnych
i psychologów, przygotowuj¹ce do pracy z dzieæmi
z traum¹ wojenn¹. Obowi¹zuj¹ce przepisy, podkre-
�la³ rzecznik, �cechuje elastyczno�æ (mo¿liwo�æ
tworzenia oddzia³ów przygotowawczych, zwiêksze-
nie liczebno�ci dzieci w klasach I�III i oddzia³ach
przedszkolnych, mo¿liwo�æ zatrudnienia nauczycieli
ukraiñskich oraz nauczycieli na �wiadczeniach kom-
pensacyjnych, zwiêkszenie wymiaru godzin po-
nadwymiarowych)�60 . Specustawa umo¿liwi³a tak-
¿e zwolnienie z obowi¹zku szkolnego ukraiñskich
uczniów, którzy uczyli siê zdalnie w ukraiñskiej
szkole. Zajêcia takie, g³ównie na zachodzie Ukra-
iny, by³y prowadzone, wiêc rodzice mogli w urzê-
dzie gminy z³o¿yæ o�wiadczenie o kontynuacji przez
dziecko nauki w ukraiñskim systemie o�wiaty. Z tej
formy kszta³cenia skorzysta³o ok. 40 tys. uczniów,
którzy po 24 lutego 2022 roku przybyli do Polski.
Problemy, jakie wskazywa³ rzecznik, dotyczy³y m.in.
regu³ obowi¹zuj¹cych w zwi¹zku z egzaminem
ósmoklasisty i rekrutacj¹ do szkó³ ponadpodstawo-
wych. Ombudsman przestrzega³, ¿e w sytuacji, gdy
wiêkszo�æ dzieci z rodzin uchod�czych nie zna do-
brze jêzyka polskiego, a w ka¿dym razie nie w stop-
niu umo¿liwiaj¹cym zadowalaj¹cy wynik egzami-
nu, obowi¹zek przyst¹pienia do niego jako warunek
ukoñczenia szko³y podstawowej znacznie ograni-
cza szanse w rekrutacji do szkó³ ponadpodstawo-
wych. Sprawa dotyczy³a du¿ej grupy dzieci, bo
ponad 6 tys. uczniów z Ukrainy z do�wiadczeniem
uchod�czym, którzy w 2022 roku pisali egzamin
ósmoklasisty61. �Wybór szko³y ponadpodstawowej
bêdzie ograniczony do tych, które po przyjêciu
polskich uczniów i uczennic, bêd¹ dysponowa³y
wolnymi miejscami. (�) Z uwagi na zwiêkszon¹
liczbê uczniów i uczennic bior¹cych udzia³ w na-
borze w 2022 r. (problem tzw. »kumulacji roczni-
ków«) uczniowie z Ukrainy znajd¹ siê w zdecydo-
wanie gorszym po³o¿eniu. Bêd¹ tak¿e traktowani
inaczej ni¿ uczniowie z Ukrainy, którzy kontynu-
owali naukê w trybie zdalnym w ukraiñskim syste-
mie o�wiaty. Ci bowiem bêd¹ mogli z³o¿yæ wnioski
o przyjêcie do szkó³ �rednich na podstawie doku-
mentów wydanych przez szko³ê za granic¹, bez

potrzeby zdawania egzaminu ósmoklasisty� � in-
formowa³ RPO62. Maturzy�ci, jak pokazuj¹ dane
MEN, okazali wiêcej ostro¿no�ci, gdy¿ do matury
ukraiñskiej w Polsce przyst¹pi³o kilkana�cie tysiêcy
uczniów obywateli Ukrainy z do�wiadczeniem
uchod�czym, polsk¹ maturê za� zdecydowa³o siê
zdawaæ 45. Ombudsman podnosi³ te¿ problem bra-
ków kadrowych w szko³ach, co mia³o wp³yw na
jako�æ kszta³cenia, tak¿e dzieci ukraiñskich, trudne
warunki pracy nauczycieli, brak kadry z do�wiad-
czeniem nauczania w szko³ach wielokulturowych.
�Ignorowanie mo¿liwo�ci oraz potrzeb dzieci uchod�-
czych, mo¿e prowadziæ do nierówno�ci w dostêpie
do nauki, dyskryminacji oraz ograniczania ich wol-
no�ci i praw, czyli do naruszenia Konstytucji� � pisa³
RPO do ministra edukacji i nauki63.

W sprawach socjalnych, wyst¹pienia rzecznika
dotyczy³y tak¿e uchod�ców z niepe³nosprawno�cia-
mi, którzy przybyli do Polski, uciekaj¹c przez woj-
n¹. W maju 2022 roku ombudsman z niepokojem
informowa³ pe³nomocnika rz¹du ds. uchod�ców
wojennych z Ukrainy, ¿e organizacja pomocy w tym
zakresie, opiera siê g³ównie na trzecim sektorze,
w tym organizacjach pozarz¹dowych, które wspie-
raj¹ uchod�ców. Nie ma rozwi¹zañ systemowych
pozwalaj¹cych na w³a�ciwe rozpoznanie potrzeb
uchod�ców z niepe³nosprawno�ciami z Ukrainy, nie
ma skoordynowanych dzia³añ informacyjnych, któ-
re umo¿liwia³yby szybk¹ i efektywn¹ instytucjonal-
n¹ pomoc medyczn¹, socjaln¹, prawn¹: �Wiele dzia-
³añ nadal podejmowanych jest oddolnie i wymaga
wprowadzenia sprawnego systemu koordynacji.
Powinno to obejmowaæ zarówno rozpoznawanie
potrzeb osób zg³aszaj¹cych siê, jak i zapewnienie
im wsparcia w znalezieniu noclegu, sprzêtu orto-
pedycznego czy rehabilitacyjnego, niezbêdnych le-
ków, czy udzielania precyzyjnych informacji o mo¿-
liwych formach pomocy� � pisa³ rzecznik do
ministra rodziny i polityki spo³ecznej64. Skargi do
rzecznika dotyczy³y tak¿e �wiadczeñ przys³uguj¹-
cych tym osobom, zw³aszcza trudno�ci z uzyska-
niem orzeczenia o niepe³nosprawno�ci. W sytu-
acji braku dokumentacji medycznej (np. utraconej
w zwi¹zku z tocz¹c¹ siê wojn¹), uzyskanie orzecze-
nia by³o mo¿liwe na takich samych zasadach, jak
w przypadku obywateli polskich. Urzêdy wymaga-
³y te¿ sk³adania dokumentów w jêzyku polskim, gdy
kto� posiada³ ukraiñskie orzeczenie o niepe³nospraw-
no�ci. W praktyce oznacza³o to dla wielu osób swo-

59 Problemy edukacji dzieci i m³odzie¿y z Ukrainy � rekomendacje RPO. Odpowied� MEiN, 9.09.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/con-
tent/rpo-edukacja-ukraina-dzieci-rekomendacje-mein-odpowiedz.

60 Ibidem.
61 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-egzaminu-osmoklasisty-2022.
62 Problemy edukacji dzieci i m³odzie¿y z Ukrainy � rekomendacje RPO. Odpowied� MEiN, 9.09.2022, https://bip.brpo.gov.pl/pl/con-

tent/rpo-edukacja-ukraina-dzieci-rekomendacje-mein-odpowiedz.
63 Ibidem.
64 Jak wspieraæ uchod�ców z Ukrainy z niepe³nosprawno�ciami. Uwagi RPO dla min. Paw³a Szefernakera, 5.05.2022, https://

bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-uchodzcy-ukraina-niepelnosprawnosc-mswia.
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isty stan zawieszania w oczekiwaniu na zakoñcze-
nie d³ugiej procedury, koszty, gdy¿ wi¹za³o siê to
z przet³umaczeniem dokumentacji medycznej na jê-
zyk polski, a w konsekwencji ograniczenie korzy-
stania z przys³uguj¹cego wsparcia: �Konieczno�æ
przej�cia badañ i zgromadzenia dokumentacji wy-
maga czasu, co opó�nia proces uzyskania orzecze-
nia oraz mo¿liwo�æ korzystania ze �wiadczeñ
i us³ug. Brak dokumentacji medycznej, która zosta-
³a utracona w okoliczno�ciach niezale¿nych od
wnioskodawcy, nie powinien byæ przyczyn¹ wyd³u-
¿enia postêpowania przed powiatowym/miejskim
zespo³em ds. orzekania o niepe³nosprawno�ci� � in-
formowa³ rzecznik, postuluj¹c, by osoby maj¹ce
orzeczenie o niepe³nosprawno�ci wydane w Ukra-
inie, mog³y uzyskaæ orzeczenie i niezbêdn¹ pomoc,
na podstawie dokumentu(ów), jakim dysponuj¹65.
Osoby z niepe³nosprawno�ciami, potrzebuj¹ spe-
cjalistycznej pomocy. Powtarzaj¹ce siê w wyst¹pie-
niach ombudsmana stwierdzenia o ciê¿arze, jaki
w zwi¹zku z pomoc¹ niepe³nosprawnym uchod�-
com z Ukrainy zosta³ niejako przerzucony na sek-
tor pozarz¹dowy, budz¹ niepokój. Nawet najlepiej
zorganizowana sieæ wsparcia organizacji pozarz¹-
dowych nie zast¹pi infrastruktury, jak¹ dysponuje
pañstwo w przypadku realizacji potrzeb tych, któ-
rzy s¹ zale¿ni od pomocy innych � mo¿e j¹ jedynie
uzupe³niaæ. Osoby niepe³nosprawne przyby³e do
Polski po agresji rosyjskiej, najprawdopodobniej
zostan¹ w Polsce d³u¿ej, ni¿ same pocz¹tkowo za-
k³ada³y. Prawne gwarancje pomocy ujête w przepi-
sach prawa (ustawach, rozporz¹dzeniach) s¹ niezbêd-
ne, ale okazuj¹ siê niewystarczaj¹ce, by zapewniæ
uchod�com rzeczywiste korzystanie z przys³uguj¹-
cych im praw.

Zakoñczenie
Pomoc Polaków uchod�com wojennym z Ukrainy,
opisywana przez badaczy jako pospolite ruszenie,
masowe solidarystyczno-partyzanckie dzia³anie ro-
dzin, s¹siadów, spo³eczno�ci lokalnych, organizacji
pozarz¹dowych by³y w przekazach medialnych
g³ównym motywem narracji, opisuj¹cych pierwsze
dni, tygodnie oddolnej, spontanicznej mobilizacji.
Ofiarno�æ spo³eczeñstwa, udokumentowana m.in.
zdjêciami wózków dla dzieci, wózków inwalidzkich,
które ustawiane na dworcach kolejowych, czeka³y
na uchod�ców, budzi³a ogólny podziw. O solidar-
no�ci i po�wiêceniu Polaków mówi³ tak¿e ombud-
sman, kiedy monitoruj¹c przej�cia graniczne, punkty
recepcyjne, centra pomocy uchod�com, podkre�la³,
¿e bez �strumienia pomocy i dobrego serca� spraw-

ne dzia³ania pañstwa nie by³oby mo¿liwe. Ostrze-
ga³, ¿e pomoc spo³eczeñstwa m.in. ze wzglêdu jej
zakres, intensywno�æ, stopieñ zaanga¿owania wo-
lontariuszy wypali siê, a instytucje publiczne bêd¹
musia³y wzi¹æ wiêksz¹ odpowiedzialno�æ za syste-
mow¹ pomoc uchod�com. Ramy prawne pomocy
pañstwa zakre�li³a specustawa z 12 marca 2022
roku. Jej powstanie nie by³oby mo¿liwe bez zaan-
ga¿owania rz¹du, parlamentu, jednak to codzien-
na praca samorz¹dowców, NGO-sów, zwyk³ych
obywateli wype³nia³a i weryfikowa³a w praktyce usta-
wowy konstrukt. Dokument by³ uchwalany w ek-
spresowym tempie, które dyktowa³a dynamicznie
rozwijaj¹ca siê sytuacja na granicy polsko-ukraiñ-
skiej i w Ukrainie, wymagaj¹ca szybkiego reagowa-
nia. Ustawa, czêsto nowelizowana, w komplekso-
wy sposób uregulowa³a sprawy uchod�ców � od
legalizacji ich pobytu, przez opiekê medyczn¹, do-
stêp do edukacji, �wiadczenia socjalne, pracê, po
ochronê przed sytuacjami, w których kto� bêdzie
chcia³ wykorzystaæ ich trudne po³o¿enie (np. pod-
niesienie kar za handel lud�mi). Nie by³o mo¿liwe,
aby nawet tak ca³o�ciowy dokument rozwi¹za³
wszystkie problemy dotycz¹ce uchod�ców. W swo-
ich wyst¹pieniach ombudsman wskazywa³ na pew-
ne b³êdy, luki w obowi¹zuj¹cych przepisach, a tak-
¿e konieczno�æ wprowadzenia zmian systemowych,
które lepiej chroni³yby uchod�ców z Ukrainy. Pod-
kre�la³ zarazem, ¿e bez wprowadzonych ram praw-
nych tak sprawne opanowanie przez pañstwo na-
p³ywaj¹cej fali uchod�ców nie by³oby mo¿liwe.
Doceniaj¹c wysi³ek i po�wiêcenie du¿ej czê�ci spo-
³eczeñstwa, reagowa³, gdy mia³y miejsce zachowa-
nia ujawniaj¹ce nietolerancjê, uprzedzenia czy wro-
go�æ wobec osób, które uciekaj¹c przed wojn¹,
szuka³y w Polsce bezpiecznego schronienia. Pomoc
rzecznika praw obywatelskich uchod�com z Ukra-
iny to trwaj¹ca od lutego 2022 roku analiza i ocena
ustaw, rozporz¹dzeñ pod k¹tem zgodno�ci z Kon-
stytucj¹ RP, normami prawa unijnego, miêdzyna-
rodowego, to badanie, czy dzia³ania podmiotów
publicznych s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cym prawem,
a tak¿e informowanie uchod�ców o ich prawach
i podejmowanie interwencji, gdy s¹ one ³amane.
Niektórzy uchod�cy wrócili do Ukrainy, inni pla-
nuj¹ zrobiæ to w przysz³o�ci, jeszcze inni prawdo-
podobnie zdecyduj¹ siê zostaæ w Polsce. Wojna
trwaj¹ca w Ukrainie, której zakoñczenie coraz trud-
niej przewidzieæ, silniej tylko potwierdza potrze-
bê dzia³alno�ci Urzêdu Rzecznika Praw Obywatel-
skich, zw³aszcza ¿e skala problemów i wyzwañ,
w zwi¹zku z zapowiadan¹ kolejn¹ fal¹ uchod�ców
nie bêdzie mniejsza.

65 Problemy uchod�ców z Ukrainy z uzyskaniem orzeczeñ o niepe³nosprawno�ci. Rzecznik interweniuje w MRiPS, 27.06.2022, https:/
/bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-06/Do_MRiPS_Ukraincy_OzN_orzecznictwo_27.06.2022.pdf.
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Wprowadzenie
Niemal natychmiast po agresji Rosji na Ukrainê
24 lutego 2022 roku rozpoczê³a siê potê¿na fala
migracji uchod�czej z terenów zajêtych wojn¹ na te-
rytorium Rzeczypospolitej, bezprecedensowa w swo-
jej skali w kontek�cie do�wiadczeñ migracyjnych
wspó³czesnej Polski. Ju¿ w pierwszym tygodniu po
inwazji do Polski zaczê³o przybywaæ dziennie bli-
sko 100 000 osób migruj¹cych z terytorium Ukra-
iny; liczba ta zaczê³a powoli spadaæ od oko³o 10
marca1. Od pocz¹tku uwidoczni³ siê te¿ �kobieco-
-dzieciêcy� profil tej fali uchod�czej: wed³ug danych
z sierpnia 2022 roku kobiety i dzieci stanowi³y 93%
ukraiñskich uchod�ców przebywaj¹cych w Polsce
(w tym kobiety � 49%, a dzieci � 44%)2. Ogó³em
na terytorium Polski od pocz¹tku wojny do po³o-
wy listopada 2022 roku przyby³o ponad 7 720 000
osób uciekaj¹cych z Ukrainy (jest to najwiêksza licz-
ba spo�ród wszystkich pañstw, które przyjê³y ukra-
iñskich uchod�ców); w tym samym czasie wróci³o
do Ukrainy ponad 5 900 000 osób. Charaktery-
styczna dla tej migracji jest w³a�nie jej du¿a niesta-
bilno�æ, do której jeszcze nawi¹¿emy w niniejszym
opracowaniu. Dane z sierpnia 2022 roku pokazuj¹
z kolei, ¿e �spo�ród 580 000 ukraiñskich dzieci
przebywaj¹cych w Polsce najwiêcej jest w wieku
szkolnym (406 000), 118 000 to dzieci w wieku
przedszkolnym, a 55 000 jest w wieku do dwóch
lat�3. Oznacza to, ¿e w ostatnich miesi¹cach roku
szkolnego 2021/2022 pojawi³y siê w Polsce setki
tysiêcy cudzoziemców objêtych obowi¹zkiem szkol-
nym.

Zgodnie z art. 35 Prawa o�wiatowego4, powi¹-
zanym z art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej reguluj¹cym prawo do nauki, obowi¹zek szkol-
ny w Polsce obejmuje dzieci od 7. do 18. roku ¿ycia

i jest on realizowany (co do zasady) w publicznych
i niepublicznych szko³ach podstawowych i ponad-
podstawowych. Niespe³nianie tego obowi¹zku skut-
kuje sankcjami na³o¿onymi na rodziców (b¹d� opie-
kunów) dziecka, które nie jest posy³ane do szko³y;
sankcja mo¿e przybraæ formê grzywny, wynosz¹cej
nawet � w przypadku uporczywego uchylania siê
od realizacji obowi¹zku szkolnego � kilkadziesi¹t
tysiêcy z³otych. ¯eby dodatkowo zilustrowaæ, jak
ogromna waga jest przywi¹zywana do zapewnie-
nia dzieciom odpowiedniej edukacji, wystarczy
przywo³aæ wyrok Europejskiego Trybuna³u Praw
Cz³owieka z dnia 10 stycznia 2019 r.5, w którym
Trybuna³ uzna³, ¿e ograniczenie praw rodzicielskich
oraz odebranie dzieci rodzicom i przekazanie ich
pod pieczê publiczn¹ ze wzglêdu na odmowê po-
s³ania dzieci do szko³y nie stanowi naruszenia pra-
wa do poszanowania ¿ycia rodzinnego rodziców.
Przywo³ane orzeczenie podkre�la �znaczenie nauki
szkolnej nie tylko w jej wymiarze czysto edukacyjnym,
ale równie¿ w wymiarze wychowawczym i spo³ecz-
nym. Szko³a ma integrowaæ dzieci i przyczyniaæ siê
do powstania spójnego, tolerancyjnego spo³eczeñ-
stwa. Ma wychowywaæ obywateli, którzy bêd¹
potrafili dobrze funkcjonowaæ w spo³eczeñstwie.
Okazuje siê, ¿e w XXI w. umiejêtno�ci spo³eczne
staj¹ siê tak wa¿ne, i¿ uzasadniaj¹ nawet odebranie
dzieci rodzicom i przekazanie dzieci pod pieczê
publiczn¹ w sytuacji, w której rodzice nie ¿ycz¹
sobie takiej integracji�6. Wybuch wojny w Ukrainie
oznacza³ wiêc dla Polski miêdzy innymi równie¿ to,
¿e musia³a � jako pañstwo przyjmuj¹ce uchod�ców
wojennych � zapewniæ warunki, w których mogli-
by oni realizowaæ ci¹¿¹cy na ukraiñskich dzieciach
obowi¹zek szkolny.

Istotn¹ cech¹ omawianej fali migracji z teryto-
rium Ukrainy � poza jej gwa³towno�ci¹ i wielkimi,

Dzieci-uchod�cy z Ukrainy w polskim systemie edukacji
Anna Krajewska

1 Za: Ilu uchod�ców z Ukrainy wje¿d¿a³o dziennie do Polski? Dane z pocz¹tku wojny, tekst informacyjny z 22 marca 2022 r., kon-
kret24.tvn24.pl, dostêp 12.11.2022.

2 Za: Ilu uchod�ców z Ukrainy przebywa w Polsce pó³ roku po rozpoczêciu inwazji? Ilu z nich pracuje? W jakim s¹ wieku?, tekst
informacyjny z 25 sierpnia 2022 r., konkret24.tvn24.pl, dostêp 12.11.2022.

3 Ibidem.
4 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o�wiatowe, Dz.U. 2017, poz. 60.
5 Wunderlich przeciwko Niemcom, skarga nr 18925/15.
6 Katarzyna Warecka, Ograniczenie praw rodzicielskich za odmowê pos³ania dzieci do szko³y zgodne z Konwencj¹. Omówienie wyroku

ETPC z dnia 10 stycznia 2019 r., 18925/15 (Wunderlich), LEX/el. 2019.
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choæ niestabilnymi rozmiarami � jest te¿ jej wy-
muszony charakter. �Do�wiadczenia z przesz³o�ci
wskazuj¹, ¿e migracja wymuszona wojn¹ jest zupe³-
nie inna od migracji zarobkowej, która do tej pory
w wiêkszo�ci obserwowana by³a w Polsce. Po agre-
sji rosyjskiej na Ukrainê w 2014 roku (�) g³êboki
kryzys ekonomiczny w Ukrainie i wzrost bezrobo-
cia spowodowa³y, ¿e [do Polski] przyje¿d¿ali g³ów-
nie imigranci ekonomiczni. W ostatnich miesi¹cach
nap³ywaj¹ uchod�cy z terenów objêtych lub zagro¿o-
nych walkami, a wojna przynios³a i przynosi wiele
ofiar �miertelnych. Jest to wiêc migracja wymuszo-
na�7. Decyzje o ucieczce z terenów objêtych wojn¹
by³y podejmowane bardzo szybko, nierzadko �z dnia
na dzieñ�, bez specjalnego przygotowania. Uchod�cy
czêsto przybywali z Ukrainy do Polski bez wielu do-
kumentów, bez dobytku, nie wiedz¹c nawet, gdzie
ostatecznie znajd¹ schronienie. To z kolei piêtrzy³o
tylko utrudnienia, z którymi musieli mierzyæ siê Pola-
cy udzielaj¹cy pomocy uciekinierom � i mia³o tak¿e
swoje konsekwencje w odniesieniu do dzieci uchod�-
czych objêtych obowi¹zkiem szkolnym. Polskie pla-
cówki edukacyjne musia³y naprêdce stworzyæ warunki
do przyjêcia tysiêcy �nadliczbowych� dzieci niepos³u-
guj¹cych siê w dodatku jêzykiem polskim, uczonych
do tej pory wed³ug zupe³nie innych ni¿ polskie pro-
gramów nauczania, nieposiadaj¹cych ¿adnych doku-
mentów, które u³atwia³yby przydzia³ do polskich klas,
niemaj¹cych podrêczników czy innych elementów
szkolnej wyprawki. Nie bêdzie wiêc przesad¹ stwier-
dzenie, ¿e takie wyzwanie by³o czym� ca³kowicie bez-
precedensowym w praktyce polskiego systemu eduka-
cji. Co wiêcej, szko³a jest instytucj¹ funkcjonuj¹c¹
w sztywno okre�lonych ramach � organizacyjnych, pro-
gramowych, a nawet infrastrukturalnych (ze wzglêdu
na ograniczon¹ przestrzeñ, liczbê miejsc dla uczniów,
pomocy dydaktycznych itd.) � a przez to z trudem
adaptuj¹c¹ siê do g³êbszych zmian, zw³aszcza tych
gwa³townych i nieoczekiwanych. W sytuacji nag³e-
go nap³ywu do Polski du¿ej liczby dzieci objêtych obo-
wi¹zkiem szkolnym nie by³o czasu, aby wcze�niej od-
powiednio przygotowaæ polskie placówki na ich
przyjêcie � zarówno od strony prawno-organizacyj-
nej, jak i materialnej.

Pierwsze regulacje prawne odnosz¹ce siê do
problemu edukacji dzieci uchod�czych pojawi³y siê
w marcu 2022 roku, a wiêc parê tygodni po wybu-
chu wojny w Ukrainie, w czasie, kiedy w Polsce ju¿
zd¹¿y³y siê pojawiæ tysi¹ce ukraiñskich uchod�ców.
Chodzi tu o dwa kluczowe dla omawianej problema-
tyki akty prawne � ustawê z dnia 12 marca 2022 r.

o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa8 oraz
wydane na jej podstawie Rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2022 r. w spra-
wie organizacji kszta³cenia, wychowania i opieki
dzieci i m³odzie¿y bêd¹cych obywatelami Ukrainy9,
notabene zmieniane czterokrotnie do pa�dziernika
2022 roku. Ustawa unormowa³a kwestie wymagaj¹-
ce najszybszego uporz¹dkowania; warto dodaæ, ¿e
jej regulacje do listopada 2022 r. doprecyzowa³o
w sumie 3421 aktów wykonawczych wydanych na
szczeblu centralnym i w poszczególnych jednostkach
samorz¹du terytorialnego, a sama ustawa by³a zmie-
niana 14 razy. W odniesieniu do problemu edukacji
dzieci uchod�czych uregulowa³a ona przede wszyst-
kim kwestie finansowe (np. dotacji bud¿etowych dla
szkó³ przyjmuj¹cych uczniów ukraiñskich, pomocy ma-
terialnej dla dzieci uchod�czych) oraz ogólne sprawy
organizacyjne (np. mo¿liwo�æ tworzenia dodatkowych
lokalizacji prowadzenia zajêæ podporz¹dkowanych
szko³om lub przedszkolom, nauczania w oddzia³ach
przygotowawczych). Rozporz¹dzenie z kolei zawiera-
³o regulacje dotycz¹ce m.in. zasad zdawania przez
dzieci ukraiñskie egzaminu ósmoklasisty, maturalne-
go oraz egzaminów zawodowych, klasyfikacji
uczniów chodz¹cych do oddzia³ów przygotowaw-
czych, mo¿liwo�ci powiêkszenia limitów w przed-
szkolach, klasach i placówkach szkolnych ze wzglê-
du na przyjêcie dzieci-uchod�ców, dodatkowych
zajêæ z jêzyka polskiego dla nowo przyby³ych
uczniów, a tak¿e zatrudnienia w szko³ach i przed-
szkolach osób niebêd¹cych nauczycielami (do pomo-
cy w pracy z dzieæmi-uchod�cami). Poza ramami
wytyczonymi przez wspomniane akty prawne pozo-
stawa³ wiêc szereg bardziej szczegó³owych zagadnieñ,
których rozstrzygniêciem musia³y zaj¹æ siê we w³a-
snym zakresie poszczególne placówki. Ze wzglêdu
na bardzo zró¿nicowan¹ sytuacjê uchod�ców i wa-
runki panuj¹ce w miejscowo�ciach, do których tra-
fiali, nie by³o �mo¿liwo�ci zagwarantowania eduka-
cji wszystkim uczniom ukraiñskim w tej samej formie.
Nie jest to te¿ zasadne, wrêcz przeciwnie � nale¿y
raczej my�leæ o kilku uzupe³niaj¹cych siê formu³ach.
Istniej¹ cztery kluczowe czynniki wp³ywaj¹ce na
potrzebê zró¿nicowania form, w których uczniowie
ukraiñscy mog¹ pobieraæ naukê w Polsce. S¹ to:
ogromna skala migracji, ograniczone mo¿liwo�ci
absorpcyjne polskiego systemu edukacji, zró¿nico-
wane plany dotycz¹ce ewentualnego powrotu na
Ukrainê oraz szczególne potrzeby dzieci ukraiñ-
skich�10. Edukacja dzieci imigranckich ma te¿ do

7 Iza Chmielewska-Kaliñska, Beata Dudek, Pawe³ Strzelecki, Sytuacja ¿yciowa i ekonomiczna uchod�ców z Ukrainy w Polsce. Raport
z badania ankietowego zrealizowanego przez OO NBP, Narodowy Bank Polski, Departament Statystyki, Warszawa 2022, s. 6.

8 Dz.U. 2022, poz. 583.
9 Dz.U. 2022, poz. 645.
10 Olga Bochkar, Tomasz Gajderowicz, Maciej Jakubowski, Oleksandr Pustovyi, Jêdrzej Witkowski, Jerzy Wi�niewski, Edukacja, [w:]

Maciej Bukowski, Maciej Duszczyk (red.), Go�cinna Polska 2022+. Jak m¹drze wesprzeæ Polskê i Polaków w pomocy osobom uciekaj¹cym
przed wojn¹ w Ukrainie?, WiseEuropa, Warszawa 2022, s. 63.
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spe³nienia kilka dodatkowych (poza �standardowy-
mi�) funkcji: powinna umo¿liwiæ im zachowanie
to¿samo�ci narodowej przy jednoczesnym u³atwie-
niu integracji ze spo³eczeñstwem pañstwa przyjmu-
j¹cego � poprzez naukê jêzyka polskiego, przyswo-
jenie podstawowych polskich tre�ci programowych
i nawi¹zanie relacji z polskimi rówie�nikami11. £a-
two wiêc wyobraziæ sobie z jak bardzo skompliko-
wanym zadaniem przysz³o siê mierzyæ polskim pla-
cówkom edukacyjnym niemal¿e �z dnia na dzieñ�,
w pustce prawno-organizacyjno-finansowej i bez
wcze�niejszych do�wiadczeñ z tego rodzaju sytuacja-
mi.

Zgodnie z obowi¹zuj¹cym stanem prawnym
szko³y dysponowa³y kilkoma mo¿liwymi rozwi¹za-
niami w zakresie umo¿liwienia dzieciom-uchod�-
com realizacji obowi¹zku szkolnego i obowi¹zku
nauki12. Po pierwsze, mog³y w nich powstawaæ
oddzia³y przygotowawcze, czyli osobne klasy dla
uczniów imigranckich, skupiaj¹ce siê przede wszyst-
kim na intensywnej nauce jêzyka polskiego. Dzieci
ukraiñskie mog³y te¿ byæ w³¹czane do ju¿ istniej¹-
cych regularnych klas szkolnych; w takich przypad-
kach szko³y powinny zapewniæ nowym uczniom
wsparcie ze strony nauczycieli lub asystentów miê-
dzykulturowych pos³uguj¹cych siê jêzykiem ukraiñ-
skim oraz dodatkowe lekcje jêzyka polskiego i zajê-
cia wyrównawcze pozwalaj¹ce uczniom uzupe³niæ
ró¿nice programowe. Po trzecie, istnia³a mo¿liwo�æ
kontynuacji przez dzieci uchod�cze edukacji w sys-
temie ukraiñskim w formie stacjonarnej w Polsce �
tam, gdzie mo¿liwe by³o za³o¿enie szko³y ukraiñ-
skiej ze wzglêdu na du¿¹ koncentracjê uchod�ców
oraz dostêpno�æ ukraiñskich nauczycieli, z zapew-
nieniem wsparcia �w³adz edukacyjnych, w³adz lo-
kalnych oraz sektora pozarz¹dowego. To wsparcie
mog³oby opieraæ siê na formalnych umowach
wspó³pracy miêdzy ukraiñskimi i polskimi szko³a-
mi obejmuj¹cymi (zale¿nie od potrzeb i mo¿liwo-
�ci) np. korzystanie z pomieszczeñ, zaplecza socjal-
nego, wspólne projekty, zajêcia pozalekcyjne itp.
Umowy by³yby podstaw¹ finansowania kosztów po
polskiej stronie np. ze �rodków zagranicznych
programów pomocowych�13. Innym mo¿liwym roz-
wi¹zaniem by³o tworzenie polsko-ukraiñskich szkó³
i oddzia³ów miêdzynarodowych, w których reali-
zowane by³yby jednocze�nie ukraiñska i polska pod-
stawa programowa dla szkó³ podstawowych i lice-
ów ogólnokszta³c¹cych; wi¹za³oby siê to jednak
z relatywnie najwy¿szymi kosztami. Wreszcie, dzieci
ukraiñskie mog³y kontynuowaæ naukê w systemie
ukraiñskim poprzez udzia³ w zdalnym nauczaniu; tak¹
mo¿liwo�æ ukraiñskie ministerstwo o�wiaty i eduka-
cji wprowadzi³o 14 marca 2022 roku. Wybór któ-

rej� spo�ród dostêpnych form realizacji obowi¹zku
szkolnego przez dzieci ukraiñskie nale¿a³ do ich
rodziców b¹d� opiekunów prawnych.

Pozostawiaj¹ce wiele swobody dla podmiotów
prowadz¹cych placówki o�wiatowe ramy prawne
sprawi³y, ¿e podejmowane przez nie decyzje i przyj-
mowane rozwi¹zania mog³y bardzo ró¿niæ siê w prak-
tyce. W niniejszym tek�cie przyjrzymy siê w³a�nie
praktykom radzenia sobie ze zwi¹zanym z wojn¹
ukraiñsko-rosyjsk¹ kryzysem uchod�czym w polskich
szko³ach, przedszkolach i innych instytucjach edu-
kacyjnych, do których trafi³y ukraiñskie dzieci.

Informacja o zrealizowanych badaniach
W tek�cie zostan¹ omówione badania zrealizowa-
ne od kwietnia do wrze�nia 2022 roku (przy czym
wiêkszo�æ w maju) przez studentów studiów sta-
cjonarnych i zaocznych II stopnia kierunku socjo-
logia stosowana i antropologia spo³eczna, uczest-
nicz¹cych w zajêciach z przedmiotu badania
spo³eczno-prawne w Instytucie Stosowanych Nauk
Spo³ecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badania
mia³y formê indywidualnych wywiadów pog³êbio-
nych z nauczycielami publicznych szkó³ podstawo-
wych i ponadpodstawowych oraz przedszkoli, w któ-
rych pojawi³y siê dzieci-uchod�cy z Ukrainy,
a tak¿e rozmaitych (publicznych i prywatnych) in-
stytucji oferuj¹cych zajêcia pozaszkolne (jêzykowe,
artystyczne, sportowe itd.) dla dzieci uchod�czych.
Wywiady zosta³y przeprowadzone w ró¿nych miej-
scowo�ciach � od wsi, poprzez ma³e i �rednie mia-
sta, po najwiêksze miasta w Polsce. Respondenci
byli pytani o do�wiadczenia ich placówek � oraz ich
osobiste � z radzeniem sobie z pojawieniem siê dzie-
ci-uchod�ców wojennych, od przygotowañ i pocz¹t-
ków obecno�ci uczniów z Ukrainy w placówce,
poprzez kwestie dotycz¹ce pracy z uchod�cami i ich
funkcjonowania w realiach polskich instytucji edu-
kacyjnych, po dostrze¿one korzy�ci i problemy
zwi¹zane z ich obecno�ci¹. Czê�æ uczestników ba-
dania sformu³owa³a równie¿ na podstawie tych
do�wiadczeñ ró¿nego rodzaju rekomendacje �na
przysz³o�æ�. W sumie przeprowadzono 50 wywia-
dów, z czego zdecydowana wiêkszo�æ to wywiady
z nauczycielami szkolnymi (37, z tego 36 to nauczy-
ciele ucz¹cy w szko³ach podstawowych), 4 respon-
dentów to nauczyciele przedszkolni, a 9 badanych
to osoby pracuj¹ce w miejscach organizuj¹cych roz-
maite zajêcia pozaszkolne dla dzieci uchod�czych.
Zebrane w toku badañ informacje pozwalaj¹ od-
tworzyæ obraz tego, jak placówki edukacyjne pora-
dzi³y sobie z niespodziewanym wyzwaniem wywo-
³anym kryzysem wojennym w Ukrainie.

11 Ibidem.
12 Za: ibidem, s. 64.
13 Ibidem.
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Podstawowe informacje o dzieciach-
-uchod�cach ukraiñskich w polskich
placówkach edukacyjnych
Polski i ukraiñski system o�wiatowy ró¿ni¹ siê
pod wieloma wzglêdami. Przede wszystkim sys-
tem: �w Ukrainie ma inn¹ strukturê ni¿ polski.
Obowi¹zkowa nauka w szkole zaczyna siê w wieku
6 lat i podzielona jest na trzy etapy: klasy 1�4, 5�9,
10�11(12). Równie¿ inne s¹ podstawy programo-
we, inaczej wystawiane s¹ oceny i inne s¹ wymaga-
nia egzaminacyjne�14. Z badania PISA (Programme
for International Student Assessment, czyli Progra-
mu Miêdzynarodowej Oceny Umiejêtno�ci
Uczniów) wynika natomiast, ¿e pomiêdzy polskimi
i ukraiñskimi uczniami wystêpuj¹ �znacz¹ce ró¿nice
w poziomie osi¹gniêæ [szkolnych] (�) We wszyst-
kich dziedzinach badania PISA uczniowie z Ukrainy
wypadaj¹ s³abiej ni¿ uczniowie z Polski. Ró¿nice s¹
du¿e i wynosz¹ ok. 50�60 punktów, co stanowi
ró¿nice odpowiadaj¹ce efektom co najmniej dwóch
lat nauki szkolnej�15. Najwiêksze rozbie¿no�ci od-
notowano przy tym w przypadku osi¹gniêæ z ma-
tematyki16.

Do ró¿nic o �ród³ach, które mo¿na okre�liæ jako
strukturalne, dochodzi jeszcze dodatkowy charak-
terystyczny rys nowych ukraiñskich uczniów zwi¹-
zany z faktem, ¿e s¹ oni uchod�cami � a zatem ucie-
kli, czêsto w po�piechu i lêku, przed gro¿¹cym im
niebezpieczeñstwem, nierzadko do�wiadczywszy ju¿
wojennej traumy. Na przyjmuj¹ce ich polskie pla-
cówki edukacyjne spad³o wiêc z³o¿one zadanie: nie
tylko zapewnienia dzieciom-uchod�com kontynu-
acji kszta³cenia w zupe³nie innym ni¿ dotychczaso-
wy systemie, ale tak¿e zadbania o ich dobrostan
psychiczny, bezproblemow¹ adaptacjê do nowych
warunków, integracjê z polskimi rówie�nikami,
w³¹czenie w polsk¹ kulturê i codzienn¹ rzeczywi-
sto�æ. W rekomendacjach opracowanych przez spe-
cjalistów czytamy, ¿e bez wstêpnego zatroszczenia
siê o potrzeby emocjonalne uczniów-uchod�ców
spe³nienie pozosta³ych elementów roli systemu edu-
kacyjnego nie mo¿e siê udaæ, co dla szkó³ oznacza
konieczno�æ zapewnienia dzieciom ukraiñskojêzycz-
nej pomocy psychologicznej i pedagogicznej17. Nie-
zbêdna jest tak¿e wspó³praca szko³y z rodzicami
i opiekunami uczniów ukraiñskich, anga¿owanie do
ich integracji ca³ych spo³eczno�ci szkolnych � a to
wszystko oprócz stworzenia dodatkowych miejsc
dla nowych dzieci w placówkach, szybkiego i ela-
stycznego dostosowania tre�ci nauczania do ich
poziomu wiedzy i umiejêtno�ci, zapewnienia dzie-

ciom podrêczników i innych pomocy dydaktycz-
nych, zorganizowania intensywnej nauki jêzyka
polskiego, przyjêcia zasad dotycz¹cych kwalifikacji
i promowania i nowych uczniów.

W praktyce utrudnienia w realizacji tych zadañ
pojawia³y siê od samego pocz¹tku. Czê�æ z nich
wi¹za³a siê ze specyfik¹ migracji uchod�czej � jej
nag³ym i �faluj¹cym� charakterem. Dzieci ukraiñ-
skie zaczê³y siê pojawiaæ w szko³ach i innych placów-
kach edukacyjnych nied³ugo po wybuchu wojny, a ich
liczba szybko ros³a. Tak opisa³a to jedna z naszych
respondentek: Dwudziestego czwartego wybuch³a
wojna, to by³ czwartek, wiêc dzieci pojawi³y siê
w kolejnym tygodniu, w pierwszym tygodniu marca,
ale nie wszystkie rodziny, to tylko dziewczynka i ch³o-
piec, których rodzice mieszkali w Polsce, a dzieci przy-
jecha³y z Ukrainy. A pozosta³e dzieci ju¿ do³¹czy³y
po bombardowaniu Kijowa, niektóre z Charkowa,
z Buczy, gdzie dzia³ania wojenne by³y nasilone
(W31).

Liczba dzieci, które do³¹cza³y do poszczególnych
placówek, by³a zatem niemo¿liwa do przewidzenia
�z góry�, nie by³o te¿ sta³ej tendencji jej wzrostu lub
spadku. Dopiero po up³ywie ponad dwóch miesiêcy
liczba nowych ukraiñskich uczniów zaczê³a siê gdzie-
niegdzie powoli stabilizowaæ: To zaczê³o siê tak
2 tygodnie po rozpoczêciu wojny. Ich przyjazdy by³y
falowe. W sensie na pocz¹tku by³o du¿o tych dzie-
ciaków, a pó�niej jak gdyby to te¿ siê wykrusza³o.
Oni siê przenosili gdzie� indziej, wiêc no teraz jest
taka liczba sta³a, to powiedzmy te 45 osób, bo wcze-
�niej to by³o wiêcej, ale to siê zmieni³o (W2).

W niektórych szko³ach nap³yw nowych dzieci
trwa³ jednak praktycznie niemal do koñca roku
szkolnego. Jak okre�li³a to jedna z badanych, W³a-
�ciwie w ka¿dym tygodniu s¹ jakie� dzieci (W20).

Ich liczba zmienia³a siê te¿ niekiedy tak bardzo,
¿e czê�æ respondentów nie potrafi³a ju¿ w momen-
cie badania jej precyzyjnie okre�liæ: By³o to oko³o
50 osób, ale w tej chwili to nie wiem, bo codzien-
nie nowe dzieci s¹ przyjmowane (W9).

Placówki, których przedstawiciele uczestniczy-
li w naszym badaniu, przyjmowa³y dzieci w zale¿-
no�ci od swoich mo¿liwo�ci infrastrukturalnych
oraz ogólnej sytuacji �uchod�czej� panuj¹cej w da-
nej miejscowo�ci. Zgodnie z deklaracjami pojawi³o
siê w nich od kilku (zw³aszcza w ma³ych szko³ach
wiejskich) do kilkudziesiêciu (w �rednich i du¿ych
miastach) nowych uczniów ukraiñskich: Sytuacja
jest dynamiczna, szczególnie w tej chwili. Na po-
cz¹tku przyjêli�my siedemdziesiêcioro takich dzie-
ci. Mamy dwa oddzia³y przygotowawcze, ale dzi-

14 Ibidem, s. 62.
15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 Ibidem, s. 68.
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siaj ju¿ widzimy, ¿e w jednym z oddzia³ów ta liczba
o 10 siê zmniejszy³a. Obecnie mamy wiêc sze�ædzie-
si¹tkê dzieci z Ukrainy (W24).

Stabilizowaniu liczby nowych uczniów w szko-
³ach nie sprzyja³y te¿ z pewno�ci¹ zmiany w regula-
cjach prawnych; pierwsza nowelizacja rozporz¹dze-
nia w sprawie organizacji kszta³cenia, wychowania
i opieki dzieci i m³odzie¿y bêd¹cych obywatelami
Ukrainy dokona³a siê 8 kwietnia 2022 roku, a wiêc
nieca³e trzy tygodnie po jego wydaniu, i wprowa-
dzi³a zmiany w limitach przyjêæ. Na niestabilno�æ
fal migracyjnych nak³ada³a siê zatem równie¿ nie-
stabilno�æ prawa, w efekcie czego sytuacja w szko-
³ach by³a �p³ynna�, i nawet je¿eli liczba uczniów
utrzymywa³a siê na okre�lonym prawem poziomie,
to nie byli to ca³y czas ci sami uczniowie: Pocz¹tko-
wo by³o 15, czyli zawsze by³ full, jak siê zmieni³o
rozporz¹dzenie, zwiêkszyli do 25, no to od razu
do³adowali do 25 osób. Wiêc jak tylko jaki� uczeñ
odchodzi, to w to miejsce zaraz przychodzi nowy.
Jest rotacja ca³y czas, nie? (W32).

Wspomniana rotacja mia³a zwi¹zek z dostrzega-
n¹ przez respondentów du¿¹ niepewno�ci¹ i niesta³o-
�ci¹ sytuacji rodzin uchod�czych, które czêsto � i nie-
kiedy w³a�ciwie �z dnia na dzieñ� � z ró¿nych
powodów zmienia³y miejsce pobytu, nie zawsze
zreszt¹ informuj¹c o tym szko³ê: Co� co zauwa¿yli-
�my, to to, ¿e ci migranci maj¹ do�æ du¿¹ ruchli-
wo�æ. Oni nie pozostaj¹ czêsto, teraz ju¿ mniej,
natomiast na pocz¹tku, szczególnie pierwszy mie-
si¹c, nie pozostawali d³ugo w tym samym miejscu.
To znajdowali pracê gdzie�, to inne mieszkanie, wiêc
te dzieciaki bardzo rotowa³y, tym bardziej ¿e ten
nap³yw jeszcze trochê trwa. Jest ju¿ du¿o mniejszy,
natomiast jeszcze ten nap³yw trwa. I powiedzia³-
bym, ¿e to nie nap³yw ludzi z Ukrainy do Polski,
tylko te osoby, które ju¿ przyjecha³y do Polski, zmie-
niaj¹ miejsca zamieszkania w samej Polsce, we-
wnêtrzna migracja Ukraiñców w Polsce (W29).

Tak z kolei tê niestabiln¹ sytuacjê dzieci uchod�-
czych opisa³a jedna z badanych: One po prostu zni-
kaj¹. Nie melduj¹, ¿e nie bêdzie ich od nastêpnego
dnia w szkole, tylko po prostu sobie znikaj¹. Wiêc,
no tak to w tej chwili wygl¹da, ¿e to wszystko jest
bardzo p³ynne (W37).

Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e opisywana p³ynno�æ mi-
gracji ukraiñskiej, du¿a rotacja uchod�ców i problem
�znikaj¹cych dzieci� dodatkowo utrudniaj¹ i kompli-
kuj¹ adaptacjê uchod�ców w polskich szko³ach czy
nawet szerzej � w polskiej rzeczywisto�ci. W takich
warunkach niemo¿liwe jest zachowanie ci¹g³o�ci
kszta³cenia, nawi¹zanie przez dzieci bli¿szych relacji
z otoczeniem czy nawet zbudowanie poczucia bez-
pieczeñstwa i stabilno�ci, nie mówi¹c ju¿ o rozwi¹-
zywaniu problemów wynikaj¹cych z do�wiadczo-
nej traumy.

Co wiêcej, pracownicy placówek edukacyjnych
de facto niewiele wiedzieli na temat dzieci uchod�-

czych, z którymi przysz³o im pracowaæ. Wiêkszo�æ
naszych respondentów nie potrafi³a nic powiedzieæ
na temat ich sytuacji rodzinnej czy nawet tego, gdzie
mieszkaj¹, co z pewno�ci¹ mo¿e utrudniaæ bie¿¹ce
reagowanie na potrzeby czy problemy poszczegól-
nych uczniów. Jak jednak wyja�ni³a jedna z bada-
nych: My niewiele wiemy o sytuacji rodzinnej, bo
my nie mamy pozwolenia RODO, ¿eby siê o to wy-
pytywaæ. My mamy tylko te dane, które s¹ potrzeb-
ne nam do szko³y, czyli mamy o�wiadczenia, ¿e np.
to jest dziecko, które chodzi³o do podstawówki na
Ukrainie, i to jest dziecko, które urodzi³o siê na Ukra-
inie, PESEL ma taki i taki, mieszka tu i tu, opiekuje
nim siê ten i ten. Ale tak naprawdê nie jeste�my w
stanie zweryfikowaæ, którzy s¹ z paszportami, ro-
dzicami tutaj (W37).

Ci z uczestników badania, którzy potrafili scha-
rakteryzowaæ sytuacjê dzieci przyjmowanych do
ich placówki, na ogó³ opisywali je w nastêpuj¹cy
sposób: W³a�ciwie nie ma sytuacji, ¿eby przyjecha³y
z ojcem, chyba ¿e ojcowie byli ju¿ w Polsce wcze-
�niej i matki z dzieæmi teraz do³¹cza³y. Co do za-
sady dzieci przyjecha³y z mam¹, babci¹, cioci¹ albo
ze starsz¹ siostr¹. Dzieci nie mieszkaj¹ w o�rod-
kach. Czê�æ rodzin wynajmuje mieszkanie, albo
pokoje, a czê�æ mieszka go�cinnie u polskich ro-
dzin (W24).

Doros³e osoby, z którymi przyjecha³y dzieci-
-uchod�cy, od pocz¹tku musia³y za³atwiaæ w Pol-
sce rozmaite formalno�ci (np. PESEL), dbaæ o za-
bezpieczenie bytu rodzinie (czê�æ z nich od razu
nastawia³a siê na szukanie i podejmowanie pra-
cy), zapewnienie wiêc ich dzieciom opieki � czy
to w szkole, czy przedszkolu lub innej placówce �
by³o jedn¹ ich podstawowych potrzeb. Pos³anie
dzieci do polskich szkó³ nie wynika³o wiêc tylko
z konieczno�ci dochowania obowi¹zku szkolnego,
ale by³o te¿ znacz¹cym u³atwieniem dla ich opie-
kunów, na co zwraca³a uwagê czê�æ uczestników
naszego badania.

Warto jeszcze wspomnieæ o dodatkowej kom-
plikacji, która wi¹za³a siê z tym, ¿e nie wszystkim
dzieciom ukraiñskim uciekaj¹cym przed wojn¹ to-
warzyszyli ich rodzice. W takich sytuacjach poja-
wia³y siê problemy natury prawnej, które � na przy-
k³adzie jednej ze swoich uczennic � opisa³a
uczestnicz¹ca w badaniu dyrektorka szko³y: Przy-
jecha³a dziewczynka ze swoj¹ starsz¹ siostr¹. Teore-
tycznie nie mogê przyj¹æ takiego dziecka do szko³y,
bo opiekun prawny nie podpisuje podania o przyjê-
cie. Szybko uda³o siê nam znale�æ taki wniosek do
s¹du o ustanowienie opiekuna tymczasowego. Ta
siostra dosta³a po prostu do rêki druk, dosta³a in-
formacjê, gdzie ma siê zg³osiæ i w ci¹gu 3 dni s¹d
ustanowi³ j¹ opiekunem prawnym, i bêdê mog³a
normalnie, legalnie zapisaæ dziecko do szko³y, tak¿e
to jeszcze jest taki problem, z którym siê musieli
borykaæ te¿ (W34).
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Pojawienie siê uchod�ców ukraiñskich
w szko³ach i przedszkolach
Zmiana, z któr¹ musia³ siê zmierzyæ polski system
edukacji, by³a gwa³towna i niespodziewana; jak ju¿
jednak wiemy, od momentu wybuchu wojny w Ukra-
inie do czasu, gdy w szko³ach i innych placówkach
zaczê³y siê pojawiaæ pierwsze dzieci-uchod�cy, mi-
nê³o co najmniej oko³o tygodnia. Pytali�my wiêc
naszych respondentów, czy w tym (krótkim) czasie
ich szko³y i przedszkola zd¹¿y³y jako� przygotowaæ
siê na nap³yw nowych uczniów. Czê�æ uzyskanych
odpowiedzi mo¿na lapidarnie podsumowaæ nastê-
puj¹cymi reakcjami badanych: Po prostu przyszli, ha
ha. Trzeba by³o ich jako� zaadaptowaæ do nowych wa-
runków. (�) Nie by³o ¿adnych przygotowañ. Haha.
Przydzielili i koniec (W9); Przygotowania? Przygoto-
wania [�miech]. Powiem tak, u nas w szkole jako
takich przygotowañ mam wra¿enie, ¿e w ogóle nie
by³o. Gdzie� tam my zostali�my poinformowani, to
znaczy szko³a jako szko³a, ¿e mo¿e byæ tak, ¿e kto�
przyjdzie, ¿e siê zapisze. (�) I ja w zasadzie w pi¹-
tek otrzyma³am telefon od pani dyrektor, ¿e od po-
niedzia³ku u mnie w klasie bêdzie [dziecko ukraiñ-
skie]. Wiêc tak wygl¹da³y przygotowania, no
wiadomo, ¿e ja gdzie� tam przez weekend sobie przy-
gotowa³am� to znaczy ja sama nauczy³am siê kil-
ku jakich� tam zwrotów w jêzyku ukraiñskim, ¿eby
wiedzieæ cokolwiek (W22).

W³adze szkó³ musia³y jednak podj¹æ szereg de-
cyzji przed przyjêciem dzieci ukraiñskich do swoich
placówek. W szko³ach objêtych naszym badaniem
najczêstszym (i najtañszym) przyjêtym rozwi¹zaniem
by³o kierowanie dzieci ukraiñskich do ju¿ istniej¹-
cych klas polskojêzycznych. Rzadziej (w wiêkszych
szko³ach, do których przyby³o wystarczaj¹co du¿o
dzieci uchod�czych i uda³o siê uzyskaæ stosown¹
zgodê organu prowadz¹cego i dofinansowanie) or-
ganizowano oddzia³y przygotowawcze, czêsto ³¹cz¹c
w jednej grupie dzieci ukraiñskie z kilku przedzia-
³ów wiekowych. Czê�æ dyrekcji wziê³a te¿ na siebie
obowi¹zki zwi¹zane z wprowadzaniem nowych
uczniów do klas: Wszystko siê bardzo gwa³townie
zaczê³o, bo wojna wybuch³a bardzo gwa³townie.
Decyzje na temat przyjmowania dzieci do polskich
szkó³ by³y bardzo szybkie. W zwi¹zku z tym trzeba
by³o siê zastanowiæ, czy dajemy te dzieci do oddzia-
³ów naszych na g³êbok¹ wodê, i one bêd¹ po dwie,
trzy osoby w danym oddziale, i to by by³a opcja
tañsza, bo wtedy nie trzeba dodatkowo p³aciæ na-
uczycielom za godziny pracy, czy robimy oddzia³y
przygotowawcze. Rekomendacja kuratorium by³a
taka, ¿eby robiæ oddzia³y przygotowawcze (W37);
pani dyrektor obdzwoni³a, kto tam z nas mówi po
rosyjsku, no i to tak, ale jakich� specjalnych dzia³añ
koordynuj¹cych przyjêcia dzieci uchod�czych � nie,
dlatego, ¿e tym zajmowa³a siê stricte w obu szko-
³ach pani wicedyrektor. I ona, razem z pani¹ dyrek-

tor (�) wita³a te dzieci, po czym przyprowadza³y,
ju¿ pani wicedyrektor przyprowadza³a do klasy,
przedstawia³a, nauczyciel i dzieci by³y uprzedzone,
¿e dzisiaj bêd¹ te dzieci, chocia¿ nie, przez pierwszy
tydzieñ to nie wiedzieli�my, kto przyjdzie, ile przyj-
dzie, wiedzieli�my tylko, ¿e przyjd¹ te dzieci, no
i wszystkie rêce na pok³ad, no i tyle (W10).

W niektórych szko³ach dyrekcja organizowa³a
specjalne spotkania dla pracowników, maj¹ce cha-
rakter organizacyjno-informacyjny. Dostêpne infor-
macje by³y jednak do�æ ogólnikowe: Na pocz¹tek
by³y zebrania, zwo³ywane z tym by³y rady. By³a rada
po�wiêcona temu przedsiêwziêciu. Pó�niej na radzie
by³o, konkretnie to my dostali�my informacjê, chy-
ba z gminy, je�li siê nie mylê, ile dzieci przyjdzie do
szko³y i do przedszkola. Te dzieci zaczê³y przycho-
dziæ nagle, z dnia na dzieñ (W11).

Niektórzy z respondentów skar¿yli siê jednak,
¿e w ich szko³ach w ogóle nie by³o ¿adnej �polityki
informacyjnej� odno�nie do nowo przyby³ych
uczniów, zostali wiêc postawieni przed faktami do-
konanymi: Szko³a nie organizuje ¿adnego wprowa-
dzenia. Dowiadujê siê, ¿e dziecko z Ukrainy jest
w klasie w momencie, kiedy przychodzê do tej kla-
sy na lekcje bez wcze�niejszego poinformowania
mnie (W1).

W tym kontek�cie nie dziwi¹ deklaracje bada-
nych, którzy nierzadko mówili o stresie towarzy-
sz¹cym im w zwi¹zku z kryzysem uchod�czym i jego
konsekwencjami dla polskiego szkolnictwa: Na sa-
mym pocz¹tku (�) my byli�my przera¿eni. Teraz
to po pó³tora miesi¹ca, to ju¿ zupe³nie inaczej. Po-
cz¹tkowo byli�my przera¿eni, jak my sobie poradzi-
my (W8).

Pytali�my naszych respondentów równie¿ o to,
czy w ich placówkach powsta³y jakie� specjalne (tak
czy inaczej nazywane) zespo³y, których zadaniem
by³oby koordynowanie przyjêæ nowych uczniów
uciekaj¹cych przed wojn¹ w Ukrainie. W zdecydo-
wanej wiêkszo�ci miejsc pracy badanych takich ze-
spo³ów nie powo³ano. W nielicznych placówkach
takie rozwi¹zania funkcjonowa³y, ich rola czêsto
ogranicza³a siê jednak tylko do decydowania o przy-
dziale uczniów do poszczególnych klas i wyznacze-
niu kadry do ich nauczania: Nie, ale by³a komisja
która weryfikowa³a ich dokumenty, ¿eby wys³aæ ich
do takiej klasy, ¿eby, po pierwsze, siê nie nudzili,
a te¿ ¿eby mogli pos³uchaæ aktywnie lekcji. By³a rada
pedagogiczna, gdzie zastanawiali�my siê, kto mo¿e
ich uczyæ (W27).

W tylko jednej szkole spo�ród objêtych bada-
niem stale dzia³a³ zespó³ zajmuj¹cy siê zagraniczny-
mi uczniami � tak respondent wyja�ni³ jego specy-
fikê i powody istnienia: W szkole istnieje zespó³ do
spraw dzieci cudzoziemskich. Ale zosta³ powo³any
nie tylko dla dzieci ukraiñskich, ale te¿ ze wzglêdu
na obecno�æ w szkole mniejszo�ci wietnamskiej. I za-
daniem tego zespo³u jest sprawdzanie dzia³añ wycho-
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wawców i specjalistów na rzecz dzieci, które do-
�wiadczy³y migracji (W26).

Jednym z wa¿niejszych wyzwañ, przed jakimi
stanê³y polskie szko³y przyjmuj¹ce uczniów uchod�-
czych, by³o zakwalifikowanie ich do odpowiedniej
placówki, a nastêpnie klasy. Brakowa³o wytycznych,
które mog³yby u³atwiæ to zadanie i ujednoliciæ kry-
teria, ka¿da ze szkó³ musia³a wiêc sformu³owaæ
w³asne zasady, uwzglêdniaj¹ce mo¿liwo�ci danej
placówki oraz rozbie¿no�ci polskiego i ukraiñskie-
go systemu o�wiatowego. W efekcie podstawowe
kryteria, jakimi kierowa³y siê szko³y, przyjmuj¹c
dzieci ukraiñskie, by³y bardzo zró¿nicowane.

Czê�æ placówek zwraca³a przede wszystkim
uwagê na swoje zasoby lokalowe i ograniczon¹ ilo�æ
miejsca: Hmm, no u nas podstawowy problem to
jest miejsce. Nasza szko³a ma niemal 1000 uczniów,
a nie jest zbyt du¿a, to znaczy jest spora, ale nie a¿
tak, ¿eby normalnie funkcjonowaæ z tak¹ liczb¹
uczniów, mamy lekcje do 17.20. Sytuacja ciê¿ka,
ale w zasadzie nikt siê nie zastanawia³, czy przyj-
mowaæ, by³o to oczywiste, ¿e nie chcemy utrudniaæ
tym ludziom zapisu do szko³y, odsy³aæ ich, wiêc
przyjmowali�my ka¿dego, z tego co wiem. Tak¿e
miejsce � to by³ problem mocny (W28).

Znaczenie mog³o mieæ tak¿e miejsce zamiesz-
kania (czy pobytu) zg³aszaj¹cego siê do szko³y dziec-
ka: Chc¹c pomoc dzieciom, jedyn¹ wskazówk¹, jak¹
siê kierowali�my, to blisko�æ zamieszkania, hm�
Znaczy zamieszkanie blisko szko³y (W5).

W niektórych szko³ach jednak to kryterium nie
mia³o ¿adnego zastosowania � a istotna by³a dla
odmiany kolejno�æ, w jakiej dzieci by³y zg³aszane
do placówki: Dzieci przyjmowane by³y z rejonu
i spoza rejonu, liczy³a siê kolejno�æ zg³oszeñ. Przyj-
mowani s¹ wszyscy chêtni uczniowie, je¿eli jest jesz-
cze miejsce w klasie (W12).

Innym kryterium, które w czê�ci szkó³ przyjêto
za wiod¹ce, by³ wiek nowego ucznia: Wiek dziecka
i dokumenty, które dziecko posiada³o, to znaczy, je�li
mia³o �wiadectwo jakiekolwiek szko³y, system ukra-
iñski jest trochê inny ni¿ nasz, wiêc jakikolwiek
dokument dziecko mia³o, ¿e chodzi³o do danej kla-
sy, odpis z ocenami, czy jakie� �wiadectwo, po pro-
stu zapisywali�my do danej klasy (W5).

Kryterium to jednak bywa³o traktowane do�æ ela-
stycznie, z uwzglêdnieniem poziomu wiedzy i umie-
jêtno�ci reprezentowanych przez uczniów ukraiñ-
skich: Je¿eli dziecko s³abo sobie radzi³o, no to by³o
dawane do ni¿szej grupy wiekowej, czy klasy wie-
kowej (W11).

W niektórych szko³ach przydzia³ do klas by³
prowadzony w taki sposób, ¿eby zapewniæ jak naj-
wiêkszy komfort nowo przyby³ym dzieciom. Czê�æ
placówek zadba³a o to, ¿eby uczniowie ukraiñscy nie
czuli siê w nowej klasie osamotnieni i mieli z kim
nawi¹zaæ relacjê, nawet nie znaj¹c jeszcze jêzyka
polskiego: Zale¿a³o nam na tym, ¿eby dzieci, które

przyjecha³y w podobnym czasie i by³y w podobnym
wieku, ¿eby trafia³y jakby do jednej klasy. Chodzi³o
o to, ¿eby po prostu w miarê mo¿liwo�ci oni, by³o np.
dwójka czy trójka nowych dzieci w jednym oddziale.
I w tym oddziale zale¿a³o nam, aby by³o dziecko
z Ukrainy, które jest na tyle d³ugo, ¿e ju¿ dobrze
zna jêzyk polski (W20); Drugim za³o¿eniem by³o
nieumieszczanie dzieci z Ukrainy pojedynczo w kla-
sach, ¿eby nie czu³y siê osamotnione albo w przy-
padku ma³ej komunikatywno�ci mia³y z kim poroz-
mawiaæ (W28).

W czê�ci przypadków brano pod uwagê atmos-
ferê panuj¹c¹ w klasie, do której mia³oby do³¹czyæ
dziecko-uchod�ca: Drugie [kryterium] by³o takie,
¿eby dzieci trafi³y te¿ do klasy, gdzie... No mieli�my
jak¹� pewno�æ, ¿e zostan¹ dobrze przyjête. Do ze-
spo³u klasowego, który jest otwarty na (�) innych
ludzi (W5).

Uwzglêdniano te¿ niekiedy perspektywê i potrze-
by kadry, która mia³a uczyæ klasy mieszane (z pol-
skimi i ukraiñskimi uczniami): Nie przyjmujemy
wiêcej ni¿ dwóch Ukraiñców do jednej klasy, bo to
jest du¿e obci¹¿enie, patrz¹c na to, ¿e nie znaj¹ jê-
zyka (W8).

Jak wygl¹da³o wej�cie nowych uczniów-uchod�-
ców do polskich klas szkolnych? Pytali�my naszych
respondentów, czy w ich szko³ach odbywa³y siê ja-
kiego� rodzaju dni wprowadzaj¹ce, adaptacyjne dla
nowych uczniów. Znowu, w poszczególnych placów-
kach rozwi¹zano to bardzo ró¿nie. Gdzieniegdzie
odbywa³y siê takie spotkania jako forma wprowa-
dzenia dla nowych uczniów (i czasem ich rodziców):
Tak, by³y zorganizowane dni, kiedy dzieci z Ukrainy
mog³y przyj�æ z rodzicami i przej�æ siê po szkole,
pozwiedzaæ, zobaczyæ wszystko na spokojnie, oswoiæ
siê z otoczeniem poza godzinami funkcjonowania
szko³y wiêc bez ha³asu i chaosu normalnego dnia.
By³y te¿ zorganizowane zajêcia zapoznawczo-obser-
wacyjne dla dzieci z Ukrainy; mog³y przyj�æ do szko-
³y na parê lekcji rano i zobaczyæ, jako obserwato-
rzy, bez presji uczestniczenia w zajêciach, jak
wszystko funkcjonuje, i tak po prostu pobyæ trochê
(W21).

W innych przypadkach wprowadzenie do no-
wej rzeczywisto�ci szkolnej odbywa³o siê ju¿ w kla-
sach (lub grupach przedszkolnych), do których zo-
sta³y przydzielone dzieci ukraiñskie: Te pierwsze
zajêcia, no wygl¹da³y (�) Ju¿ wcze�niej rozmawia-
li�my o tym, ¿e jest wojna w Ukrainie, ¿e tak siê
dzieje, a nie inaczej, wiêc gdzie� tam stara³am siê
przez te pierwsze zajêcia, przez pierwsze 45 minut
przygotowaæ dzieci, ¿e w ogóle taki ch³opiec przyj-
dzie. ̄ eby w³a�nie, ¿e o t¹ wojnê, no chcia³am, ¿eby
go jednak nie pytali, ¿e chcia³abym, ¿eby siê nim
poniek¹d zaopiekowali. No w³a�nie, ¿eby pokazali
mu gdzie jest szatnia, ³azienka itd., itd. Jak [imiê
ch³opca] do nas przyszed³, to pamiêtam, ¿e pierw-
szym krokiem by³a taka zabawa, ¿e byli�my w kó-
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³eczku, mieli�my pi³kê i ka¿dy mówi³ co� o sobie,
jak siê nazywa, czy ma zwierz¹tko domowe, tam
psa, kota, w jakiej miejscowo�ci mieszka. Tak bar-
dzo ogólnie, ¿eby on co� o nas wiedzia³, a my co�
o nim (W22); Jakie� specjalne dni nie, to nauczy-
ciele-wychowawcy organizowali w³a�nie takie spo-
tkanie integracyjne w tym pierwszym dniu, jak dzieci
przychodzi³y, no i potem ju¿ na godzinach wycho-
wawczych dzieci opowiada³y o swojej tradycji
(W10).

Rozwi¹zaniem, o którym do�æ czêsto wspomi-
nali badani, by³o znakowanie pomieszczeñ i sprzê-
tów w szko³ach i przedszkolach napisami ukraiñ-
skimi i polskimi � ¿eby u³atwiæ nowo przyjêtym
dzieciom poruszanie siê po placówce, ale te¿ przy
okazji przy�pieszyæ naukê podstawowych s³ów po
polsku: Zrobili�my akcjê w obu szko³ach, gdzie
wszystkie sale, klasy mia³y wizytówki wykonane
przez dzieci, gdzie by³o po polsku i po ukraiñsku,
znaczy by³y polskie nazwy, na przyk³ad psycholog,
pedagog, no to ¿e�my doklejali wizytówki po ukra-
iñsku i dzieci korzysta³y ze s³owników, no i pisa³y,
jak po ukraiñsku jest psycholog, pedagog, �wietlica,
sto³ówka, biblioteka, toaleta, no wszystkie sale zo-
sta³y oklejone, tak ¿eby dzieci mia³y orientacjê, co
za tymi drzwiami siê znajduje (W10).

W innych szko³ach z kolei nie organizowano
¿adnego wprowadzenia czy adaptacji dla dzieci
ukraiñskich, a nowi uczniowie po prostu do³¹czali
do wyznaczonej klasy bez uprzedniego przygoto-
wania. Tak opisa³a przyk³adow¹ sytuacjê pozostawio-
nych bez opieki uczniów ukraiñskich jedna z bada-
nych: Nie by³o niczego takiego raczej. Teraz do³¹czy³
kolejny ch³opiec z Ukrainy do szóstej klasy i widzia-
³am, jak ten ch³opiec po prostu sobie szed³ koryta-
rzem i wchodzi³ do jakiej� sali, wiêc wydaje mi siê,
¿e no nikt nad nim nie piastuje jakiej� opieki, tylko
po prostu zosta³ do³¹czony i ju¿ (W14).

Brak organizacji specjalnych dni adaptacyjnych
dla Ukraiñców w wielu szko³ach mia³ jednak swoje
praktyczne uzasadnienie � wi¹za³ siê ze wspomnia-
n¹ falowo�ci¹ nap³ywu nowych uczniów do placó-
wek: Nap³yw Ukraiñców rozpocz¹³ siê miesi¹c temu
i trwa nadal. Trudno w tej sytuacji organizowaæ dni
adaptacyjne, jednak staramy siê w³¹czyæ dzieci do
imprez i uroczysto�ci odbywaj¹cych siê na bie¿¹co.
Dzieci dostaj¹ w klasie swoich opiekunów, którzy
maj¹ za zadanie zaopiekowaæ siê nimi, wprowadziæ
w ¿ycie szko³y (W44).

Przyjêcie uchod�czych dzieci przez polskich
uczniów równie¿ przebiega³o w zró¿nicowany spo-
sób. Na ogó³ respondenci mówili o ich pozytyw-
nym nastawieniu i du¿ej otwarto�ci na nowe dzie-
ci w klasie. Jak to ujê³a jedna z badanych, je¿eli
chodzi o tych Ukraiñców, którzy s¹ w grupie pol-
skiej, to nasi uczniowie bardzo otwarci byli na
przyjêcie do grupy, bardzo. Ka¿da klasa chcia³a
mieæ swojego uchod�cê i bardzo byli otwarci, ale

m³odzie¿ ukraiñska nie. Ona by³a taka zdystanso-
wana (W8).

Z relacji wielu badanych wynika³o, ¿e polskie
dzieci bez oporów przyjê³y na siebie rolê �gospo-
darzy� i opiekunów nowych uczniów z Ukrainy,
a nawet same wychodzi³y z inicjatyw¹ rozmaitych
rozwi¹zañ, które mia³y u³atwiæ dzieciom uchod�-
czym adaptacjê w polskich szko³ach. W niektórych
placówkach w pomoc zaanga¿owali siê równie¿
rodzice polskich uczniów: Pierwsz¹ tak¹ rzecz¹,
któr¹ robi³y dzieci polskie w tych klasach, do któ-
rych trafi³y dzieci Ukrainy, to umawia³y siê miê-
dzy sob¹, ¿e wychodz¹ z dzieckiem ukraiñskim po
lekcjach ze szko³y i odprowadzaj¹ do domu. Tak?
Albo umawiaj¹ siê rano i id¹ razem do szko³y. I to
by³o bardzo istotne, tak... Uruchomili�my te¿ w szko-
le taki system, ¿eby dzieci ukraiñskie, te, które chc¹,
jad³y obiady, i one by³y zaopiekowane przez dzieci
z klas, do których trafi³y. Czyli razem z nimi dzieci
sz³y na obiad, tak, i z tego obiadu wraca³y, mia³y
okazjê wtedy ze sob¹ rozmawiaæ (W5); polskie dzie-
ci spisywa³y siê na medal, przynajmniej u mnie w kla-
sie, bo mam czworo dzieci z Ukrainy. W zasadzie to
dzieci oprowadza³y siê wzajemnie i pokazywa³y, co
i jak funkcjonuje. Komfortem by³o te¿ u nas to, ¿e
rodzice polskich dzieci w obrêbie klas bardzo zaopie-
kowali siê nowymi uczniami. Zrzucili siê na ich
przybory, wszystkie dzieci z Ukrainy maj¹ u nas
posi³ki sfinansowane przez polskich rodziców �
wydaje mi siê, ¿e ciê¿ko by³oby zorganizowaæ lep-
sze przywitanie ni¿ takie w³a�nie oddolne, ciep³e
przyjêcie� (W28).

Nie wszêdzie jednak powitanie i przyjêcie no-
wych uczniów przebiega³o bezproblemowo; zdarza-
³y siê równie¿ niekiedy nieprzyjemne sytuacje czy
reakcje polskich dzieci na rozmaite przywileje, z któ-
rych (przynajmniej pocz¹tkowo) korzystali ucznio-
wie-uchod�cy: To, jak zosta³y przyjête dzieci ukra-
iñskie, zale¿y od klasy. S¹ klasy, gdzie zosta³y
przyjête do�æ mi³o, a jest taka klasa, gdzie jest bar-
dzo na anty do nich nastawiona. Jest taka VIII kla-
sa, która nie jest zbyt grzeczna i sympatyczna. Li-
czy³a sobie 15 osób, do nich dosz³o piêcioro dzieci
z Ukrainy. I zarzucaj¹ mi np., dlaczego dzieciom
ukraiñskim pozwala siê u¿ywaæ telefonu na lekcji,
a im ju¿ nie. No nie wiem, czy oni u¿ywaj¹ transla-
tora w telefonie czy graj¹, ale wydaje mi siê, ¿e to
drugie. Albo zadaj¹ pytania, dlaczego my musimy
pisaæ kartkówkê, a oni nie. A przecie¿ nie zrobiê
kartkówki dzieciom, które nie znaj¹ jêzyka polskie-
go. S³ysza³am te¿ od innej nauczycielki, ¿e dzieci
polskie puszcza³y na lekcji hymn Rosji (W6); W star-
szych klasach s¹ chuligani, ch³opiec z I klasy biega³
za dzieæmi ukraiñskimi z drugiej klasy i krzycza³ za
nimi ,,Putin�, od razu wezwani zostali rodzice. Stra-
szy³ ich, okropne to by³o. Ale teraz te dzieci bardzo
naturalnie wesz³y do naszej szko³y i tego siê nawet
nie odczuwa, ¿e oni s¹. Na korytarzu, na wycieczce



Anna Krajewska 85

tak samo s¹ traktowani, jak inni, czuj¹ siê swo-
bodnie i bezpiecznie. Porozumiewaj¹ siê przy po-
mocy t³umacza online, ale mamy dziewczynkê z VIII
klasy, która jest w po³owie Ukraink¹ i by³a dla nas,
nauczycieli, t³umaczk¹, po�rednikiem oraz te¿ miê-
dzy uczniami (W31).

Bardzo istotn¹ rolê we wprowadzaniu dzieci
uchod�czych w szkolne realia odegrali � jak wspomnia-
na w ostatniej wypowiedzi dziewczynka � uczniowie
ukraiñskojêzyczni, którzy chodzili do polskich szkó³ ju¿
wcze�niej, przed wybuchem wojny, i znali w zwi¹zku
z tym jêzyk polski i obowi¹zuj¹ce w szkole zasady
i zwyczaje. Pe³nili oni funkcjê swojego rodzaju po�red-
ników w komunikacji miêdzy polsk¹ kadr¹ nauczy-
cielsk¹ i polskimi uczniami a dzieæmi uchod�czymi,
niekiedy te¿ ich rodzicami. Czasem byli anga¿owani
do pomocy przez pracowników placówek, czêsto jed-
nak wchodzili w tê rolê z w³asnej inicjatywy: Od kilku
lat mamy w szkole uczniów ukraiñskiego pochodze-
nia i w sumie to spontanicznie podjêli siê pomocy
nowo przyby³ym uczniom. Chocia¿, równocze�nie
zostali o to poproszeni, ale nie wydaje mi siê, ¿e
czyni¹ tak z naszej pro�by. Wiem te¿, ¿e zawi¹za³y
siê miêdzy nimi (starzy i nowi uczniowie) sta³e re-
lacje kole¿eñskie (W26); Uczniowie ci dobrze spisy-
wali siê w charakterze t³umaczy i pomagali we wpro-
wadzaniu w realia szko³y. Ale nie zostali proszeni
o zajmowanie siê dzieæmi-uchod�cami. Nie chcia-
no anga¿owaæ dzieci w co�, czym powinni zajmo-
waæ siê doro�li. Same dzieci wiedzia³y, co siê dzieje
w ich ojczystym kraju od rodziny, z wiadomo�ci,
mediów spo³eczno�ciowych i w szkole te¿ o tym roz-
mawiano z dzieæmi, wiêc faktycznie same z siebie
to robi³y i to na pewno pomog³o, ale nikt o to ich
nie prosi³. Oczywi�cie, pewne sytuacje z t³umacze-
niem na pewno wychodzi³y spontanicznie, na prze-
rwie, czy na lekcji mog³y w czym� pomóc, ale na
tym siê to koñczy³o; w ka¿dym razie to nie mia³
byæ na nich ci¹¿¹cy obowi¹zek (W21).

Ich pomoc okazywa³a siê niezast¹piona w codzien-
nym funkcjonowaniu dzieci uchod�czych w polskich
placówkach edukacyjnych, w których niejednokrot-
nie byli jedynymi osobami pos³uguj¹cymi siê jed-
nocze�nie jêzykiem ukraiñskim i polskim.

Funkcjonowanie dzieci-uchod�ców
w polskich placówkach edukacyjnych
Najwiêkszym wyzwaniem, przed jakim stanê³y pol-
skie placówki edukacyjne wobec kryzysu uchod�-
czego zwi¹zanego z wojn¹ w Ukrainie, by³o radze-
nie sobie na co dzieñ z grupami nowych uczniów.
Je¿eli ich obecno�æ w szkole nie mia³a byæ jedynie
pozorna, nauczyciele musieli wypracowaæ metody
komunikacji z niemówi¹cymi po polsku dzieæmi
oraz � co jeszcze trudniejsze � przekazywaæ im tre-
�ci programowe tak, by mog³y je w minimalnym
chocia¿ stopniu przyswoiæ.

Wszyscy nasi badani podkre�lali, jak du¿ym
utrudnieniem by³a nieznajomo�æ jêzyka polskiego
u nowo przyby³ych uczniów: Pocz¹tkowo to oni
masowo do mnie co� mówili. Ja mówiê, Bo¿e, dzie-
ci, ja was nie rozumiem! [�miech] To by³y jaja,
i mnie to przerazi³o, ¿e ja nie umiem siê z tymi dzieæ-
mi porozumieæ. (�) Bo to jest to samo, co oni, po
dwóch miesi¹cach ja ukraiñskiego nic nie powiem,
tak samo i oni nie powiedz¹ po dwóch miesi¹cach
(W32).

Wielu respondentów w tej sytuacji przypomi-
na³o sobie jêzyk rosyjski, którego uczyli siê kiedy�
w szkole, i próbowali w ten sposób komunikowaæ
siê z ukraiñskimi dzieæmi, niekiedy jednak budz¹c
ich du¿y opór. Nawet dzieci pos³uguj¹ce siê tym
jêzykiem odmawia³y jego u¿ywania (ze wzglêdu na
swoj¹ nienawi�æ wobec �Ruskich�). Ponownie du¿¹
rolê odegra³y w takich sytuacjach dzieci ukraiñskie-
go pochodzenia, które przyby³y do polskich placó-
wek wcze�niej, jeszcze przed inwazj¹ rosyjsk¹: M³od-
sze nauczycielki, które nie mia³y jêzyka rosyjskiego
w szkole, no to one faktycznie mia³y problem, ale
w tym sensie, ¿e nie mog³y same rozmawiaæ, tylko
korzysta³y z tych t³umaczeñ, chodzi mi o pomoc
naszych uczniów z Ukrainy, którzy s¹ u nas od daw-
na (W20); Od kilku lat mamy w szkole uczniów
ukraiñskiego pochodzenia i w sumie to spontanicz-
nie podjêli siê pomocy nowo przyby³ym uczniom.
Chocia¿ równocze�nie zostali o to poproszeni, ale
nie wydaje mi siê, ¿e czyni¹ tak z naszej pro�by.
Wiem te¿, ¿e zawi¹za³y siê miêdzy nimi (�) sta³e
relacje kole¿eñskie (W26).

Nauczyciele wypracowywali rozmaite metody
porozumiewania siê z nowymi uczniami, bêd¹c
zdani g³ównie na w³asn¹ kreatywno�æ: Na migi siê
porozumiewali�my albo poprzez rysunki, które ro-
bi³am na tablicy i co� im usi³owa³am t³umaczyæ. Czy
pokazuj¹c królów, pisz¹c koronê, wiêc to takie spo-
soby by³y (W8).

Bardzo pomocna okaza³a siê tutaj technologia;
powszechn¹ praktyk¹, o której mówi³o wielu naszych
rozmówców, by³o stosowanie przez dzieci ukraiñskie
translatorów w telefonach komórkowych (co � jak
ju¿ wiemy � bywa³o niekiedy �ród³em niezadowole-
nia polskich uczniów, którym z telefonów w szkole
nie wolno korzystaæ): Wszystkie s¹ zaopiekowane
w translatory, no i w tych starszych klasach, no dzieci
s¹ sprawniejsze, a po zdalnym nauczaniu u nas,
w zwi¹zku z czym to nie robi ju¿ na dzieciach wra¿e-
nia, wiêc dzieci ukraiñskie maj¹ translatory i maj¹
pe³ne przyzwolenie na korzystanie z tej komórki (W10).

Translatory jednak nie zawsze okazywa³y siê
przydatne, zw³aszcza je¿eli przedmiot sam w sobie
by³ trudny i zrozumienie samych s³ów niewiele
pomaga³o. Tak podsumowa³ to jeden z badanych:
Mog¹ sobie np. w³¹czyæ t³umacza. Problem jest tego
typu, ¿e nawet jak w³¹czy t³umacza i pójdzie na fi-
zykê, to i tak wszystkiego nie zrozumie (W27);
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Niemal wszyscy respondenci mówili o ogrom-
nym znaczeniu i pomocy, jak¹ s¹ dla nich zatrud-
nione w szkole osoby ukraiñskojêzyczne � a tam,
gdzie takich osób nie by³o, badani podkre�lali ko-
nieczno�æ ich zatrudnienia. Asystenci tego rodzaju
nierzadko wcale nie byli nauczycielami, oficjalnie
pe³nili w szko³ach inne funkcje, ale w praktyce ich
rola w du¿ej mierze polega³a w³a�nie na u³atwianiu
komunikacji z nowo przyby³ymi uczniami ukraiñ-
skimi: W szkole s¹ zatrudnione wo�ne ukraiñskojê-
zyczne. Jedna z pañ ukoñczy³a kurs asystenta miê-
dzykulturowego. Wspiera dzieci i rodziców w takim
codziennym funkcjonowaniu, g³ównie w t³umacze-
niu wiadomo�ci, wype³nianiu dokumentów itd.
(W26); Jest jedna osoba, Ukrainka, która pomaga
tym dzieciakom � matka jednego z nich, która by³a
w Polsce d³u¿ej, przychodzi³a z nimi do szko³y. Zo-
sta³a zatrudniona w szkole, jest sta¿yst¹, mo¿e wcho-
dziæ na takie lekcje, które potrzeba, i siedzi z nimi.
Urz¹d pracy j¹ zatrudni³. Na lekcje przychodzi (na
te trudniejsze) na pocz¹tku dnia, siedzi z nimi. Jest
zatrudniona w charakterze pomocy w szkole, nie
wiem, czy pomocy kuchennej, czy w innej formie,
bo nie wiem, czy na tamtym etapie mo¿na by³o sk³a-
daæ wnioski na pomoc nauczycielsk¹ � gmina z³o-
¿y³a wniosek. Byæ mo¿e jest zatrudniona w ramach
robót publicznych (W27).

Kreatywno�ci i siêgania po nowe, do tej pory
niepraktykowane metody wymaga³a nie tylko ko-
munikacja z ukraiñskimi uczniami, ale tak¿e sam
proces nauczania. Wi¹za³o siê to oczywi�cie ze
wspomnian¹ barier¹ jêzykow¹, ale te¿ ró¿nicami
programowymi miêdzy obydwoma systemami
o�wiaty, rozbie¿no�ciami w poziomie wiedzy i umie-
jêtno�ci miêdzy uczniami polskimi i ukraiñskimi, a tak¿e
motywacj¹ tych ostatnich. Niekiedy problemem
okazywa³o siê ju¿ samo zakwalifikowanie dziecka
do okre�lonej klasy; bywa³o to �ród³em konfliktów
i wymaga³o salomonowych rozwi¹zañ, które jed-
nocze�nie usatysfakcjonowa³yby obie strony: Pro-
blem, jaki siê pojawi³, z tego, co wiem, to na pew-
no, ¿e s¹ ró¿nice miêdzy systemem edukacji naszym
i ukraiñskim. I tam by³y problemy, ¿e je¿eli ich dy-
rektor przypisa³ do klasy czwartej wiekowo, to oni
siê wszyscy awanturowali. Rodzice te¿. Ale ucznio-
wie najbardziej, ¿e przecie¿ oni chodz¹ do pi¹tej!
No i dlaczego oni! No i to by³ problem. Dlatego
dyrektor, nie wiem, czy w innych szko³ach te¿ tak
jest, wybrn¹³ tak, ¿e zrobi³ te klasy a, b, c, d, e. I my
miêdzy sob¹ mówimy klasa czwarta, a przy nich
mówimy klasa a. I to by³ problem, ¿e oni tutaj tego
nie rozumieli. No w ogóle tam system edukacji, jest
ca³y szereg innych, bo i ocenianie jest inne, ale tutaj
na etapie przydzielania ich do klasy to by³ taki pro-
blem. Ale wiem te¿, ¿e w klasie ósmej, w której ja nie
uczê, jest taka straszna mieszanka wiekowa. Tam
s¹ uczniowie, jak to by by³o� dziesiêæ� trzyna-
�cie, czterna�cie, ale i piêtna�cie lat s¹ uczniowie.

Wiêc tacy, którzy wedle ich systemu powinni i�æ w³a-
�ciwie do naszej szko³y �redniej, ale s¹ tu w tej ósmej
klasie (W32).

Jak zatem widzimy, trudno�ci, z jakimi musieli
uporaæ siê nauczyciele, tylko siê mno¿y³y: oddzia³y
polskojêzyczne, do których trafiali uczniowie-
uchod�cy, stawa³y siê w efekcie mozaik¹ jêzykow¹,
wiekow¹, pod wzglêdem poziomu wiedzy, naro-
dowo�ci i kultury. Jak wobec tego wygl¹da³y lek-
cje w takich klasach? Tak opisywa³a swoje metody
pracy jedna z naszych respondentek: Na migi, ry-
sunkami i prostym jêzykiem, jak do dzieci siê mówi.
G³o�no, wyra�nie i proste s³owa, proste zdania, nie
zdania z³o¿one, i pokazywanie obrazków. Na przy-
k³ad ró¿ne na samoprzylepnych kartkach nazwy
sprzêtów, to jak oni przyszli, to im powiedzia³am,
¿e ka¿dy dostanie kartkê z jakim� napisanym, bo
oni znaj¹ ³aciñski alfabet na szczê�cie, ¿e angielskiego
siê ucz¹, w Ukrainie, i ka¿dy z nich mia³ znale�æ ten
sprzêt. Ja im nie t³umaczy³am, co on ma tu napisa-
ne, on musia³ znale�æ i nakleiæ kartkê w to miejsce,
gdzie uwa¿a, ¿e jest ten sprzêt, i wiêkszo�æ sobie po-
radzi³a, ale mieli problem z zegarem. Jak kto� zegar
mia³, to nie wiedzia³, bo u nich mówi siê czasy, to
za diab³a nic nie wymy�lisz (W8).

Wielu naszych rozmówców podkre�la³o, ¿e w pra-
cy z nowymi uczniami byli w³a�ciwie zdani tylko na
siebie; brakowa³o jasnych wytycznych co do realizo-
wanych programów nauczania, co do oceniania, bra-
kowa³o materia³ów dydaktycznych, podrêczników:
W ogóle same zajêcia s¹ tak zorganizowane na za-
sadzie ratuj siê kto mo¿e, bo to nie ma ¿adnej pod-
stawy programowej ani wytycznych ze strony mi-
nisterstwa. Tak naprawdê to polegamy tylko na tym,
co umiej¹ nauczyciele, co oni potrafi¹ zrobiæ z dzieæ-
mi. U jednych jest lepiej, u innych gorzej (W37); Ja
nie znam podrêcznika, który by³by, no pewnie tak
jak z polskimi podrêcznikami, do nauki jêzyka pol-
skiego, ¿eby by³ w pe³ni dobry. ̄ ebym ja sobie mog³a
skserowaæ jak¹� kartê pracy i ona siê w pe³ni nada-
je. Zawsze jest co�, co po prostu trzeba przerobiæ,
wiêc to jest. Wiêc albo kawa³kami tnê, albo zamiast
ci¹æ i tak naprawdê kleiæ, to ja stwierdzam, ¿e szyb-
ciej napiszê na komputerze albo rêcznie. Wiêc
w zasadzie to tworzê sama, posi³kuj¹c siê tymi pod-
rêcznikami, które mam. Nie ma takiego, takiego
naprawdê rzetelnego podrêcznika (W32).

W czê�ci placówek kadra nauczycielska korzy-
sta³a z pomocy udostêpnianych na platformie pro-
wadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
materia³y i szkolenia dla nauczycieli przygotowy-
wa³y równie¿ ró¿nego rodzaju instytucje pozarz¹-
dowe. To jednak ze strony pracowników placówek
edukacyjnych musia³a wyj�æ inicjatywa zwi¹zana
z docieraniem do tego rodzaju pomocy: Korzysta-
my z materia³ów, które s¹ na Zintegrowanej Plat-
formie Edukacyjnej, a wiêc materia³ów opracowa-
nych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz
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O�rodek Rozwoju Edukacji. Uczestniczymy w szko-
leniach, które organizuje Warszawskie Centrum In-
nowacji Edukacyjno-Spo³ecznych i Szkoleñ, Polskie
Forum Migracyjne, Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Wspó³pracujemy te¿ z placówkami szkolenio-
wymi. Nauczyciele indywidualnie poszukuj¹ mate-
ria³ów, które wykorzystuj¹ podczas zajêæ (W24).

Problemem w czê�ci placówek by³ te¿ brak �rod-
ków finansowych na materia³y, z których mog³yby
korzystaæ w pracy z uczniami uchod�czymi. Brako-
wa³o informacji o dostêpnych pomocach dydaktycz-
nych, a tre�ci, które mo¿na by³o znale�æ online, nie
zawsze spe³nia³y oczekiwania nauczycieli: Je�li cho-
dzi o trudno�ci, to wystêpuj¹ce ró¿nice programo-
we. Nie ma te¿ dla nich ¿adnych podrêczników, przy
czym wytyczne z ministerstwa s¹ takie, ¿e podrêcz-
ników polskich nie ma sensu im dawaæ. Nie dosta-
li�my na to finansów. Dali�my im podrêczniki z bi-
bliotecznych zapasów, chocia¿by do nauki jêzyka
angielskiego czy niemieckiego. Nauczyciele czêsto
oddawali te¿ swoje podrêczniki. Wiem, ¿e na rynku
s¹ podrêczniki do nauki jêzyka polskiego dla Ukra-
iñców. Ale nie mamy wiedzy o tym, sk¹d mamy
pozyskaæ �rodki, ministerstwo milczy. S¹ tylko ma-
teria³y dostêpne online na stronie, nie zawsze s¹
odpowiednie (W44).

Dostosowania wymaga³ tak¿e sposób oceniania
nowych uczniów. Ocenianie ich na równi z dzieæ-
mi polskimi by³oby niesprawiedliwe i bezcelowe;
nauczyciele musieli wiêc wymy�liæ takie metody,
które nie by³yby dla dzieci ukraiñskich krzywdz¹-
ce, ale jednocze�nie odzwierciedla³y ich postêpy
w nauce: Je¿eli chodzi o jêzyk polski, to, no, na-
uczyciele po prostu jakby robi¹ dostosowania, czyli
nie uwzglêdniaj¹ pewnych, np. na dyktandzie nie
uwzglêdniaj¹ b³êdów jêzykowych. To s³u¿y temu,
¿eby dziecko przepisa³o tekst, ¿eby siê uczy³o same-
go ³aciñskiego alfabetu i tak dalej. Takie s¹ no do�æ...
Nie ma spójnego systemu oceniania, jest on dosyæ
spontaniczny, natomiast jest on na tyle przyjazny
dziecku (W20).

Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e � wed³ug responden-
tów � praca z dzieæmi ukraiñskimi nawet w ramach
jednej klasy nie by³a wcale jednolita. Du¿e znacze-
nie mia³o nastawienie i motywacja samych uczniów,
której z pewno�ci¹ nie sprzyja³a niestabilno�æ sytu-
acji, w jakiej siê znale�li: Kto� tam siê nie chce uczyæ
jêzyka polskiego, bo on wróci na Ukrainê. Ja mówiê:
mo¿e wrócisz, ale mo¿e przyjedziesz tu za 5 lat na
studia i mo¿e jednak co� ci siê przyda z tego polskie-
go. Ciê¿ko, bo to jest dla nich zbyt abstrakcyjne jesz-
cze. Wiêc to te¿ wiek du¿o decyduje. A kolejna spra-
wa, ¿e teraz, przed majówk¹ by³, by³o zebranie
z rodzicami, no to wiêkszo�æ rodziców nie jest w sta-
nie siê okre�liæ, czy zostanie. Wiêc te¿ nie mog¹ (�)
dzieci swoich na razie nastawiæ na to, nie. Po pro-
stu sami nie wiedz¹, co maj¹ zrobiæ (W32); Zale¿y
od chêci, znam takiego ch³opca, który jest bardzo

chêtny do nauki, zg³asza siê i wydaje mi siê, ¿e ro-
zumie, chocia¿ zna³ bardzo s³abo jêzyk polski na
pocz¹tku. Ale s¹ te¿ i takie dzieci, które nie s¹ zain-
teresowane i s¹ tylko po to, by przesiedzieæ ten czas
i tam zaj¹æ siê telefonem lub czym� innym (W6).

Praca z dzieæmi ukraiñskimi przebiega³a te¿ ró¿-
nie w zale¿no�ci od przedmiotu, którego by³y uczo-
ne. Wielu naszych rozmówców podkre�la³o, ¿e re-
latywnie najlepiej nowi uczniowie radz¹ sobie
z matematyk¹ � dziêki temu, ¿e pos³uguje siê ona
�uniwersalnym jêzykiem� i dopiero przy zadaniach
tekstowych pojawiaj¹ siê ewentualne problemy.
W przypadku tego przedmiotu dzieci ukraiñskie
okazywa³y siê nawet � wbrew wynikom badania
PISA � bardziej �zaawansowane� ni¿ ich polscy ró-
wie�nicy. Bez wiêkszych problemów przychodzi³a
im równie¿ nauka plastyki i lekcje wychowania fi-
zycznego. Najtrudniejsze by³o � zgodnie z deklara-
cjami badanych � uczenie przedmiotów o charak-
terze bardziej �lokalnym� � jêzyka polskiego,
historii, geografii, oraz przedmiotów ogólnie ucho-
dz¹cych za trudne, jak fizyka. Czê�æ respondentów
narzeka³a równie¿ na niski poziom umiejêtno�ci
dzieci ukraiñskich w zakresie jêzyków obcych, np.
angielskiego. I tutaj wiêc nauczyciele musieli wy-
kazywaæ siê kreatywno�ci¹ w radzeniu sobie z tymi
problemami: Najwiêcej trudno�ci przynosi im na-
uka jêzyka polskiego i historii, czyli tam gdzie siê
pojawia czytanie tekstów kultury i formu³owanie ta-
kich d³u¿szych wypowiedzi pisemnych. Z matematy-
k¹ te¿ jest problem, bo mamy ró¿nice programowe,
wiêc dzieci z Ukrainy siê raczej nudz¹. A naj³atwiej to
chyba plastyka i tym podobne, bo do tego nie po-
trzeba jêzyka, dzieci wiedz¹ co robiæ. [my�li] Ogól-
nie to dzieci chc¹ wspó³pracowaæ, uczyæ siê, rozu-
miej¹ te¿ coraz wiêcej. Nauczyciele natomiast
preparuj¹ teksty, indywidualizuj¹ pracê dla dzieci
ukraiñskich, tak ¿eby by³o im ³atwiej. Oni te¿ robi¹
to bardzo indywidualnie, z w³asnej woli, bazuj¹c
na swoich umiejêtno�ciach. Szko³a za bardzo nie
pomaga nauczycielom (W26); Czê�æ dzieci, na ta-
kich przedmiotach, takich jak matematyka, fizyka
mog¹ pracowaæ dobrze, bo to nie wymaga jêzyko-
wych umiejêtno�ci, gorzej z histori¹ czy geografi¹.
Dlatego nie da siê podej�æ w jeden sposób do wszyst-
kich przedmiotów. Uczê geografii, mam zajêcia raz
w tygodniu. Wiêc ja nie wymagam od tych uczniów,
by uczyli siê na bie¿¹co, bo to dla mnie jest niereal-
ne. My�lê, ¿e z matematyk¹, fizyk¹, angielskim to
sobie radz¹, gorzej z przedmiotami humanistyczny-
mi (W6).

Warto jeszcze wspomnieæ, ¿e dodatkowym
utrudnieniem wystêpuj¹cym w niektórych szko³ach
by³o de facto podwójne obci¹¿enie nowych ukra-
iñskich uczniów obowi¹zkami zwi¹zanymi z nauk¹.
Jak zosta³o wspomniane, od 14 marca 2022 roku
uzyskali oni mo¿liwo�æ nauki zdalnej w ramach
ich rodzimego systemu edukacji. Co do zasady
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ka¿de z dzieci musia³o dokonaæ wyboru pomiê-
dzy szko³¹ polsk¹ a zdaln¹ nauk¹ w systemie ukra-
iñskim, a ³¹czenie obu tych form nie by³o dopusz-
czalne. Czê�æ uczniów jednak próbowa³a godziæ
naukê w jednej i drugiej szkole � co prawdopodob-
nie znowu wi¹za³o siê z ich niepewno�ci¹ co do
dalszej sytuacji � a polskie placówki niekiedy przy-
myka³y na to oko (lub nie by³y w stanie tego zwe-
ryfikowaæ): Mamy niektóre dzieci, które s¹ za-
wieszone pomiêdzy obydwoma edukacjami. Siedzi
u nas, ale siê ³¹czy, albo raz przychodzi a raz nie, bo
ma tam sprawdzian. To jest problematyczne, ale zro-
zumia³e. Nie wiedz¹ jak d³ugo tu bêd¹, nie chc¹ tra-
ciæ mo¿liwo�ci kontynuowania nauki ani tu, ani tam,
nie chc¹ zostaæ w tyle. Staramy siê byæ wyrozumiali
(W28); Klasy 5�8 to wiem, ¿e chodz¹ na online po
po³udniu, chocia¿ im nie wolno, bo wed³ug ustawy
polskiej to jak one chodz¹ do polskiej szko³y, to ju¿
nie powinny chodziæ do ukraiñskiej szko³y. Powinny
siê zdecydowaæ, ale jednak nikt nie jest ich w stanie
sprawdziæ. (�) Oni siê czasami nie przyznaj¹. My
ma³o wiemy o ich ¿yciu prywatnym. Ale to co do
mnie dochodzi, to ¿e te dzieci z oddzia³u starszego
maj¹ po po³udniu zajêcia online w szkole ukraiñ-
skiej (W37).

Ostatnia z przytoczonych wypowiedzi wskazu-
je na kolejn¹ trudno�æ, z któr¹ musieli borykaæ siê
polscy nauczyciele w toku pracy z uczniami-uchod�-
cami. Okoliczno�ci, w których dzieci ukraiñskie
opuszcza³y swój kraj, sprawi³y, ¿e wiele z nich przy-
by³o do Polski niemal¿e w �tym, w czym sta³y�.
Po�piech zwi¹zany z ucieczk¹ z zajêtej wojn¹ Ukra-
iny, ale te¿ po�piech w przyjmowaniu ich do pol-
skich placówek edukacyjnych spowodowa³y, ¿e
w szko³ach pojawi³y siê dzieci, o których bardzo
niewiele by³o wiadomo. Kadry nauczycielskie nie
wiedzia³y zatem nie tylko, jakiego poziomu wiedzy
i umiejêtno�ci mog¹ siê spodziewaæ po nowych
uczniach, ale te¿ tego, jak wygl¹da ich obecna sy-
tuacja, jak mog¹ siê one zachowywaæ, jakie mieæ
problemy i potrzeby. Tak opisywa³a tê sytuacjê jed-
na z respondentek: Nie mamy ¿adnych dokumen-
tacji tych dzieci, my nie wiemy, jakie one s¹. Wie-
my tylko czê�æ z relacji rodziców, wiêc mog³o siê
zdarzyæ, ¿e dziecko jest wycofane, spokojne, raczej
nie bêdzie wchodzi³o w relacje. Tak¿e takie dzieci
nadal siê zdarzaj¹, aczkolwiek muszê powiedzieæ, ¿e
ja obserwowa³am dzieci w �wietlicy. To by³y takie
pocz¹tki, ¿e na przyk³ad dziecko potrafi³o siedzieæ
twarz¹ do �ciany, plecami do wszystkich i od czasu
do czasu tylko pyta³o siê, czy ju¿ siostra po niego
przychodzi, czy jeszcze nie, i zupe³nie by³o wy³¹-
czone, i nawet próba gdzie� zachêcenia go do tego,
¿eby co� zrobi³ z innymi. No niestety, ale to, to by³o
ciê¿kie. To by³ bardzo ciê¿ki dla nich czas. Tak jak
mówiê, my�my nie wiedzieli, co oni prze¿yli, a wy-
ci¹ganie tych prze¿yæ te¿ niekoniecznie by³o dobre
(W34).

To, jak szybko dziecko uchod�cze zaadaptuje siê
do warunków polskiej szko³y, by³o zatem w du¿ej
mierze nieprzewidywalne. Niektórzy z respondentów
dostrzegali jednak pewne ró¿nice zwi¹zane z wiekiem
nowo przyby³ych dzieci. Generalnie, z adaptacj¹
ma³ych dzieci by³o w ich ocenie mniej problemów
ni¿ w przypadku dzieci starszych, zw³aszcza nasto-
letnich. Tak wyja�ni³a tê ró¿nicê jedna z uczestni-
czek badania: Jakby to powiedzieæ, to jest kwestia
grupy wiekowej, im dzieci m³odsze, tym wszystko
im przychodzi ³atwiej, bo s¹ mniej obci¹¿one jaki-
mi� trudnymi do�wiadczeniami i chocia¿by ze wzglê-
du na to, ¿e m³odsze dzieci siê szybciej do wszyst-
kiego adaptuj¹, to ta adaptacja przechodzi szybciej,
sprawniej i szybko wchodz¹ w grupê wiekow¹. (�)
dla ma³ych to jest na zasadzie takiej, ¿e jest dzi� jest
tak, a jutro bêdzie inaczej i oni siê nad tym nie za-
stanawiaj¹, s¹ tu i teraz. Chyba najtrudniejsza jest
bariera jêzykowa u tych starszych. (�) W siódmej
klasie to chyba bardziej takie trudno�ci dzieciaki
maj¹ nie z nauk¹, tylko bardziej z adaptacj¹ i, ale
to ju¿ nastolatki to inn¹ troszeczkê grupa wiekowa
i one s¹ takie bardziej chyba obci¹¿one wszystkimi
tymi wydarzeniami, które siê dzia³y, ale mamy te¿
takie dzieci na przyk³ad w³a�nie w tych klasach
m³odszych, które s¹ mocno straumatyzowane (�),
du¿a czê�æ z nich jest wycofana i obci¹¿ona tym, bo
s¹ te¿ takie dzieci, które s¹ z takich rejonów takich
mocnych i takich bardzo intensywnych tych dzia-
³añ wojennych. Ró¿norodno�æ jest olbrzymia tego,
z jakim baga¿em te dzieci przyje¿d¿aj¹ (�) i jakie s¹
komunikacyjnie, w jakim s¹ stanie psychoemocjo-
nalnym, to jest przekrój od takich lekkich przypad-
ków, takich, które ³agodnie i szybko siê adaptuj¹,
do takich dzieci bardzo wycofanych, nawet wrêcz
nie chc¹cych wej�æ w grupê wiekow¹, bo s¹ bardzo
obci¹¿one do�wiadczeniami, przez które przesz³y
(W23).

Pytali�my równie¿ naszych respondentów o to,
czy w toku ich pracy pojawia siê temat wojny w Ukra-
inie � zarówno w grupach uczniów polskich, jak
i dzieci uchod�czych. Okazuje siê, ¿e podej�cie do
tego problemu jest zró¿nicowane; w niektórych
placówkach nauczyciele dostali wyra�ne zalecenie,
¿eby tego tematu nie poruszaæ, w innych natomiast
takiego zakazu nie by³o, wrêcz przeciwnie, czasem
prowadzone by³y nawet szkolenia o tym, jak rozma-
wiaæ z dzieæmi o wojnie. Niekiedy decyzje o podej-
�ciu do kwestii wojny zapada³y po konsultacjach
z rodzicami. Jedna z respondentek tak opisa³a swoje
do�wiadczenie w tym zakresie: U mnie w klasie
dosyæ szybko zacz¹³ siê pojawiaæ ten temat miêdzy
dzieæmi i te¿ po konsultacji z rodzicami uzna³am,
¿e no, no trzeba ten temat poruszyæ po prostu, bo
gdzie� tam zamiatanie tego pod dywan, pomijanie
tego tematu, no nie ma, nie ma wiêkszego sensu.
I powiem tak. Ten temat wywo³a³ w dzieciach na-
prawdê ró¿ne emocje. Mam dziewczynkê, która
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wrêcz pop³aka³a mi siê na zajêciach. Powiedzia³a, ¿e
ona siê boi, ¿e zaraz to samo bêdzie u nas. By³y to
dla niej faktycznie bardzo du¿e emocje... Czê�æ dzie-
ci mam wra¿enie, ¿e w ogóle siê nie przejê³a. W ogó-
le nie zdaje sobie sprawy, nawet do tej pory czym
to jest, ale te¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e to s¹ dalej ma³e
dzieci. Jedni zrozumiej¹, jedni nie zrozumiej¹ (W22).

Je¿eli natomiast chodzi o nowo przyby³e dzieci
z Ukrainy, wielu badanych zaobserwowa³o u nich
zachowania zwi¹zane z do�wiadczeniem dzia³añ
wojennych. W niektórych szko³ach polscy ucznio-
wie byli przygotowywani do tego, by nie podnosiæ
tematów �oko³owojennych� w obecno�ci uczniów-
uchod�ców: Widzia³am, jak dzieci bawi¹ siê w woj-
nê na �wietlicy. Te¿ s¹ czu³e na takie d�wiêki g³o-
�ne. Zauwa¿y³am, ¿e reaguj¹ na to. Opowiadaj¹
du¿o (W2); Niemal¿e codziennie ten temat poru-
szamy, mieli�my problem, bo kilkoro uczniów przy-
nios³o do szko³y pistolety-zabawki i udawali, ¿e
bawi¹ siê w wojnê, i widzia³y to dzieci uchod�cze.
Temat zosta³ omówiony z psychologiem, a dzieci s¹
pod obserwacj¹. Zanim przyjêli�my dzieci uchod�-
cze w naszej szkole odby³y siê warsztaty, podczas
których uwra¿liwiali�my dzieci, ¿eby nie rozmawia³y
na temat wojny. Wydaje mi siê, ¿e poza tym jed-
nym incydentem, uczniowie tego tematu nie poru-
szaj¹  (W7).

W¹tek straumatyzowania dzieci ukraiñskich do-
�wiadczeniami wojennymi, ucieczk¹ z kraju i poby-
tem w nowym, obcym miejscu pojawia³ siê w wypo-
wiedziach wielu respondentów. Wymieniaj¹c, czego
dzieci uchod�cze najbardziej potrzebuj¹ po przyje�-
dzie do Polski, oprócz konieczno�ci zapewnienia im
bezpieczeñstwa, stabilno�ci, normalno�ci nasi roz-
mówcy nierzadko wskazywali pomoc psychologicz-
n¹: Tak, te dzieci czê�ciej potrzebuj¹ pomocy psy-
chologa. Psycholog ma pe³ne rêce roboty, bo one chc¹
rozmawiaæ, te rozmowy s¹ trudne, ale potrzebne.
Tak samo zajêcia socjoterapii, czyli takie, na któ-
rych dzieci ucz¹ siê dostosowaæ do spo³eczeñstwa,
graj¹ w planszówki, to na te zajêcia chodzi du¿o
dzieci� (W28).

W czê�ci szkó³ � tam, gdzie problem do�wiad-
czeñ zwi¹zanych z wojn¹ nie by³ podejmowany
przez nauczycieli � to miêdzy innymi od szkolnych
psychologów i pedagogów oczekiwano, ¿e siê nim
zajm¹. I tutaj jednak pojawia³a siê istotna kompli-
kacja: Nadal jest to temat tabu. I jest taki niepokój,
kiedy ten temat siê pojawi. Bo my w zasadzie nie
wiemy, jak mamy z tymi dzieæmi rozmawiaæ, ¿eby
nie rozdrapaæ tej rany bardziej. Ja przynajmniej mam
takie obawy. Wiêc tutaj przejmuj¹ to na siebie, zno-
wu, dziewczyny z Ukrainy, bo maj¹ wspólne prze-
¿ycia. One wiedz¹, jak z nimi rozmawiaæ. Ale te¿
kiedy� pamiêtam, yy, zaznacza³am dyrektorowi, ¿e
jednak by siê jaki� psycholog przyda³, który by kr¹-
¿y³ miêdzy tymi oddzia³ami. Wiêc je¿eli my mamy
jakiego� ucznia, ja na przyk³ad mam jednego ucznia,

który mówi, ¿e jemu siê nie chce ¿yæ. No wiêc pierw-
sza rzecz oczywi�cie: zg³aszam. Wiêc tam niby ma
byæ objêty teraz jak¹� opiek¹ psychologa. Ale to
znowu s¹ psycholodzy polskojêzyczni. Wiêc musi byæ
kto�, kto bêdzie po�redniczy³. Wiêc to ju¿ nigdy nie
bêdzie taka rozmowa w cztery oczy. No bo nie s¹,
nie s¹ ukraiñskojêzyczni (W32).

Wielu respondentów zauwa¿a³o u dzieci ukra-
iñskich siln¹ potrzebê �trzymania siê ze swoimi�.
Niew¹tpliwie wynika³o to przede wszystkim z ba-
riery jêzykowej dziel¹cej je od polskich rówie�ni-
ków, notabene na ogó³ (przynajmniej pocz¹tkowo)
bardzo otwartych na nowe znajomo�ci. W efekcie
jednak poziom adaptacji i integracji ukraiñskich
uczniów w polskich klasach by³ niewielki: Zwykle
trzymaj¹ siê razem, no ale to jest raczej naturalne,
wspólny jêzyk, wspólne prze¿ycia, bycie razem na
obczy�nie, takie zachowanie nie dziwi (W21); One
nie do koñca chc¹ wychodziæ do ludzi na jakie� w³a-
�nie spotkania grupowe, ¿e to jest taka trochê izola-
cja, alienacja, wycofanie (W47); Dzieci ukraiñsko-
jêzyczne utrzymuj¹ kontakt ze sob¹, nie otwieraj¹
siê za bardzo na polskie dzieci. Pocz¹tkowo, kiedy
nie mia³y w klasach innych osób pos³uguj¹cych siê
tym samym jêzykiem, to faktycznie spêdza³y czas
z dzieæmi polskimi. Ale teraz przesta³y odpowiadaæ
na otwarto�æ polskich uczniów, w zwi¹zku z tym
polscy uczniowie tak¿e, niestety, przestali otwieraæ
siê na ukraiñskich uczniów (W26).

Inn¹ zmian¹, która mia³a miejsce w niektórych
szko³ach z up³ywem czasu, by³o podej�cie nauczy-
cieli do dzieci uchod�czych. Po pocz¹tkowym eta-
pie �uprzywilejowania� i � po jakim� czasie � pró-
bach nadu¿ywania swojej specjalnej pozycji,
uczniowie ukraiñscy musieli zacz¹æ stosowaæ siê do
ogólnych regu³ obowi¹zuj¹cych w szko³ach: Teraz
ju¿ przeszli�my na normalny tryb i takie same zasa-
dy obowi¹zuj¹ polskich uczniów i ukraiñskich. Ale
pocz¹tkowo oni mieli wiêksze luzy. Tak. Nie by³o
od razu, tak ¿e: tego nie mo¿na robiæ, tego nie mo¿-
na w tej szkole. Tylko w³a�ciwie siê im pozwala³o
na, na bardzo du¿o. ¯eby, no, i tak naprawdê, no,
ogólnie oblali�my ich wielk¹ sympati¹ i mi³o�ci¹,
¿eby, ¿eby poczuli siê dobrze. I, no w którym� mo-
mencie zaczêli wchodziæ na g³owê, wiêc dyrektor
zacz¹³ wprowadzaæ jakie� tam zasady, jak to w pol-
skiej szkole jest. Czyli na przyk³ad nie mo¿na tele-
fonów komórkowych i tak dalej. Yy, ale oni siê od
pierwszych dni dobrze czuli. Nie by³o widaæ po nich
jakich� tam, zagubienia, biegali po ca³ej szkole, za-
gadywali, na sto³ówce siê przepychali. Ale to takie
normalne, zdrowe, po prostu ³obuzowanie, zdrowe
dzieci (W32).

Czê�æ badanych zauwa¿a³a jednak pewn¹ istot-
n¹ ró¿nicê miêdzy dzieæmi polskimi i ukraiñskimi.
Zdaniem niektórych, uczniowie ukraiñscy s¹ grzecz-
niejsi, bardziej �u³o¿eni� i z lepszym podej�ciem do
nauki ni¿ dzieci polskie: Znaczy, powiem tak, je¿eli
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chodzi o charaktery, to moje pierwsze spostrze¿e-
nie, jak oni do nas przyszli, by³o takie, ¿e te dzieci s¹
tak grzeczne. Ja wiem, ¿e to jest mo¿e takie okre�le-
nie bardzo ogólne i gdzie� tam du¿o niemówi¹ce,
ale to s¹ dzieci, którym ja raz zwrócê uwagê i fak-
tycznie one gdzie� tam wiedz¹, ¿e tak siê nie wolno
zachowaæ, ¿e pani poprosi³a o to, i ¿e trzeba tak
zrobiæ. No nie wiem, to znaczy z naszymi uczniami
polskimi bywa ró¿nie. Jedne dzieci faktycznie s³u-
chaj¹ nauczyciela, inne nie � biegaj¹, skacz¹, ró¿ne
rzeczy robi¹, a tutaj naprawdê, no jest ich czwór-
ka w szkole i (�) z ¿adn¹ z tych osób nie ma na-
prawdê najmniejszych jakich� tam problemów wy-
chowawczych (W22); Te dzieci naprawdê, to chodzi
o tak¹ dyscyplinê, ale nie w sensie moresu, tylko
w sensie uwa¿no�ci. Dzieci polskie kompletnie s¹
w tym, w tej kwestii rozpaprane i maj¹ uwa¿no�æ
dwu, trzysekundow¹. No i to, to jest, jest du¿y pro-
blem, bo wszystkie zadania s¹ niedobre, albo na-
uczyciel nie umie nauczyæ i to jest tak, ¿e rodzic
przychodzi, i ta pani siê nie nadaje, bo moje dziec-
ko nie umie. Natomiast dzieci ukraiñskie maj¹ du¿¹
uwa¿no�æ, one naprawdê potrafi¹ byæ czterdzie�ci
piêæ minut skupione i bardzo uwa¿ne. I to by by³o
dobre, gdyby�my w³a�nie tego nauczyli te¿ polskie
dzieci (W10).

Inna respondentka stwierdzi³a jednak: Na po-
cz¹tku zauwa¿y³am, ¿e byli grzeczniejsi ni¿ polskie
dzieci, ale teraz ci¹gn¹ wzorce z polskich uczniów
i to im mija (W6).

We wszystkich szko³ach, w których pracowali
nasi respondenci, uczniowie ukraiñscy byli objêci
jak¹� form¹ dodatkowej pomocy materialnej. Re-
gu³¹ by³o korzystanie przez nie z nieodp³atnych
obiadów w szkole; w wielu przypadkach w placów-
kach organizowane by³y zbiórki, ¿eby zapewniæ
dzieciom uchod�czym szkolne wyprawki. Nierzad-
ko oferowana dzieciom i ich rodzinom pomoc
wykracza³a poza �szkolne� ramy: Wszystkie ukra-
iñskie dzieci maj¹ bezp³atne obiady i na starcie do-
staj¹ w cudzys³owie wyprawkê, czyli plecak z ca-
³ym potrzebnym wyposa¿eniem. Jeszcze te¿ rada
rodziców zbiera pieni¹dze na wycieczki dla tych
dzieci. Bo s¹ jakby pozamawiane wycieczki i chodzi
o to, ¿eby ich nie wykluczyæ i oni zbieraj¹ na to pie-
ni¹dze (W20); Wszystkie dzieci maj¹ bezp³atne obia-
dy, a dzieci w przedszkolu ca³odzienne wy¿ywienie.
Wiele osób korzysta z pomocy O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej, gdzie ich skierowali�my. Teraz pomagamy
wyrobiæ wnioski na karty miejskie. Zorganizowali-
�my zbiórkê, w której zebrano mnóstwo rzeczy (�)
dla uchod�ców (W24); Uczniowie w naszej szkole
otrzymuj¹ pomoc materialn¹: ¿ywno�æ, �rodki czy-
sto�ci, materia³y szkolne itp. No i jednej rodzinie
oddali�my przyszkolne mieszkanie (W26).

Warto podkre�liæ jednak tutaj, ¿e du¿a czê�æ
wsparcia materialnego dla dzieci uchod�czych po-
chodzi³a z �oddolnych�, prywatnych inicjatyw szkó³

lub rodziców polskich dzieci; w³a�ciwie tylko obia-
dy i gdzieniegdzie darmowy transport do szko³y
by³y finansowane ze �rodków publicznych (a i to
nie wszêdzie).

Wnioski z do�wiadczenia z prac¹
z dzieæmi uchod�czymi

Korzy�ci
Pytani o to, czy dostrzegaj¹ jakie� pozytywne
aspekty pojawienia siê dzieci uchod�czych w ich
placówkach, badani nierzadko musieli g³êbiej za-
stanowiæ siê nad odpowiedzi¹. Czê�æ z nich nie
dostrzega³a ¿adnych plusów tej sytuacji, zw³asz-
cza w odniesieniu do samych szkó³; oto przyk³a-
dowe uzasadnienia takiego stanowiska: Nie ma
¿adnych korzy�ci. W tej chwili szko³a z tytu³u po-
siadania dzieci nie dostaje nic, nawet zwiêkszonych
subwencji. Na razie szko³a nie korzysta z ¿adnych
programów, które mog¹ i�æ za tym, ¿e s¹ one obec-
ne w szkole (W27); Dla nauczycieli sytuacja nie
ma raczej korzy�ci� Dla nas jest to podwójna,
ciê¿ka praca, bo wiêkszo�æ lekcji przygotowujemy
podwójnie, prowadzimy czasem dwie lekcje w jed-
nej, bo nie chcemy ani ¿eby polskie dzieci obni¿a-
³y poziom, ani ¿eby ukraiñskie nic nie rozumia-
³y� Mam czworo dzieci z Ukrainy w klasie i mam
udawaæ, ¿e one wszystko rozumiej¹? No, nie dzia-
³a to tak ³atwo� (W28).

Bior¹c jednak pod uwagê szerszy kontekst, nie-
którzy z badanych zwracali uwagê na pewne korzy�ci
p³yn¹ce z przyjêcia do polskich szkó³ uczniów uchod�-
czych. Sytuacja ta by³a okazj¹, w której mo¿liwe sta³o
siê wykorzystanie rozmaitych zalet nauczycieli, pol-
skich dzieci i m³odzie¿y. Nauczy³a ona te¿ wielu no-
wych umiejêtno�ci, które w innych okoliczno�ciach
nie ujawni³yby siê. Mówi¹c o pozytywnych stro-
nach zmiany, z któr¹ musieli siê mierzyæ, respon-
denci czêsto wychodzili poza ramy samego syste-
mu edukacji i ujmowali je bardzo szeroko. Oto
przyk³adowe wypowiedzi, pokazuj¹ce wielop³asz-
czyznowo�æ korzy�ci ze wspó³pracy z dzieæmi
uchod�czymi: Je¿eli mówiæ o edukacji, o �wiato-
pogl¹dzie naszych dzieci, naszej m³odzie¿y no to to,
co siê wydarzy³o, jest dobr¹ lekcj¹, dobr¹ lekcj¹ ak-
ceptacji w³a�nie, spojrzenia na drugiego cz³owieka
jako kogo�, kto potrzebuje pomocy, otoczenia go
opiek¹... No to s¹ takie plusy... no, strasznie g³upio
mi mówiæ, ¿e to s¹ plusy, ale to, co siê wydarzy³o,
przez to, ¿e przyjêli�my uchod�ców, jakby z naszej
strony uwa¿am za jedno z wiêkszych dokonañ Po-
laków. Nasze dzieci, nasza m³odzie¿ s¹ po prostu
znakomite w³a�nie w takiej... takim przygarnianiu,
opiekowaniu siê. Oni w pewnym stopniu s¹ taki-
mi nieprofesjonalnymi terapeutami dla tych ludzi.
Ci ludzie o tym mówi¹, ¿e dobrze, ¿e s¹ takie miej-
sca, dobrze, ¿e s¹ tacy ludzie (W30); Wszyscy siê
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uczymy wspó³odpowiedzialno�ci za drugiego cz³o-
wieka. Jest to warto�æ dodana w pracach szko³y,
zw³aszcza ¿e jeste�my na progu czego�, co w eduka-
cji nazywa siê edukacja w³¹czaj¹c¹. Warto�ci¹ jest
to, ¿e nauczyciele zdobyli nowe umiejêtno�ci, nowe
metody pracy, nowe kompetencje nabyli, bo bêd¹
mogli lepiej pracowaæ z ró¿norodn¹ klas¹. Odnosi-
my wiêc zarówno korzy�ci spo³eczne, jak i korzy-
�ci edukacyjne, a tak¿e korzy�ci w wymiarze po-
znawczym, bo dzieci polskie znaj¹ ju¿ pojedyncze
s³owa. Wa¿ne jest te¿ uto¿samianie siê z s¹siadem,
który ma problemy (W24); Po pierwsze, dzieci maj¹
kontakt z rówie�nikami, po drugie, nastêpuje inte-
gracja i gdzie� prze³amanie pewnych ich traum, a co
najwa¿niejsze, no jest kontynuacja edukacji. Dla na-
uczycieli, ¿e siê sprawdzamy i uczymy siê czego�
nowego, bo trzeba by³o metody dopasowaæ do trud-
nej sytuacji, bo ja nie pracujê takimi metodami jak
na normalnych lekcjach, tylko innymi. Musia³am
wymy�liæ, musia³am koncepcyjnie popracowaæ i tu-
taj to jest wyzwanie. Z drugiej strony jest to nauka
czego� nowego i przekroczenie swojej strefy kom-
fortu, bo to te¿ nie jest ³atwo stan¹æ przed dwu-
dziestk¹ zupe³nie obcych mi uczniów, którzy nie
rozumiej¹ co ja do nich mówiê i ¿eby zachowaæ
spokój, ¿eby uwagê ich skupiæ, to jest dosyæ ciê¿kie.
Ale dziêki temu, ¿e sobie poradzi³am, no to upew-
ni³o mnie to w takim poczuciu, ¿e jestem na swoim
miejscu, ¿e ta praca, któr¹ mam w szkole, ¿e to jest
to, co chcê robiæ (W8).

Problemy
Znacznie obszerniej i z wiêksz¹ ³atwo�ci¹ badani
wypowiadali siê na temat problemów, które wy-
wo³a³o pojawienie siê w ich placówkach dzieci
uchod�czych. Te pojawia³y siê na wielu p³aszczyznach
i dotyczy³y w³a�ciwie niemal ka¿dego aspektu zwi¹-
zanego z przybyciem i obecno�ci¹ uczniów ukraiñ-
skich w polskim systemie edukacji.

Po pierwsze zatem, wielu respondentów ¿ali³o
siê na brak wsparcia ze strony pañstwa i innych
podmiotów w trudnej sytuacji, w jakiej zostali po-
stawieni. Nie da³o siê co prawda unikn¹æ bardzo
szybkiego tempa, w jakim szko³y musia³y dostosowaæ
siê do nowych warunków, jednak pró¿nia, w której
przysz³o im mierzyæ siê z tym wyzwaniem, okaza³a
siê dla wielu du¿ym problemem i rozczarowaniem:
Ka¿dy z nas zosta³ na tak¹ g³êbok¹ wodê wrzucony,
poniewa¿ no, bez ¿adnych jakich� �rodków, nawet
i chodzi dydaktycznych czy jakich� pomocy� No
przychodz¹ takie dzieci i na przyk³ad od razu trzeba
wprowadziæ jêzyk polski czy geografiê, no a nie zna
siê te¿ jêzyka, wiêc� A pomocy tutaj jakiej� nie ma,
wiêc� (W18).

Czê�æ rozmówców wprost wskazywa³a, ¿e za-
wiód³ ich rz¹d i zabrak³o dobrze przygotowanych
rozwi¹zañ o charakterze systemowym, które po-

zwoli³yby ³atwiej �poruszaæ siê� na wszystkich eta-
pach przyjmowania do szkó³ i pracy z nowymi
uczniami z Ukrainy: Rz¹d temu nie sprosta³, (�)
oprócz edukacji w³¹czaj¹cej no to, to teraz mini-
sterstwo edukacji, ale ta edukacja w³¹czaj¹ca nie jest
pomys³em ministerstwa edukacji, (�) ministerstwo
edukacji w ogóle nie robi nic, i jakby zapyta³ pan
któregokolwiek nauczyciela, co minister zrobi³ dla
nauczycieli przyjmuj¹cych dzieci uchod�cze, no to
konia z rzêdem temu, co choæby b¹knie w tej kwe-
stii (W10); Szko³y zosta³y pozostawione same so-
bie, bo tutaj nie ma ¿adnych rozwi¹zañ systemo-
wych, wiêc czêsto musimy po prostu wiele rzeczy
samemu wymy�laæ. Wszystko jest jakby w gestii
nauczycieli i dochodzi ogromny stres, jak im wszyst-
kim pomóc (W2).

Warto dodaæ, ¿e w zdecydowanej wiêkszo�ci
przypadków placówki edukacyjne reprezentowane
przez naszych badanych nie korzysta³y z ¿adnego
wsparcia podmiotów zewnêtrznych (poza organa-
mi prowadz¹cymi oczywi�cie � ale i to nie zawsze)
w zwi¹zku z przyjêciem nowych uczniów uciekaj¹-
cych przed wojn¹ w Ukrainie. Pojedyncze tylko
placówki nawi¹za³y wspó³pracê z darczyñcami czy
organizacjami pozarz¹dowymi, które np. pomaga-
³y im wyposa¿yæ nowych uczniów w wyprawki. Na
ogó³ jednak tego typu dzia³ania pomocowe by³y
inicjowane i organizowane przez pracowników
danej placówki: My, to nauczyciele po prostu, sami
prywatnie od samego pocz¹tku organizowali�my
zbiórki, naprawdê wszystkich rzeczy, od majtek dla
dzieci pocz¹wszy, na tych materia³ach medycznych
skoñczywszy, w zwi¹zku z czym od samego pocz¹t-
ku wojny ja nie wiem, czy posi³kowali�my siê jaki-
mi� organizacjami (W10).

Wiele szkó³ do�wiadczy³o równie¿ rozmaitych
problemów logistycznych zwi¹zanych z przyj�ciem
du¿ej liczby nowych uczniów. Niekiedy trudno�ci
lokalowe, organizacyjne czy kadrowe powodowa-
³y, ¿e placówka po prostu nie mog³a przyj¹æ dzieci
uchod�czych, mimo ¿e by³a taka potrzeba: To bêd¹
problemy takie logistyczne, ¿e trzeba po prostu, po
pierwsze, do³o¿yæ fizycznie ³awki i krzes³a, po dru-
gie, do momentu wej�cia rozporz¹dzenia trzeba by³o
dzieliæ klasy na podstawie starych przepisów, czyli
trzeba by³o zwiêkszyæ liczbê zajêæ z WF-u (�) i to
by³ problem, bo trzeba by³o zmieniæ plan lekcji. (�)
Natomiast potem wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie,
które jakby to zablokowa³o, ale te klasy, które by³y
podzielone, ju¿ tak zosta³y (W20); Chaos, który by³
zwi¹zany z wojn¹, ale i pandemi¹, procedury przyj-
mowania, podejmowanie decyzji o tym, jak siê zor-
ganizowaæ, to na pewno by³o sporym wyzwaniem
dla wszystkich szkó³ przyjmuj¹cych takie dzieci;
wiem, ¿e w niektórych szko³ach nie by³o miejsc
pomimo szczerych chêci przyjêcia uchod�ców, wiêc
to wszystko by³o na tym pod³o¿u logistycznym bar-
dzo skomplikowane (W21).
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Problemem, o którym w ten czy inny sposób
mówili w³a�ciwie wszyscy uczestnicy badania, by³a
bariera jêzykowa. Brak mo¿liwo�ci porozumiewa-
nia siê z nowymi uczniami sprawia³, ¿e wszystkie
inne zadania, które szko³a ma spe³nienia, by³y albo
znacznie utrudnione, albo wrêcz niemo¿liwe do
wykonania: My�lê, ¿e przede wszystkim ta bariera
jêzykowa, mimo wszystko. I ja z tego, jakie sama
mam do�wiadczenie, mogê to powiedzieæ, ale te¿
z tego, jak te¿ rozmawia³am z innymi nauczyciela-
mi, to najbardziej ta bariera jêzykowa jest znacznie
wiêksz¹ trudno�ci¹ w starszych klasach. Raz, ¿e nie
ma miejsca na t¹ zabawê, o której mówi³am, ¿e tutaj
ci m³odsi siê bawi¹ i dziêki temu tych kolegów ³a-
twiej jest im pozyskaæ. A w starszych klasach to
niestety (W22); My�lê, ¿e najwiêkszym problemem,
z jakim siê borykamy, jest kwestia jêzykowa. Pro-
blem z komunikacj¹, to w zasadzie jest ogromna,
ogromna trudno�æ. No i my�lê, ¿e tutaj przydaliby
siê w³a�nie owi asystenci, którzy mogliby nas czyn-
nie wesprzeæ w pracy z uczniami, poniewa¿ no jest
to bardzo trudna praca, szczególnie trudna (W13).

Wspomnianych asystentów w czê�ci szkó³ by³o
zbyt ma³o lub po prostu ich nie by³o; nie by³o na-
wet ukraiñskojêzycznych osób zatrudnionych na
etatach nienauczycielskich (np. w charakterze wo�-
nych, jak wspomina³a cytowana wcze�niej respon-
dentka). Rola �po�redników komunikacyjnych�
w efekcie obci¹¿a³a wiêc uczniów z Ukrainy, któ-
rzy trafili do polskiej szko³y wcze�niej ni¿ uchod�-
cy wojenni i w zwi¹zku z tym pos³ugiwali siê ju¿
jêzykiem polskim.

Sposobem na zniwelowanie problemów wyni-
kaj¹cych z bariery jêzykowej jest tworzenie w szko-
³ach oddzia³ów przygotowawczych, w których dzie-
ci imigranckie przede wszystkim intensywnie ucz¹
siê jêzyka polskiego. I w tego rodzaju klasach jed-
nak nie brakowa³o rozmaitych trudno�ci: Je�li uczeñ
do³¹czy³ w marcu lub kwietniu do oddzia³u przygo-
towawczego, to nie ma mo¿liwo�ci uczenia siê od
podstaw jêzyka polskiego. Nie nawi¹zuj¹ przez to
kontaktu z Polakami, ograniczaj¹ siê do swojej gru-
py jêzykowej. W wiêkszo�ci nie chc¹ siê uczyæ. Trud-
no�æ sprawia im czytanie obowi¹zkowych tekstów
kultury i nauka historii. Brakuje te¿ materia³ów do
nauki (W26).

Znacznie wiêcej problemów przysparza³a jed-
nak praca w klasach polskojêzycznych. Uczenie
dzieci mówi¹cych po polsku i od pocz¹tku realizu-
j¹cych polskie podstawy programowe si³¹ rzeczy
niemo¿e odbywaæ siê tak samo, jak uczenie dzieci
niepos³uguj¹cych siê jêzykiem i funkcjonuj¹cych do-
tychczas w innym systemie o�wiatowym. Uczestni-
cz¹cy w badaniu nauczyciele mówili w zwi¹zku z tym
o konieczno�ci pracy �dwutorowej� � co niepozo-
stawa³o bez wp³ywu na tempo i poziom nauczania:
Poprzez realizacjê podstawy programowej musimy
realizowaæ j¹ równie¿ z uczniami ukraiñskimi, co

w mojej opinii powoduje, ¿e ta podstawa jest reali-
zowana wolniej, troszkê w mojej opinii spada po-
ziom nauczania (W33); Teraz potrzebujê zrobiæ wiê-
cej w tym samym czasie. Musimy te¿ byæ uwa¿ni
na nasze dzieci, ¿eby nie mia³y poczucia, ¿e uchod�cy
s¹ faworyzowani (W7).

Ostatnia cytowana wypowied� wskazuje te¿ na
kolejny problem, z którym musieli radziæ sobie nasi
rozmówcy � to, jak odnajd¹ siê w nowych warun-
kach polscy uczniowie. Nauczyciele musieli dbaæ
o to, by nie byli oni pokrzywdzeni zmianami, jakie
wymusi³o pojawienie siê w szko³ach dzieci uchod�-
czych: Nasi uczniowie mieli takie obawy, ¿e w³a-
�nie zostan¹ trochê odstawieni na boczny tor, bo siê
wszyscy zajm¹ dzieæmi ukraiñskimi. To takie oba-
wy by³y, nawet wypowiadane. No i rzeczywi�cie no
tak jak na lekcjach, no to tak jak mówiê, ¿e muszê
prowadziæ te dwie lekcje jakby równocze�nie, no to
na pewno to jest minus dla naszych dzieci, no bo
trac¹, tak? Trac¹ czas. ̄ e ja po�wiêcam po³owê cza-
su zamiast ca³y czas dla nich (W45); Polskie dzieci
maj¹ trochê problem z traktowaniem ich inaczej.
Zdarza siê, ¿e robi¹c sprawdzian ³atwiejszy i trud-
niejszy, maj¹ ¿al, ¿e nie s¹ traktowane równo. Ale
wie pan, sprawiedliwo�æ nie jest równo�ci¹, trzeba
im to t³umaczyæ. Albo czasem przypomnieæ, ¿e ich
koledzy uciekli przed wojn¹, a nie pojechali do
Polski na wakacje (W28).

Zmiany � mimo starañ o to, by przebiega³y
jak najbardziej �bezbole�nie� � zak³óca³y jednak
w mniejszym lub wiêkszym funkcjonowanie klas,
do których trafia³y dzieci uchod�cze. Jak zauwa¿y-
³a jedna z badanych, integracja wewn¹trz klasy jest
stanem nie z góry �danym�, a stale wypracowywa-
nym, wiêc przybycie nowych uczniów � nagle i ju¿
w trakcie roku szkolnego � by³o pewnego rodzaju
szokiem dla minisystemu spo³ecznego, jaki stano-
wi klasa szkolna: My pracujemy nad integracj¹ klas
praktycznie przez ca³y rok i to, co nam siê uda³o
wypracowaæ przez pierwsze pó³rocze, czasami z tru-
dem, no by³o mocno zachwiane w momencie, kie-
dy wchodzi³ ka¿dy nowy uczeñ, wiêc to by³a ta trud-
no�æ, ¿e ta integracja praktycznie jest ca³y czas. Ca³y
czas trzeba podejmowaæ takie dzia³ania, ¿eby dzieci
siê pozna³y. ¯eby zrozumia³y, dlaczego kto� tak, a nie
inaczej postêpuje, ¿eby odnalaz³y swoje miejsce w gru-
pie, to by³a ta trudno�æ dosyæ du¿a (W34).

Ogromnym problemem w szko³ach by³y te¿ spra-
wy formalne � zwi¹zane z ocenianiem i klasyfikacj¹
nowych uczniów. Jak ju¿ wiemy, nauczyciele wypra-
cowywali ró¿ne sposoby oceniania ich bie¿¹cych
postêpów uwzglêdniaj¹ce trudno�ci jêzykowe dzieci
ukraiñskich, ró¿nice w wiedzy i umiejêtno�ciach.
Brakowa³o jednak jednolitych wytycznych co do
postêpowania przy jednoczesnym obowi¹zku stoso-
wania wobec nowych uczniów takich samych pro-
cedur jak w przypadku dzieci polskich: Nauczyciele
nieustannie maj¹ problem z tym, jak oceniæ te dzie-
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ci, czyli jak¹ ocenê wystawiæ na koniec roku, bo jak¹�
ocenê trzeba im wystawiæ. No bo to trzeba zrobiæ,
te dzieci nie s¹ zwolnione z tej oceny (W20); Naj-
wiêkszym problemem jest teraz brak informacji,
w jaki sposób dzieciaki maj¹ byæ promowane, kla-
syfikowane, oceniane (W44); Oprócz bariery jêzy-
kowej najwiêkszym problemem jest klasyfikacja. Jak
mamy traktowaæ postêpy ucznia i je oceniaæ, jak
on nie rozumie 70% tego, co mówimy, i mówi po
polsku 4 zdania? (W28).

Czê�æ badanych mówi³a o trudno�ciach formal-
nych czy prawnych w bardziej ogólnym kontek�cie.
Znowu wraca³ tutaj problem braku wsparcia ze stro-
ny Ministerstwa Edukacji i Nauki, braku odpowied-
niej reakcji z jego strony, luk w prawie, które trze-
ba by³o �³ataæ� na w³asn¹ rêkê. Tak ujê³a to jedna
z respondentek: Prawo o�wiatowe nie nad¹¿a³o za
sytuacj¹, to, co pierwsze zosta³o wprowadzone, to,
¿e mo¿na zwiêkszyæ liczbê uczniów w klasach 1�3
do 29. Gdzie 27 to ju¿ jest du¿o, a 29 no to jeszcze
wiêcej, ale okej, to jak gdyby mo¿na by³o z tego
skorzystaæ i faktycznie dzieci zosta³y przyjête. Nie
by³o i nie ma do tej pory wytycznych co do ocenia-
nia i klasyfikowania uczniów, bo dzieci przysz³y, tak
jak mówiê, bia³a tablica, nic o nich nie wiedzieli-
�my i nagle maj¹ tylko marzec, kwiecieñ, maj i czer-
wiec na to, ¿eby wystawiæ im oceny i �wiadectwo.
To jest trochê absurd. Gdzie trzeba siê by³o najpierw
borykaæ z barier¹ jêzykow¹, jak oceniæ te dzieci. Tych
przepisów dalej nie ma i tu jakby ministerstwo nie
uzna³o, ¿e to jest potrzebne. Tak¿e to mówiê, pra-
wo o�wiatowe to jest jedna rzecz, która by³a du¿ym
problemem, plus to, ¿e trochê robili�my to wszyst-
ko na ³apu capu (W34).

Wreszcie, niektórzy z badanych wspominali
o jeszcze jednym, nieco mo¿e �ubocznym�, ale te¿
uci¹¿liwym dla nich problemie � oczekiwaniach
rodziców dzieci uchod�czych. Warto tutaj dodaæ,
i¿ �dane z badañ sugeruj¹, ¿e rodziny imigranckie,
niezale¿nie od kraju pochodzenia, maj¹ wysokie
ambicje, które przek³adaj¹ siê na wy¿sze oczekiwa-
nia edukacyjne ni¿ w�ród uczniów nieimigranc-
kich�18. Czê�æ respondentów zauwa¿y³a podobne
zjawisko w przypadku imigrantów uciekaj¹cych
przed wojn¹ w Ukrainie: Uwa¿am, ¿e rodzice s¹ pro-
blemem du¿ym, je�li chodzi o tych uczniów. I to
wysz³o na spotkaniu z rodzicami. Bo: bardzo cisn¹
te dzieci je�li chodzi o ten jêzyk polski. S¹ zaniepo-
kojeni, ¿e uczniowie nie mówi¹ po polsku, ju¿, po
dwóch miesi¹cach, tak. (�) by³ du¿y nacisk, na nas,
polonistki, ¿e zadawaæ im wiêcej prac domowych,
wiêcej kart pracy, niech siedz¹ w domu, niech æwi-
cz¹. I no, my t³umaczy³y�my, ¿e zawalenie ich ma-
teria³ami, to nie jest sposób na nauczenie siê jêzy-
ka, ¿e to trzeba powolutku, to dopiero pocz¹tki.
Wiêc, no uwa¿am, ¿e s¹ bardzo ci rodzice tacy moc-

no zestresowani. I widaæ, ¿e te dzieci siê bardzo tych
rodziców boj¹. (�) Tak strasznie chc¹ ci rodzice,
tak bardzo szybko i uwa¿am, ¿e efekt bêdzie odwrot-
ny, bo oni siê prêdzej zamkn¹ w sobie, te dzieci
i umys³ im siê zamknie. Oni siê nie naucz¹ wtedy
tego polskiego w takim stresie (W32); Mamy te¿
k³opot z dzieæmi, które maj¹ problemy i my nic na ten
temat nie wiemy (�) � te dzieci s¹ s³abe edukacyjnie
i wycofane komunikacyjnie. I przewidujê trudno�æ,
gdy bêdziemy proponowali niektórym dzieciom po-
wtarzanie zajêæ. Byæ mo¿e wówczas rodzice bêd¹
uwa¿ali, ¿e dzieci powinny chodziæ o rok wy¿ej. Bê-
dziemy wówczas szukali jakiego� kompromisu, bo
nie chcemy, ¿eby rodzice mieli poczucie, ¿e chcemy
dziecko skrzywdziæ, bo dzia³amy przecie¿ w dobrej
wierze (W24).

Rekomendacje
Formu³owanie zaleceñ �na przysz³o�æ� odno�nie do
przyjmowania du¿ej liczby dzieci imigranckich do pol-
skich placówek edukacyjnych nie przychodzi³o ba-
danym z ³atwo�ci¹. Gros rekomendacji skupia³o siê
na kwestii stanowi¹cej najwiêksz¹ bol¹czkê, czyli
naniwelowaniu barier w komunikacji z uczniami
niemówi¹cymi po polsku. Niektórzy z responden-
tów uwa¿ali, ¿e nauczanie dzieci uchod�czych po-
winno odbywaæ siê po ukraiñsku, co wymaga³oby
zatrudnienia ukraiñskojêzycznych b¹d� wrêcz ukra-
iñskich nauczycieli (a wielu z nich przyjecha³o prze-
cie¿ do Polski, uciekaj¹c przed wojn¹; polski system
szkolnictwa nie wykorzysta³ zupe³nie tkwi¹cego w nich
potencja³u). Tre�ci przekazywane dzieciom ukraiñskim
powinny natomiast zostaæ ujednolicone: Zapewniæ
nauczycieli z jêzykiem ukraiñskim, dodatkowe za-
jêcia wyrównawcze, ale nie obci¹¿aæ tym szko³y, czy
liczyæ na zbiórki, to pañstwo powinno siê tym za-
j¹æ (W7); Ujednolicenie programu nauczania dla
dzieci ukraiñskich. Lekcje powinny byæ prowadzo-
ne przez nauczycieli ukraiñskich, którzy przebywa-
j¹ teraz u nas w kraju (W12); Na pewno trzeba by
otworzyæ nowe klasy na ukrainistyce na uniwersy-
tecie, ¿eby by³o jak najwiêcej nauczycieli jêzyka
ukraiñskiego i asystentów. System nauczania powi-
nien byæ konsultowany ze szko³ami ukraiñskimi,
które s¹. Aby by³y to klasy ukraiñskie, z ukraiñskim
wyk³adowym na ró¿nych przedmiotach. W³¹czanie
ich na si³ê do klas polskich bêdzie bez sensu, bo
nie zd¹¿¹ siê nauczyæ w takim stopniu jêzyka pol-
skiego (W27).

Wielu badanych postulowa³o te¿, by w szerszym
zakresie korzystaæ w szko³ach z formu³y oddzia³ów
przygotowawczych, a dopiero po odpowiednim
przygotowaniu jêzykowym kierowaæ dzieci ukra-
iñskie do klas polskojêzycznych. Jednocze�nie, w³¹-
czanie uczniów cudzoziemskich w polski system

18 Ibidem, s. 59.
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edukacji wymaga³oby opracowania narzêdzi i spo-
sobów na niwelowanie nieuniknionych ró¿nic pro-
gramowych, skutkuj¹cych rozbie¿no�ciami w wie-
dzy i umiejêtno�ciach szkolnych dzieci: Powinny byæ
najpierw w szko³ach takie klasy przygotowawcze,
¿eby dzieci pozna³y chocia¿ najpierw tak ogólnie
zasady naszego jêzyka, ¿eby mo¿na by³o siê z nimi
porozumieæ, a nie tak rzucaæ je od razu na g³êbok¹
wodê (W9); ¯eby zintegrowaæ te osoby, powinno
siê wzi¹æ wzór z zachodu � np. Holandii � najpierw
klasy przygotowawcze jêzykowe, po podstawach
jêzyka przekazuje siê je do klas. Problemem teraz s¹
ró¿nice programowe. Je�li dzieci ukraiñskie teraz
chcia³yby uczyæ siê normalnie, trzeba by zdiagno-
zowaæ ró¿nice w poziomach nauczania, ale nie ma
narzêdzi do diagnozy � testów z ka¿dego przedmio-
tu sprawdzaj¹cego wiedzê w jêzyku ukraiñskim. Naj-
lepiej, ¿eby wszêdzie by³a mo¿liwo�æ tworzenia klas
integracyjnych (W27).

Okazuje siê jednak, ¿e opinie na temat oddzia-
³ów przygotowawczych s¹ podzielone. Takie przy-
k³adowe w¹tpliwo�ci wobec tego rozwi¹zania zg³a-
szali niektórzy z naszych respondentów: Oddzia³
przygotowawczy nie jest taki dobry, jak siê mówi.
I uwa¿am, ¿e spowalnia proces nauczania jêzyka pol-
skiego. I ja uwa¿am jednak, ¿e rzucenie dzieci na
g³êbok¹ wodê, czyli wrzucenie ich do polskich klas,
je�li chodzi o jêzyk, o nauczanie jêzyka polskiego,
jest korzystniejsze. Tak, tutaj idzie to wolno, bar-
dzo wolno (W32); Wiem, ¿e w Warszawie s¹ orga-
nizowane klasy ukraiñskie i ja uwa¿am, ¿e to �le.
My w szkole postanowili�my, ¿e nie bêdziemy ta-
kich klas organizowaæ, nawet gdyby miasto mia³o
na to pieni¹dze. Z korzy�ci¹ dla dzieci polskich dzieci
ukraiñskie powinny trafiaæ do klas razem z dziecia-
kami polskimi (W5).

Badani mieli te¿ ró¿ne zdanie na temat tego,
czy nauczyciele w polskich szko³ach powinni uczyæ
siê przynajmniej podstaw jêzyka ukraiñskiego. Do-
dajmy od razu, ¿e w ¿adnej z placówek, których
pracownicy uczestniczyli w naszym badaniu, nie
prowadzono kursów jêzyka ukraiñskiego dla kadry.
Czê�æ nauczycieli � gdy wiedzieli ju¿, ¿e bêd¹ pra-
cowaæ z dzieæmi uchod�czymi � zaczyna³a siê uczyæ
tego jêzyka prywatnie, na w³asn¹ rêkê. Niektórzy
jednak uznawali, ¿e nie ma takiej potrzeby, a nawet
by³oby to niekorzystne dla adaptacji nowych
uczniów z Ukrainy w polskich szko³ach; tak wyja-
�ni³a to jedna z respondentek: To by³aby taka furt-
ka, gdzie oni wiedzieliby, ¿e je¿eli kto� zna ukraiñ-
ski, to nie musz¹ siê staraæ uczyæ polskiego, bo
zawsze jest kto�, kto ich zrozumie (W8).

Badani � zw³aszcza ci pe³ni¹cy funkcje kierow-
nicze w placówkach o�wiatowych � podkre�lali
równie¿ wagê odpowiednich regulacji prawnych,
dziêki którym mieliby jasno�æ co do sposobu po-
stêpowania z uczniami uchod�czymi. Pojawia³ siê te¿
w¹tek niewystarczaj¹cego dofinansowania w sytu-

acji, gdy do szkó³ przyby³a du¿a liczba nowych dzie-
ci, w dodatku �wymagaj¹cych� od strony edukacyjnej.
Tak swoje oczekiwania stre�ci³a jedna z respondentek,
notabene dyrektorka szko³y podstawowej z oddzia-
³em przedszkolnym: Jedyne, czego ja bym chcia³a,
to jasno�ci przepisów, które by cokolwiek u³atwi³y
i ewentualnej pomocy, i dotacji, która bêdzie nie
tylko obiecana, ale przekazana, bo niczego takiego
nie ma. W tym wszystkim nale¿y pamiêtaæ, ¿e
uchod�cy trafiaj¹ te¿ do ma³ych miasteczek, jeszcze
mniejszych ni¿ nasze miasto. Tam nie ma ¿adnych
pomocy, nikt nie zna jêzyka (W44).

Krótko podsumowa³a sytuacjê panuj¹c¹ w szko-
³ach po przybyciu do nich uczniów-uchod�ców
z Ukrainy jedna z naszych rozmówczyñ: Na razie
jeste�my rzuceni na g³êbok¹ wodê i do koñca roku
staramy siê nie uton¹æ (W31).

Zakoñczenie
Badania omówione w niniejszym rozdziale w ogrom-
nej wiêkszo�ci (poza kilkoma wywiadami) zosta³y
zrealizowane jeszcze przed zakoñczeniem roku
szkolnego 2021/2022, w zwi¹zku z czym trudno
na ich podstawie podsumowywaæ sytuacjê dzieci
uchod�czych w polskim systemie edukacji. Zamy-
s³em badañ by³o zreszt¹ uchwycenie niejako �na
gor¹co� reakcji instytucji funkcjonuj¹cych w sztyw-
nych ramach regulacji prawnych ró¿nego szczebla,
programów nauczania, planów lekcyjnych, ograni-
czeñ finansowych i infrastrukturalnych w konfron-
tacji z gwa³town¹, nieprzewidywaln¹ i wymuszon¹
kryzysowymi okoliczno�ciami zmian¹. Nawet pod
koniec roku szkolnego pracownicy placówek eduka-
cyjnych dzia³ali w warunkach du¿ej niewiadomej �
co do dalszych losów dzieci uchod�czych, które
do nich trafi³y, co do dalszego trwania wojny ro-
syjsko-ukraiñskiej i kolejnych wywo³anych ni¹ fal
migracyjnych, czy co do ewentualnych rozstrzy-
gniêæ, które podejm¹ polskie w³adze publiczne.
W�ród naszych rozmówców � jak zosta³o wspo-
mniane � nie by³o nawet jednoznacznego pomys³u
na to, w jakim kierunku te rozstrzygniêcia powin-
ny pój�æ.

Niew¹tpliwie jednak charakterystycznym rysem
sytuacji, w jakiej zosta³ postawiony polski system
o�wiaty wobec spowodowanego wojn¹ kryzysu
uchod�czego, by³a spora �luka� prawna, w której
przysz³o mu radziæ sobie z nowymi wyzwaniami.
Pozostawienie poszczególnym placówkom eduka-
cyjnym du¿ego luzu w tworzeniu i implementowa-
niu rozwi¹zañ dotycz¹cych przyjmowania i kszta³-
cenia dzieci uchod�czych jest co prawda po¿¹dan¹
strategi¹ w takiej sytuacji, pozwala bowiem na
uwzglêdnienie konkretnych uwarunkowañ lokal-
nych, mo¿liwo�ci instytucjonalnych i potrzeb, któ-
re powinny byæ zaspokojone. W tym przypadku
jednak swoboda, jak¹ dysponowa³y szko³y i inne
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placówki przyjmuj¹ce dzieci ukraiñskie, by³a zbyt
du¿a. Owo �niedoregulowanie� dostrzegali niektó-
rzy z badanych; jedna z respondentek tak opisa³a
ten problem: My�lê, ¿e g³ównie w tym momencie
chodzi, ¿eby doprecyzowaæ te oddzia³y przygoto-
wawcze, ¿eby na przyk³ad okre�liæ, ile bardziej, ile
jest tego polskiego. Bo teraz to jest tak bardzo lu�-
no, ¿e rada pedagogiczna sama to ustala. Natomiast
je¿eli siê za du¿o odda, znaczy wed³ug mnie to jest
tak elastyczne, tak bardzo� Nawet nie elastyczne,
to jest tak magmowate, nieopisane, ¿e tak napraw-
dê wszystko mo¿na w³o¿yæ, no i przez to jest to pew-
ne utrudnienie, bo nie ma ¿adnego kszta³tu. Dopre-
cyzowanie chocia¿by, kiedy je tworzyæ. W tym
momencie szko³a robi oddzia³y przygotowawcze albo
ich nie robi (W20).

�Magmowato�æ� dotyczy³a nie tylko kwestii
tworzenia oddzia³ów przygotowawczych dla dzie-
ci uchod�czych, ale równie¿ wielu innych istotnych
aspektów ich funkcjonowania w polskich szko³ach.
W³adze publiczne � a zw³aszcza Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki � nie wykaza³y siê wystarczaj¹c¹ ak-
tywno�ci¹ i inicjatyw¹ w koordynowaniu i organi-
zowaniu w³¹czania nowo przyby³ych uczniów do
polskiego systemu edukacji. Regulacje prawne, któ-
re siê pojawi³y, by³y de facto szcz¹tkowe, nie siê-
gniêto te¿ do do�wiadczeñ innych krajów, które
mia³y ju¿ do czynienia z problemem du¿ej liczby
dzieci imigranckich w ich systemach o�wiatowych.
Trzeba dodaæ przy tym, ¿e dotychczasowe polskie
do�wiadczenia z imigrantami w szko³ach nie znala-
z³y prze³o¿enia na sytuacjê bêd¹c¹ efektem wojny
w Ukrainie. Ci z naszych badanych, którzy mieli
ju¿ do czynienia z dzieæmi cudzoziemskimi, pod-
kre�lali, ¿e obecne okoliczno�ci by³y nieporówny-
walne z tym, co by³o wcze�niej: Wcze�niejsze do-
�wiadczenia by³y, ale zupe³nie inne ni¿ w obecnej
skali i szczerze mówi¹c, ciê¿ko to porównaæ i po-
wiedzieæ, ¿e w czym� mi to pomog³o, ta sytuacja
by³a zupe³nie inna (W28).

Inn¹ kwesti¹, która równie¿ rzuca siê w oczy
przy analizie zgromadzonych wywiadów, jest bar-
dzo rzadkie odnoszenie siê przez respondentów
pracuj¹cych w szko³ach do podmiotów sektora
pozarz¹dowego. Zaledwie kilka osób wspomnia³o
o wspó³pracy ich placówek z lokalnymi stowarzy-
szeniami czy fundacjami, niektórzy nauczyciele
korzystali te¿ z materia³ów i pomocy udostêpnia-
nych przez organizacje pozarz¹dowe np. w Inter-

necie. Ró¿nego rodzaju organizacje spo³eczne jak
najbardziej uczestniczy³y w opiece nad dzieæmi
uchod�czymi, oferuj¹c im rozmaite zajêcia dodat-
kowe; przedstawiciele kilku z nich wziêli zreszt¹
równie¿ udzia³ w naszych badaniach. Odnie�æ mo¿-
na jednak wra¿enie, ¿e publiczne instytucje eduka-
cyjne i podmioty prywatne � maj¹c przecie¿ zbli-
¿ony sam cel i stoj¹c wobec podobnych wyzwañ �
nie ³¹czy³y swoich si³ w pracy z dzieæmi-uchod�ca-
mi wojennymi. Wzajemne wsparcie i wymiana do-
�wiadczeñ mog³yby pewnie u³atwiæ radzenie sobie
z kryzysem zarówno szko³om, jak i organizacjom
trzeciego sektora.

W¹tek, o którym wspomnimy na koniec, nie
pojawi³ siê wyra�nie w naszych badaniach; zwróci-
³a na niego uwagê tylko jedna z respondentek.
Warto jednak przytoczyæ jej wypowied�, bo wska-
zuje ona na obszar, w którym przedstawiciele sys-
temu o�wiatowego musz¹ wykazaæ siê szczególnie
du¿¹ wra¿liwo�ci¹ i ostro¿no�ci¹: Bardzo mnie za-
niepokoi³o, tak, bo tak jak mówiê, dzieci ukraiñ-
skie by³y u nas w szkole, funkcjonowa³y jak ka¿de
inne, tak, bez wzglêdu na narodowo�æ, natomiast
dzisiaj zaobserwowa³am, ¿e dzieci ukraiñskie za-
czê³y bawiæ siê wespó³ w zespó³ ze sob¹, i chocia¿
by³y zajêcia takie, ¿eby, ¿e wszystkie maj¹ co� do
roboty, i maj¹ pracowaæ zespo³owo, i ten zespó³
nie jest zespó³ ukraiñski, zespó³ polski, nie nie, to
taka praca, ¿e s¹ dzieci wymieszane, to jednak tak,
tak manewrowa³y swoimi dzia³aniami, ¿eby spotkaæ
siê ze sob¹ i widzia³am wyra�n¹ aprobatê jednej
z asystentek. Mo¿e to jest taki mój odpa³ (�), ale ja
siê bardzo bojê tego, ¿e mog¹ byæ odpa³y nacjonali-
styczne, a nie chce, ¿eby to dotyczy³o dzieci (W10).

Z naszych badañ wiemy, ¿e w niektórych przy-
padkach ³agodniejsze traktowanie dzieci ukraiñskich
w szko³ach, tolerowanie ró¿nych ich zachowañ, któ-
re nie s¹ akceptowane w przypadku dzieci polskich,
budzi³o sprzeciw i niechêæ polskich uczniów. Wydaje
siê wiêc, ¿e bardzo istotne w projektowaniu rozwi¹-
zañ dotycz¹cych funkcjonowania dzieci uchod�czych �
czy to przez w³adze centralne, czy na poziomie po-
szczególnych placówek � jest takie ich wywa¿enie, by
nie mog³y siê one staæ �ród³em poczucia pokrzyw-
dzenia, nierównego czy niesprawiedliwego traktowa-
nia po którejkolwiek ze stron. W przeciwnym przy-
padku mog¹ one prowadziæ do narastaj¹cych
antagonizmów miêdzy uczniami polskimi i ukraiñski-
mi, i stanowiæ pod³o¿e dla rozwoju ksenofobii.
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Wprowadzenie � miejsce badañ,
metodologia i struktura tekstu
Miejsce prowadzonych badañ, czyli podwarszaw-
skie miasto, zosta³o wybrane z kilku powodów. Po
pierwsze, ju¿ od kilku lat by³o chêtnie zamieszki-
wane przez ukraiñskich imigrantów i imigrantów
zarobkowych. Pozwala³o to zak³adaæ, ¿e do miasta
przybêdzie relatywnie du¿o uchod�czyñ i uchod�-
ców ze wzglêdu na lokaln¹ sieæ kontaktów i czê-
�ciowo zabezpieczone mieszkania. Po drugie, ba-
dane miasto jest bardzo dobrze skomunikowane
z Warszaw¹ i zrazem nieco tañsze ni¿ sama War-
szawa, je¿eli chodzi o rynek nieruchomo�ci, czyli
najem i kupno. Zw³aszcza rynek najmu jest w mie-
�cie du¿y w zwi¹zku z intensywnym rozwojem za-
budowy wielorodzinnej w po³udniowej czê�ci mia-
sta w ostatnich latach.

Badania jako�ciowe by³y prowadzone od maja
do pa�dziernika 2022 roku. Przeprowadzi³am w tym
czasie ³¹cznie 8 indywidualnych wywiadów pog³ê-
bionych i 2 zbiorowe oraz pozyska³am d³u¿szy opis
wydarzeñ (pisemny dokument osobisty). Moimi
respondentami by³y osoby bezpo�rednio zaanga¿o-
wane w pomoc, przy czym dla czê�ci z nich by³ to
element pe³nionej funkcji zawodowej, a dla pozo-
sta³ych � dzia³alno�æ wolontariacka, spontaniczna
i nieformalna. Dodatkowo przeprowadzi³am bar-
dzo wiele krótkich, niekiedy spontanicznych, roz-
mów z mieszkañcami i sporo obserwacji uczestni-
cz¹cych w sklepach, w parku, na stacji kolejowej
i w innych lokalnych miejscach. W tek�cie przyjê-
³am formu³ê prezentacji anonimowych cytatów (ozna-
czenia W1, W2 itd.). Jest to powodowane ochron¹
rozmówczyñ i rozmówców, którzy nawet gdy roz-
mawiali ze mn¹ w okre�lonej roli zawodowej,
prezentowali tak¿e prywatne opinie. Miejscami
w ogóle nie oznaczam cytatów � gdy s¹ krótkie i wple-
cione w narracjê, a �ród³o wypowiedzi nie ma zna-
czenia poznawczego.

Badania koncentrowa³y siê na lokalnych akto-
rach organizuj¹cych ró¿ne formy pomocy, a dopie-
ro za ich po�rednictwem na odbiorcach tej pomocy �
Ukrainkach i Ukraiñcach. Wiêkszo�æ uchod�czyñ
szybko wtopi³a siê w lokaln¹ spo³eczno�æ, czê�æ
z nich korzysta³a z pomocy wy³¹cznie na pocz¹tku

pobytu, a tym samym szybko znika³a z radaru sieci
spo³ecznej pomocy. Dlatego relatywnie du¿o miej-
sca po�wiêcam uchod�czyniom zakwaterowanym
w jednym z dwu lokalnych hosteli, do których skie-
rowa³y mnie w³adze samorz¹dowe (�nasi uchod�-
cy�). Pozwoli³o mi to zarazem odkryæ mechanizm
spo³ecznego konstruowania modelu �uchod�cy�.

Tekst sk³ada siê z uzupe³niaj¹cych siê tematycz-
nie paragrafów. W pocz¹tkowych zarysowujê spe-
cyfikê badanego miasta, w dalszych koncentrujê siê
na dynamice nap³ywu uchod�ców i zmienno�ci ich
potrzeb w czasie oraz na dzia³aniach pomocowych
podejmowanych przez samorz¹d, miejscowe insty-
tucje i mieszkañców, staraj¹c siê mo¿liwie komplet-
nie uchwyciæ zró¿nicowane dzia³ania i mo¿liwo�ci.
Ca³o�æ podsumowujê trzema wiod¹cymi wnioska-
mi, które dotycz¹ sieci pomocy, modelu uchod�cy
oraz dylematów moralnych.

Ostatnia uwaga wprowadzaj¹ca odnosi siê do
zastosowanego zabiegu jêzykowego. Odwrotnie, ni¿
nakazuje to gramatyczna konwencja w jêzyku pol-
skim, zdecydowa³am siê na u¿ywanie ¿eñskiej for-
my �uchod�czynie� wszêdzie tam, gdzie termin ten
odnosi siê do ogó³u osób uciekaj¹cych z Ukrainy
przed wojn¹. Jest to spowodowane zdecydowan¹
przewag¹ liczebn¹ kobiet w tej grupie.

Z¹bki. Historia, wspó³czesno�æ, specyfika
Miasto Z¹bki jest czê�ci¹ powiatu wo³omiñskiego,
jednak granicami administracyjnymi przylega do
warszawskich dzielnic Targówek, Rembertów i Bia-
³o³êka, a na mapie wygl¹da jak dzielnica stolicy.
Miasto zajmuje 11 km2 i le¿y w odleg³o�ci 7 km od
centrum warszawskiej Pragi w kierunku wschod-
nim. Nazwa pochodzi od nazwiska XVI-wieczne-
go zarz¹dcy Zygmunta Zambka, którego wymie-
niono w spisie dóbr Zygmunta Augusta z 1565 r.
(¯bikowski 2006, s. 26�27).

Gwa³towny rozwój Z¹bek wi¹¿e siê z uruchomie-
niem linii kolejowej Warszawa�Petersburg w 1862
roku, a nastêpnie z uruchomieniem linii elektrycz-
nej do T³uszcza w 1952. Z¹bki, które by³y pierw-
sz¹ stacj¹, licz¹c od Warszawy, by³y dla wielu atrak-
cyjnym miejscem zamieszkania. Na zwiêkszenie
osadnictwa mia³a te¿ wp³yw dobrze prosperuj¹ca

Spo³eczne konstruowanie modelu �uchod�cy� w lokalnej
sieci pomocy. Badania w podwarszawskim mie�cie
Aleksandra Herman
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cegielnia, która dzia³a³a nieprzerwanie do koñca
lat 30. W 1967 r. wie� Z¹bki otrzyma³a prawa miej-
skie (¯bikowski 2006, s. 36�38).

Z pocz¹tkiem XX w. miejscowy podupad³y w³a-
�ciciel ziemski i dzia³acz spo³eczno-polityczny Adam
Feliks Ronikier rozpocz¹³ proces przekszta³cania
Z¹bek w miasto-ogród wed³ug projektu architekta Ta-
deusza To³wiñskiego1. Sam To³wiñski mia³ pisaæ, ¿e
jest to pierwsza w kraju wzorcowo zaprojektowana
osada, co poza rozwi¹zaniami zagospodarowania prze-
strzennego i architektury obejmowa³o równie¿ kanali-
zacjê, wodoci¹gi i o�wietlenie elektryczne oraz in-
frastrukturê socjaln¹ (¯bikowski 2006, s. 48). Dzisiaj
�lady dawnego uk³adu urbanistycznego zachowa³y
siê w pó³nocnej czê�ci miasta, gdzie wyra�ny jest pro-
mienisty uk³ad ulic, z obszernymi dzia³kami i ma³¹
intensywno�ci¹ zabudowy. Czê�æ po³udniow¹ mia-
sta charakteryzuje z kolei intensywna wspó³czesna
zabudowa wielorodzinna i znaczna gêsto�æ zaludnie-
nia. Znajduje to odzwierciedlenie w wewnêtrznym
zró¿nicowaniu spo³eczno�ci mieszkañców w wymia-
rze demograficznym i socjologicznym.

Jeszcze w 2014 roku w³adze miejskie szacowa³y,
¿e rzeczywista liczba mieszkañców oscyluje w grani-
cach 60 tys. osób (Strategia 2014�2023, s. 20). Ofi-
cjalne dane GUS w tym okresie (stan na 31.12.2013 r.)
wskazywa³y, ¿e liczba mieszkañców wynosi³a zaled-
wie 31 844 osoby. W 2020 r. wg danych GUS ofi-
cjalna liczba mieszkañców wynosi³a ju¿ 38 546 osób,
zatem realnie mog³o ich byæ ponad 70 000.

Wspó³cze�nie miasto boryka siê z dwoma pro-
blemami warunkowanymi demograficznie, co ma
znaczenie w sytuacji dodatkowego nap³ywu uchod�-
czyñ. Po pierwsze, jest to brak adekwatnych wp³y-
wów do bud¿etu z tytu³u podatku dochodowego
p³aconego przez osoby fizyczne faktycznie miesz-
kaj¹ce w mie�cie, mimo prowadzonej od kilku lat
kampanii i systemu zachêt. Bud¿et miasta jest wiêc
przeci¹¿ony w zakresie zadañ w³asnych, ma te¿
ograniczone mo¿liwo�ci inwestycyjne w infrastruk-
turê spo³eczn¹ i techniczn¹. Po drugie, miejscowa
spo³eczno�æ jest �najm³odsza� lub �jedna z naj-
m³odszych� w Polsce2, co rodzi problemy finan-
sowe w obszarze o�wiaty. Kwoty subwencji o�wia-
towej s¹ zbyt niskie wzglêdem realnych potrzeb, za
to obligatoryjne zadania gminy w tym obszarze �
ogromne. Ju¿ od kilku lat co roku ponad 50%
wydatków o�wiatowych finansowanych jest z do-
chodów w³asnych gminy, co poch³ania od 35 do
nawet 50% wydatków bud¿etu ogó³em3. Taka struk-

tura finansowania o�wiaty odbywa siê kosztem roz-
woju miasta w innych obszarach.

Z¹bkowskie multi-kulti
Podobnie jak nie istniej¹ precyzyjne dane liczebno�ci
mieszkañców, nie ma te¿ takich, które pozwala³yby
precyzyjnie ukazaæ sk³ad etniczny z¹bkowskiej spo-
³eczno�ci. Jednak osiedla w po³udniowej czê�ci mia-
sta s¹ w du¿ej mierze zamieszkiwane przez najemców,
w�ród których jest wielu cudzoziemców, g³ównie ze
wschodu: Ukraiñców, ale te¿ Rosjan i Gruzinów.
Z kolei spaceruj¹c po pó³nocnej czê�ci miasta, przez
lata mo¿na by³o dostrzec og³oszenia informuj¹ce (prze-
wa¿nie po polsku) o tzw. kwaterach pracowniczych.
W Z¹bkach od dawna mieszkali zarówno imigranci
zarobkowi, g³ównie mê¿czy�ni-budowlañcy, kursuj¹-
cy co kilka miesiêcy miêdzy miejscem pracy a doma-
mi rodzinnymi, jak i imigrantki oraz imigranci, któ-
rzy kilka czy kilkana�cie lat temu wybrali Polskê �
i Z¹bki � na swoje miejsce do ¿ycia.

W mie�cie s¹ te¿ okolice, gdzie mo¿na spotkaæ
przedstawicieli spo³eczno�ci romskiej (wg pracowni-
ka urzêdu miasta �kilka rodzin�), bu³garskiej (�kolo-
nia bu³garska licz¹ca ponad setkê osób�) i wietnam-
skiej (�tutaj najmuj¹ i nocuj¹�). Z kolei lokalny handel
i gastronomia ujawniaj¹ pojedynczych imigrantów
z Syrii, Libanu czy Indii oraz � ponownie � z Wietna-
mu. W lokalnych sze�ciu szko³ach podstawowych ju¿
wcze�niej uczy³y siê pojedyncze dzieci z Ukrainy. Je-
den z moich rozmówców u¿y³ nieco ¿artobliwie okre-
�lenia �multi-kulti� w doniesieniu do spo³eczno�ci
Z¹bek, podkre�laj¹c, ¿e zró¿nicowanie narodowe i et-
niczne lokalnej spo³eczno�ci jest zauwa¿alne.

Dynamika nap³ywu uchod�czyñ
po 24 lutego 2022 roku
Urz¹d Miasta we wspó³pracy z lokalnymi podmio-
tami jeszcze przed eskalacj¹ wojny w lutym 2022
roku w³¹cza³ siê w pomoc Ukrainie. By³y to akcje
prowadzone na terenie powiatu wo³omiñskiego
przez Stowarzyszenie £agierników ̄ o³nierzy Armii
Krajowej. Urzêdniczki i urzêdnicy og³aszali i koor-
dynowali zbiórki potrzebnych rzeczy, które pó�niej
transportowano na wschód Ukrainy.

Zmiana nadesz³a wraz z eskalacj¹ wojny i by³a
gwa³towna, tak jak gwa³towny by³ nap³yw osób po-
szukuj¹cych schronienia i pomocy: 26 lutego, w so-

1 Architekt Tadeusz To³wiñski zaprojektowa³ równie¿ m.in. budynek warszawskiego dzisiejszego liceum im. Stefana Batorego i gmach
Muzeum Narodowego. Projekt miasta-ogrodu Z¹bki jest opublikowany w: ¯bikowski 2006, s. 54 oraz w dokumencie Strategia rozwoju
miasta 2014�2023, s. 19, https://www.zabki.pl/assets/zabki/media/files/b737b37a-0fcb-4d5e-8997-5384aa90ccf7/u-lxiii-592-2014-strate-
gia-zal.pdf.

2 W 2020 r. struktura ludno�ci wynosi³a 9660 (25,5%) osób w wieku przedprodukcyjnym, 23 335 (61,7%) produkcyjnym i 4823
(12,8%) poprodukcyjnym.

3 Dane pochodz¹ z petycji w sprawie zmiany mechanizmu naliczania subwencji o�wiatowej dla miast powy¿ej 5000 mieszkañców,
z³o¿onej 24 grudnia 2018 r. przez burmistrz miasta Z¹bki, https://www.gov.pl/attachment/8edfa585-e8c1-46fc-9994-c8d5393c1010.
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botê, ju¿ okaza³o siê, ¿e jest u nas rodzina � mama
z 4 dzieci, z dzieckiem dopiero co urodzonym, i nie
maj¹ siê gdzie podziaæ. Jechali z granicy, kto� za-
dzwoni³ do pani burmistrz i na cito uruchomili�my
lokal, jedyny, jaki mieli�my, u¿ytkowy, biuro siê w nim
wcze�niej mie�ci³o. Wiêc tam by³y materace, zorga-
nizowali�my ko³dry, ¿eby mieli gdzie mieszkaæ (W1).

Rozmówcy mówili, ¿e potok ludzi ruszy³ pod
koniec lutego; to by³ lawinowy przyrost w pierw-
szych dniach; po kilkaset osób dziennie. Poza ru-
chem indywidualnych osób i rodzin, dociera³ trans-
port z granicy autokarami � takie kursy zrealizowa³
proboszcz jednej z z¹bkowskich pa-
rafii oraz lokalny pose³ przez swoj¹
fundacjê. Osoby te by³y przyjmowa-
ne przez mieszkañców, parafian oraz
do spontanicznie uruchomionego ho-
stelu w pomieszczeniach biurowych
spó³ki miejskiej. Czê�æ wcze�niejszych
imigrantów zarobkowych sprowadza-
³a swoje rodziny, lokuj¹c je w zajmo-
wanych wcze�niej pokojach pracow-
niczych i mieszkaniach, a sami
pozostawali lub jechali walczyæ. Tak-
¿e do wielu wcze�niej ¿yj¹cych ju¿ na
miejscu przyje¿d¿ali krewni i znajo-
mi.

Urz¹d Miasta przez ca³y najgorêtszy okres pró-
bowa³ prowadziæ w³asny rejestr. Od pocz¹tku mar-
ca do koñca kwietnia by³o tam wpisanych ok. 1500
osób. Urzêdnicy podkre�lali jednak, ¿e dane jedy-
nie mniej wiêcej oddawa³y stan faktyczny, gdy¿ wpis
do rejestru by³ dobrowolny (chocia¿ wspierany za-
chêtami otrzymania ukierunkowanej pomocy rze-

czowej), a dane nie by³y pó�niej aktualizowane. Co
jednak istotne, od po³owy kwietnia praktycznie
usta³o zg³aszanie nowych osób do rejestru. Mia³o
to zwi¹zek z systemowymi formami pomocy i rów-
noleg³ym uruchomieniem nadawania numerów
PESEL, których ³¹cznie w Z¹bkach wydano 1720.

Dynamikê uchod�stwa do Z¹bek i jego roz³o-
¿enie w czasie ju¿ po pierwszej gwa³townej fali od-
zwierciedlaj¹ niektóre dane miejscowego o�rodka
pomocy spo³ecznej (tab. 1).

Z danych wynika, ¿e po tzw. pierwszej fali uchod�-
cy nadal docierali do Z¹bek, tyle ¿e wolniej. Czê�æ

z nich mog³a mieæ ju¿ wcze�niejsze do�wiadczenie
mieszkania gdzie indziej w Polsce � rozbie¿no�æ miê-
dzy liczb¹ wydanych numerów PESEL (1720) a �wiad-
czeñ �300 z³ na start� (2730) pokazuje, ¿e ponad 1000
osób zdecydowa³o siê osi¹�æ w Z¹bkach ju¿ po uzy-
skaniu numeru PESEL w innym miejscu.

Podobnie, wska�nikiem dynamiki jest liczba dzie-
ci z Ukrainy przyjêtych do z¹bkow-
skich szkó³ (nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie jest
kompletna, gdy¿ uchodz¹cy uczniowie
mieli mo¿liwo�æ nauki online z Ukra-
iny).

Porównanie danych z koñca ubie-
g³ego roku szkolnego i pocz¹tku bie-
¿¹cego ze stanem na pocz¹tek kolejne-
go roku szkolnego wskazuje na wzrost
liczby dzieci korzystaj¹cych z placówek
o�wiatowych w mie�cie. Przedszkola
publiczne zachowa³y w zasadzie tê
sam¹ liczbê dzieci, a szko³y publiczne
zwiêkszy³y stan uczniów o ok. 12%.
Ponadto, porównuj¹c dane z obu ta-
bel, widoczne jest, ¿e 46% dzieci ukra-
iñskich korzysta w placówkach z dar-
mowych obiadów. Z kolei du¿y
spadek liczby uczniów � o ponad po-
³owê � dotyczy³ przede wszystkim
prywatnej szko³y im. Jerzego Popie-

Tabela 2. Liczba dzieci z Ukrainy przyjêtych do z¹bkowskich szkó³ przed
              wakacjami i po wakacjach

Publiczne szko³y podstawowe
(6 placówek) z zerówkami

Publiczna Katolicka Szko³a Podstawowa

Szko³a Podstawowa im. ks. Jerzego
Popie³uszki (prywatna)

Przedszkola publiczne samorz¹dowe
(3 placówki)

Przedszkola publiczne prowadzone
przez inny organ ni¿ jednostka samorz¹-
du terytorialnego (7 placówek)

Przedszkola niepubliczne (12 placówek)

OGÓ£EM

Stan na
14.04.2022

Stan na
7.09.2022

337 384

7 4

72 33

27 25

47 47

81 43

571 536

�ród³o: opracowanie w³asne.

Tabela 1. Dynamika uchod�stwa do Z¹bek na podstawie danych OPS

£¹czna liczba dzieci w przedszkolach
i szko³ach korzystaj¹cych z bezp³atnego
wy¿ywienia

£¹czna liczba osób korzystaj¹cych ze
�wiadczenia 300 z³ na start

£¹czna liczba osób, na które zosta³y
z³o¿one wnioski o �wiadczenie 40 z³
(dla osób przyjmuj¹cych uchod�czynie)

Stan na
26.04.2022

Stan na
6.09.2022

108 246

1624 2730

1053 53974

�ród³o: opracowanie w³asne.

4 £¹czna liczba osób, na które zosta³y z³o¿one wnioski na ��wiadczenie 40 z³� (5397) obejmuje te same osoby po kilka razy, ze wzglêdu
na przed³u¿anie �wiadczeñ.
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³uszki, publicznej szko³y katolickiej, oraz przedszkoli
niepublicznych. W przypadku szkó³ by³o to zwi¹-
zane m.in. z przenosinami do szkó³ publicznych,
w których po wakacjach uruchomiono oddzielne
klasy ukraiñskie, a w przypadku przedszkoli � z wy-
soko�ci¹ czesnego.

Sposoby organizowania i koordynacji
pomocy � wybrani aktorzy

Urz¹d Miasta Z¹bki
Pytani o pierwsze dni, moi rozmówcy byli zgodni:
z jednej strony cechowa³ je spontaniczny zryw po-
magaj¹cych, a z drugiej � brak procedur i sponta-
niczno�æ: To by³o na ¿ywio³, wtedy nie by³o ustalo-
nych sposobów finansowania, nie by³o mo¿liwo�ci
pozyskaæ �rodków na ten cel. Decyzje by³y na ¿y-
wio³ podejmowane (W1); Na pocz¹tku wszyscy siê
rzucili na pomaganie, wiêc siê czasu nie liczy³o. Ja
te¿ nie liczy³am, bo wszystko trzeba by³o zrobiæ
(W2); Na pocz¹tku ciê¿ko by³o z przepisami, to by³o
na ¿ywio³, przygotowanie umów, podpisywanie ich
z zarz¹dzaniem kryzysowym [Wydzia³ Zarz¹dzania
Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wo³ominie],
nie wiadomo kto za co odpowiada, czego bêdzie
wymaga³, jakie s¹ sprawozdania, druki (W3); Wtedy
robili�my non-stop burze mózgów � co jeszcze i w jaki
sposób mo¿emy zrobiæ (W10).

W pocz¹tkowym okresie Urz¹d Miasta sta³ siê
centrum zarz¹dzania i koordynacji: urzêdnicy pro-
wadzili bazê danych uchod�czyñ i ich potrzeb, ³¹-
czyli oferuj¹cych i poszukuj¹cych noclegu oraz
przyjmowali, zdobywali i dystrybuowali produkty
¿ywno�ciowe, higieniczne i inne, przy okazji orga-
nizuj¹c pracê wolontariuszy. Pierwszym dzia³aniom
towarzyszy³o równoleg³e wypracowywanie we-
wnêtrznych procedur i praktyk: Gdyby siê pani
przesz³a po mie�cie, to by pani zauwa¿y³a, ¿e na
przystankach, na stacji kolejowej, na tablicach in-
formacyjnych wisz¹ informacje z pro�b¹ � bo nie
mo¿emy tego nakazaæ osobom, które s¹ wolne i ¿yj¹
w demokratycznym kraju � ¿eby siê rejestrowali do
celów statystycznych. Od tego nie zale¿¹ �rodki so-
cjalne, od tego uzale¿nili�my tylko nasz¹ pomoc rze-
czow¹ i ¿ywno�ciow¹, która by³a koordynowana
przez wiele tygodni (W4); Stworzyli�my bazy � zbie-
rali�my zg³oszenia od osób, które chcia³y �przygarn¹æ�
osoby z Ukrainy i bazê osób które szuka³y schronie-
nia � i je ³¹czyli�my, po�redniczyli�my i koordyno-
wali�my tê pomoc, która nie�li inni (W1); Oprócz
miejsc noclegowych mieli�my masê innych darczyñ-
ców, pomagaj¹cych, bo zg³asza³y siê osoby do t³u-
maczenia, do wolontariatu, do nauki jêzyka polskie-
go, jak trzeba by³o znale�æ zak³ad dentystyczny, bo
dziecko bola³ z¹b, to szukali�my dentysty i przyj-
mowa³ za darmo, i inne us³ugi te¿. (�) Dwie apte-
ki te¿, bo obdzwoni³am wszystkie, ale tylko dwie

podjê³y wspó³pracê, ale te¿ czê�æ ju¿ zbiera³a w innej
formie, ale te¿ nie dociska³am. Dwie apteki dostarczy³y
sporo leków pierwszej potrzeby, przeciwbólowe, na
kaszel, chrypkê, podstawowe (W1).

Poza nadgodzinami, które narzuca³o obci¹¿e-
nie dodatkowymi zadaniami, pracownice i pracow-
nicy Urzêdu mierzyli siê z moralnymi wyzwaniami
np. samodzielnego finansowania czê�ci pomocy: Jak
kto� potrzebuje wózka czy ubranek, to pytamy kto
ma dzieci w tym wieku i tak zbieramy, albo jedzie-
my i kupujemy, to s¹ takie sytuacje, ¿e wiem, ¿e
wiozê co�, mam co� ze zbiórki np. ciuchy dla 4 dzieci,
i to wiozê. Wiem, ¿e te¿ by chcieli co� zje�æ. Wiêc po
drodze robiê im zakupy i do³¹czam od rzeczy ze zbiór-
ki. I wszyscy tak robili�my i robimy. Ka¿dy z nas
(W1).

W sali konferencyjnej zorganizowano magazyn
na dary rzeczowe. Na stronie Facebooka Urzêdu
Miasta regularnie pojawia³y siê og³oszenia, czego
brakuje w gromadzonych zasobach, a na informa-
cje te reagowali mieszkañcy i lokalni przedsiêbior-
cy. Zdarza³o siê, ¿e zakupy przywozili kurierzy, bo
kto� zamówi³ i poda³ ten adres jako docelowy:
Dobrze siê z³o¿y³o, ¿e to by³ okres postu i nie mieli-
�my �lubów [tradycyjnie udzielanych w sali konfe-
rencyjnej], i ca³y czas te¿ sesje Rady Miasta zdalne,
dlatego ta sala mog³a zostaæ wy³¹czona. Bo nie
mo¿na by by³o z niej wtedy korzystaæ (W1). Maga-
zyn prowadzony przez urzêdników by³ zasilany przez
mieszkañców oraz zorganizowanych darczyñców,
spo�ród których nale¿y wymieniæ Stowarzyszenie
Kupców z lokalnego targowiska, które organizowa-
³o regularne i hojne dostawy zró¿nicowanych pro-
duktów. W pó�niejszym okresie, kiedy zosta³y uru-
chomione specjalne �rodki na pomoc, urzêdnicy
równie¿ robili zakupy. Przeniesienie magazynu do
budynku Miejskiego O�rodka Sportu i Rekreacji
i oddanie w ca³o�ci w rêce wolontariuszy wymog³o
zmiany w jego dostêpno�ci, ale sz³y one w parze ze
zmieniaj¹cym siê zapotrzebowaniem na pomoc, bo
po uruchomieniu �wiadczeñ socjalnych liczba od-
wiedzaj¹cych magazyn wyra�nie spad³a.

Hostel
Urz¹d wspiera³ nie tylko osoby prywatne zg³aszaj¹-
ce siê po pomoc, ale te¿ niektóre podmioty, a przede
wszystkim spontanicznie uruchomiony hostel, zorga-
nizowany i zarz¹dzany przez spó³kê miejsk¹ w bu-
dynku biurowym. Impulsem do jego zorganizowania
by³a kryzysowa sytuacja kilkunastu indywidualnych
osób bez dachu nad g³ow¹, które trafia³y do Urzê-
du Miasta, kilku osób spo�ród wiêkszej grupy trans-
portowanej do Z¹bek przez jednego z proboszczów,
dla których nie uda³o siê zapewniæ noclegu w�ród
parafian, oraz rodziny, która zosta³a wyrzucona
przez miejscow¹ rodzinê po kilku dniach: Jak co�
potrzebowali�my, to wystêpowali�my te¿ do [Urzê-
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du] miasta, zw³aszcza zanim dostali�my pomoc fi-
nansow¹. Oni nam szukali darczyñcy przez swoje
sieci, do nas tylko kto� przyje¿d¿a³, dowozi³. Czê�æ
logistyczna i wsparcia by³a poza nami, na barkach
miasta, my tylko pomagali�my docelowo. Fajnie siê
to pouk³ada³o (W3).

Pomieszczenia mieszkalne zaadaptowano w ko-
mercyjnym biurowcu, w którym spó³ka wynajmuje
powierzchnie dla firm. Ich przygotowanie zajê³o
jeden dzieñ: pracownicy techniczni zamontowali
dodatkowy prysznic, pracownice biurowe urz¹dzi-
³y pokoje (�ka¿dy przyniós³ co móg³�), a prezes
kupi³ na pocz¹tek 20 ³ó¿ek i lodówkê. Wygospo-
darowano te¿ du¿y widny pokój z okr¹g³ym sto-
³em, który s³u¿y jako jadalnia lub miejsce spotkañ,
pokój telewizyjny i komputerowy (Na pocz¹tku oni
tylko siedzieli i ogl¹dali telewizjê, telewizor i inter-
net chodzi³ non stop. Na okr¹g³o telewizja ukraiñ-
ska [W3]) oraz salkê do opieki nad dzieæmi. Spó³ka
funduje te¿ mieszkañcom hostelu codzienne obia-
dy, które ju¿ wcze�niej op³aca³a dla swojej za³ogi.

W kolejnych dniach, gdy zapotrzebowanie na
nocleg ros³o, zdobyto kolejne ³ó¿ka i po�ciel z Agen-
cji Rezerw Materia³owych, za po�rednictwem powia-
towego Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w Wo-
³ominie. Równie¿ w kolejnych dniach zaadaptowano
odrêbne pomieszczenie na pralniê i kolejny prysz-
nic: I tak ten budynek utrzymujemy, i tak jest ogrze-
wany, wentylacja, �wiat³o siê pali, to nie jest du¿a
ró¿nica [w kosztach]. A budynek ¿yje, co� tam siê
dzieje, warunki nie s¹ najgorsze, to jest biurowiec,
tam s¹ pomieszczenia domowe, a nie hotelowe, do
hotelu nam trochê jeszcze brakuje. Ale jest czysto,
ciep³o, bezpiecznie, s¹ przestrzenie wolne. (�) Pozo-
stali najemcy maj¹ pomieszczenia biurowe. Wiêkszo�æ
podesz³a ze zrozumieniem, wrêcz sami przywie�li
dodatkow¹ pomoc, ubrania, �rodki czysto�ci. Ale te¿
byli tacy, którym to przeszkadza, bo ha³as, dzieci,
zaczêli psioczyæ, ja powiedzia³em, ¿e mo¿emy siê
rozstaæ i w³a�nie jedna firma siê wyprowadza (W3).

Zarz¹d nad hostelem od samego pocz¹tku prze-
jê³a jedna z pracownic, która przyzna³a z zadowo-
leniem, ¿e wbrew swoim oczekiwaniom spe³nia siê
w hotelarstwie. Poza przyjmowaniem nowych osób
i zaspokajaniem podstawowych potrzeb, wziê³a na
siebie tak¿e organizacjê pobytu, a nawet negocjo-
wanie wzajemnych stosunków, praw i obowi¹zków
mieszkañców, rozwi¹zywanie konfliktów i próby
aktywizacji zawodowej.

Gdy odwiedzi³am hostel, mieszka³o w nim 35 osób,
w tym 5 mê¿czyzn, 12 dzieci w wieku przedszkol-
nym, 5 w wieku szkolnym i 13 kobiet, 3 koty i pies.
W�ród mieszkañców hostelu s¹ osoby, które miesz-
ka³y w nim od pocz¹tku, ale równolegle trwa rota-
cja: U nas nadal pojawiaj¹ siê nowe osoby, jest prze-
p³yw � siedz¹ po kilka dni, po tygodniu, kto�
wyjedzie, kto� przyjedzie, albo kto� kogo� wystawi³
za drzwi [osoba fizyczna], oni trafiaj¹ do Centrum

Kryzysowego, a potem do nas. (�) W tych poko-
jach jest np. 7 ³ó¿ek � 6 osób, 5 ³ó¿ek � 4 osoby. Ci
co pierwsi przyszli, to s¹ rodziny [operuje imiona-
mi]. Potem jest S., jest sama, i j¹ musimy przerzu-
caæ z pokoju do pokoju, ze wzglêdu na grupy-rodzi-
ny. Ci¹g³e zmiany. Tyle przyjecha³o, tyle wyjecha³o,
a tu has³o, ¿e 5 osób, a my nie mamy takich pokoi
typowych. Jeszcze tu kot, a tu dziecko p³acz¹ce. I np.
³ó¿ko dostawione. To siê zmienia (W2). Zdarzaj¹
siê tak¿e osoby, które przychodz¹ na kilka dób, a po-
tem udaje im siê wynaj¹æ w³asne mieszkanie, albo
te¿ jad¹ dalej � w Polskê, do Europy, lub wracaj¹
do Ukrainy. Tylko kilka osób wychodzi co rano do
pracy i swobodnie porusza siê komunikacj¹ miej-
sk¹ po aglomeracji warszawskiej. Zdecydowana
wiêkszo�æ nie szuka pracy, dotyczy to te¿ tych ko-
biet, które maj¹ dzieci w wieku szkolnym.

Parafia
Na samym pocz¹tku, w okolicach 24 lutego, na
wszystkich mszach zosta³o skierowane s³owo na ko-
niec, w og³oszeniach, z zachêt¹, aby wspomóc w tej
wyj¹tkowej sytuacji wszystkim, co mamy. Z jednej
strony szukali�my wolontariuszy, ale z drugiej zbie-
rali�my deklaracje od osób, które mog³y zaoferowaæ
zamieszkanie (W6). Jeden z miejscowych probosz-
czów po szybkim przygotowaniu zaplecza w�ród
parafian, czemu s³u¿y³a dystrybuowana ankieta doty-
cz¹ca mo¿liwo�ci przyjêcia osób do w³asnego domu
i oferowanych warunków, zorganizowa³ transport
dla ok. 100 osób z Ukrainy.

Ca³y system pomocy oparty by³ na sprawnie zor-
ganizowanym wolontariacie o horyzontalnej struktu-
rze, gdy¿ ka¿da rodzina goszcz¹ca otrzyma³a opieku-
na, który mia³ za zadanie odci¹¿aæ j¹ z dodatkowych
�wiadczeñ na rzecz uchod�czyñ, a ca³¹ sieæ z kolei na
bie¿¹co monitorowa³a i wspiera³a trójka koordyna-
torów: Mieli byæ ³¹cznikiem miêdzy rodzin¹ goszcz¹c¹
i uchod�cami a nami. Podstawowa rola: pokazanie,
¿e rodzina nie zosta³a sama, ¿eby siê czu³a bezpiecz-
nie, i druga rzecz, ¿e je¿eli by³y jakie� problemy czy
wyzwania, to ¿e ten wolontariusz w pierwszej kolej-
no�ci próbuje rozwi¹zaæ je sam. Wizyta u lekarza,
kwestie urzêdowe, szko³a, przedszkole, wyrobienie
PESEL-u� Ale pojawia³y siê te¿ proste wyzwania, na
przyk³ad rodzina przyjecha³a z dzieckiem, a nie mieli
wózka spacerówki. [Imiê] umieszcza³a te og³oszenia
gdzie� na stronie internetowej i momentalnie mieli�my
trzy wózki (W5). Dodatkowo rodziny goszcz¹ce tu¿
po przyje�dzie wziê³y udzia³ w spotkaniu, na którym
informowano jak i o czym rozmawiaæ z uchod�czynia-
mi, maj¹c na wzglêdzie ich trudne do�wiadczenia,
a uchod�czynie spotka³y siê z burmistrz Z¹bek, która
informowa³a o mo¿liwo�ciach pomocy. Pó�n¹ wio-
sn¹ zorganizowano przy parafii piknik integracyjny.

Spo�ród 100 uchod�czyñ trzy miesi¹ce pó�niej
pozosta³o ich ju¿ tylko 38, w tym 20 doros³ych i 18
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dzieci. Pozosta³e usamodzielni³y siê, pojecha³y da-
lej (USA, Niemcy, Grecja, Portugalia, Anglia) lub
wróci³y do Ukrainy.

Pozostali aktorzy
W lokalnej spo³eczno�ci funkcjonowa³y i funkcjo-
nuj¹ jeszcze inne podmioty, które organizowa³y
przyjazdy i w³¹cza³y siê w pomoc uchod�czyniom
w ró¿nych momentach i z ró¿n¹ intensywno�ci¹.
Razem aktorzy ci tworz¹ zorganizowan¹ sieæ o gêst-
szych lub rzadszych po³¹czeniach.

Rz¹d kontra samorz¹d. Ramy prawne
a potrzeby i mo¿liwo�ci
Pocz¹tkowy chaos po 24 lutego, którego do�wiad-
czy³y osoby organizuj¹ce pomoc, wynika³ z braku
przepisów i procedur. Mimo braku ram prawnych,
przedstawiciele w³adz pañstwowych publicznie wy-
g³aszali zapewnienia i obietnice, których samorz¹dy
nie by³y w stanie wówczas zrealizowaæ, chocia¿ to
w³a�nie do nich oraz do spo³eczno�ci lokalnych tra-
fia³y uchod�czynie. W efekcie, poza entuzjastyczny-
mi narracjami o piêknym zrywie spo³ecznym, w pro-
wadzonych przeze mnie rozmowach wybrzmia³o te¿
sporo gorzkich uwag, które najtrafniej zsumowa³a
jedna z osób: Wcze�niej pad³o zbyt wiele s³ów, ale
nie wiadomo by³o o co chodzi i na co mo¿na liczyæ.
Powsta³o bardzo du¿o oczekiwañ, szczególnie w�ród
tych ludzi i potem spotykali�my siê z tym, ¿e kto�
tak powiedzia³, a my tak nie robimy, a inny jeszcze
co innego, a my nie realizujemy prawa. Zarzuty
wobec samorz¹du, zanim wesz³a ustawa. (�) Wyj-
�ciowo to by³y ludzkie dramaty, jak siê s³ucha³o tych
ludzi. To by³a odpowiedzialno�æ zrzucona na urzêd-
ników, i problem moralny. (�) Proszê prze�ledziæ
s³owa polityków, którzy rzucali pomys³ami, ale
wszystko by³o realizowane przez gminê. Niewa¿ne,
¿e pieniêdzy nie by³o, ¿e nie zosta³a opracowana pro-
cedura (�). Czyli ka¿da gmina tworzy w³asn¹ pro-
cedurê na chybcika, na kolanie, inaczej do wielu te-
matów podchodzi, a pomys³ów odgórnych nie ma.
Przyjmuje w otwarte ramiona, w pe³nych ilo�ciach
(�). I wszystko jest scedowane na samorz¹dy (W4).

12 marca wesz³a w ¿ycie specustawa pomoco-
wa, jednak pocz¹tkowo niefortunnie odró¿nia³a ona
uchod�ców ukraiñskich, którzy przekroczyli grani-
cê polsko-ukraiñsk¹, od tych, którzy do Polski do-
tarli inn¹ drog¹, wy³¹czaj¹c tych drugich z wszelkiej
pomocy. Nowelizacja, przyjêta 15 kwietnia, uzna³a
prawo do pomocy tak¿e Polaków goszcz¹cych
uchod�czynie, którym zagwarantowano �wiadczenia
na ten cel. Kolejne nowelizacje wchodzi³y w ¿ycie
jeszcze kilkukrotnie, co wynika³o z dynamiki sytu-
acji. Fala uchod�czyñ poci¹gnê³a za sob¹ tak¿e ko-
nieczno�æ zmian wielu innych ustaw, m.in. eduka-

cji, pomocy spo³ecznej, ponadto u³atwieñ w proce-
durach remontów budynków komunalnych, uela-
stycznienia rynku pracy, zwiêkszenia mo¿liwo�ci
korzystania z kursów jêzyka polskiego przez Ukra-
iñców czy mo¿liwo�ci tworzenia punktów przed-
szkolnych dla dzieci z Ukrainy. Mimo zmian w pra-
wie, samorz¹d nadal ma powa¿ne ograniczenia, jak
np. brak lokali socjalnych. Dlatego te lokale, w któ-
rych miasto lokowa³o pojedyncze rodziny, by³y lo-
kalami biurowymi czy us³ugowymi, a procedura
by³a obci¹¿ona powa¿nymi w¹tpliwo�ciami: A co
bêdzie, je¿eli ci ludzie siê nie odnajd¹, wiêc my ich
bierzemy na stan, a trzeba bêdzie zapewniæ lokal.
Ale jak zapewniæ lokal, skoro my nie jeste�my na-
szym mieszkañcom w stanie zapewniæ lokali komu-
nalnych, na które czekaj¹ po 10 lat (W1).

W kwietniu Urz¹d Miasta nieoczekiwanie od-
wiedzi³a dziennikarka �New York Times�, Aman-
da Taub, która koncentrowa³a siê na sytuacji
uchod�czyñ, które stanowi³y wiêkszo�æ w�ród ucie-
kinierów przez wojn¹. W reporta¿u okre�li³a Z¹bki
jako �ma³e przedmie�cie Warszawy, które stanowi
przyk³ad obietnicy, ale i wyzwañ zwi¹zanych
z wysi³kiem Polski na rzecz przyjêcia ukraiñskich
uchod�czyñ�. Po nawi¹zaniu kontaktu z jedn¹
z pierwszych uchod�czych rodzin, które tu dotar³y
(matki z nastoletni¹ córk¹ i kilkumiesiêcznym sy-
nem), pisa³a, ¿e �rodzina ¿yje niepewnie, uzale¿nio-
na od niewielkiego kieszonkowego polskiego rz¹du
i hojno�ci polskich s¹siadów�. Taub pochyli³a siê nie
tylko nad niskim uposa¿eniem socjalnym, ale tak¿e
nad z³o¿onym problemem pracy samodzielnych
matek i braku systemowego wsparcia w opiece nad
dzieæmi, który zreszt¹ jest od dawna dobrze znany
wielu polskim rodzinom. W skrócie � Taub podkre-
�la³a, ¿e przyjazne rodzinie strategie zatrudnienia s¹
w Polsce bardzo rzadkie, a opieka nad dzieæmi po-
ni¿ej 3 lat jest czêsto tak droga, ¿e wiele kobiet de-
cyduje siê tañsze w ostatecznym rozrachunku pozo-
stanie w domu dopóki dzieci nie osi¹gn¹ wieku
przedszkolnego. Niestety, przedszkola � pomimo de-
klarowanej dostêpno�ci � równie¿ nie oferuj¹ dosta-
tecznej liczby wolnych miejsc. Rozwi¹zaniem nie
mo¿e byæ podnoszenie limitów liczebno�ci grup
przedszkolnych czy klas szkolnych, o czym zdecy-
dowa³ rz¹d, bo to zmniejsza komfort i bezpieczeñ-
stwo. Ostatecznie autorka dostrzeg³a ryzyko politycz-
nego sprzeciwu (backlash), wobec rz¹dowego
wspierania matek-Ukrainek bez podejmowania po-
dobnych wysi³ków na rzecz matek-Polek (Taub 2022).

Mieszkañcy. Wsparcie ze strony
mieszkañców i wolontariat
Najwiêksza grupa uchod�czyñ znalaz³a dach nad
g³ow¹ samodzielnie lub za po�rednictwem osób
prywatnych, przez wynajem mieszkañ lub licznych
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w mie�cie pokoi pracowniczych. Do�æ czêstym
wzorcem, ze wzglêdu na czêste budownictwo jed-
norodzinne w pó³nocnej czê�ci miasta, by³o przyj-
mowanie uchod�czyñ do pustych domów, w któ-
rych wynajmowano jeden pokój ka¿dej rodzinie �
w urzêdzie takie budynki roboczo nazywa siê mia-
nem �ko³chozów�, w odró¿nieniu od lepiej zorga-
nizowanych �hosteli�. W niektórych przypadkach
takie zagêszczenie przyjmowanych osób mog³o byæ
wynikiem chêci pomocy mo¿liwie du¿ej liczbie
osób, ale nie mo¿na wykluczaæ tak¿e wprowadzo-
nego nowelizacj¹ ustawy z 12 kwietnia czynnika
dop³at socjalnych liczonych �od g³owy�.

Zarazem znaczna czê�æ uchod�ców korzysta³a
z dobrowolnego wsparcia osób prywatnych � zna-
jomych, s¹siadów i pozosta³ych mieszkañców �
udzielanego w formie bezpo�redniej lub po�redniej.
Wszyscy moi rozmówcy podkre�lali rolê mieszkañ-
ców w organizowaniu pomocy dla osób uchodz¹-
cych z Ukrainy. Pomoc lokalnej spo³eczno�ci by³a
udzielana na kilka sposobów. Po pierwsze, nale¿y
rozró¿niæ spontaniczn¹ pomoc indywidualn¹ i zor-
ganizowany wolontariat. Po drugie, charakter po-
mocy by³ zró¿nicowany: rzeczowa, finansowa,
us³ugowa, ale te¿ pomoc w szukaniu informacji np.
w polskojêzycznym internecie, przy poszukiwaniu
mieszkania na wynajem czy przy za³atwianiu spraw
urzêdowych. Po trzecie, pomaga³y osoby fizyczne,
firmy, organizacje, placówki o�wiatowe i admini-
stracja. W³¹czenie siê tak ró¿norodnych aktorów
do sieci pomocy pomaga³o w przep³ywie wszela-
kich potrzebnych dóbr, us³ug i informacji.

Pocz¹tkowy zryw chêtnych do pomocy by³ tak
liczny, ¿e urzêdniczka z Urzêdu Miasta koordynuj¹-
ca czê�æ pomocy zaczê³a spisywaæ dane tych osób:
Ja sobie w drugim dniu po wybuchu wojny utworzy-
³am kajecik [pokazuje mi z daleka gêsto zapisany
zeszyt], bo nie by³am w stanie spamiêtaæ i mam tu
zapisanych wszystkich, którzy nam pomagali, osoby
fizyczne i firmy, i od tygodnia próbujê spisaæ te oso-
by, bo chcemy przygotowaæ specjalne podziêkowa-
nia (W1). Urz¹d Miasta przej¹³ w tym pierwszym
okresie koordynowanie czê�ci systemu pomocy
w mie�cie, ³¹czenie osób potrzebuj¹cych i pomaga-
j¹cych oraz prowadzenie magazynu darów rzeczo-
wych.

Kilka inicjatyw zorganizowanych w mie�cie
bazowa³o na stabilnym wolontariacie, jak na przy-
k³ad wspominana ju¿ sieæ wsparcia rodzin goszcz¹-
cych uchod�czynie za po�rednictwem jednej z pa-
rafii czy obs³uga magazynu wydzielaj¹cego pomoc
rzeczow¹. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w�ród wolontariac-
kiego personelu by³y nie tylko mieszkanki, ale te¿
same uchod�czynie, które zg³asza³y siê tu¿ po przy-
byciu do miasta. Z kolei je¿eli chodzi o organizacjê
wolontariatu w�ród parafian, rodziny nie czeka³y
na kontakt ze strony wolontariusza, tylko wsiada³y
w samochód i za³atwia³y potrzebê. Wolontariusze

mieli w za³o¿eniu odci¹¿aæ rodzinê, ale okazali siê
w wielu przypadkach niepotrzebni. My zachêcali-
�my wolontariuszy, ¿eby ich praca by³a dyskretna,
¿eby siê nie narzucali, a rodziny chcia³y na pocz¹t-
ku najwiêcej z siebie daæ, to by³o dla nich wa¿ne
(W5).

Na pracy wolontariuszy polega³y tak¿e z¹bkow-
skie szko³y, inauguruj¹ce i koordynuj¹ce ró¿ne ini-
cjatywy pomocowe, jak robienie kanapek, które
by³y zawo¿one na warszawskie dworce w okresie,
gdy nap³yw uchod�czyñ by³ najbardziej intensyw-
ny, aukcje i koncerty charytatywne czy kiermasze
ukraiñskich potraw przygotowanych m.in. przez
uchod�czynie z hostelu. Szko³y w tym czasie pró-
bowa³y tak¿e wykorzystaæ swój unikatowy dostêp
do rodziców swoich uczniów, aktywizuj¹c ca³e ro-
dziny do pomocy i wsparcia: By³em na kilku du-
¿ych wydarzeniach, szko³y organizowa³y dni ukraiñ-
skie, pikniki charytatywne i by³em w 3 placówkach.
Jestem mile zaskoczony, bo by³ du¿y odzew, zw³asz-
cza na licytacjach, mnóstwo ludzi, i ze �wiata biz-
nesu, i rodziców, którzy licytowali, przebijali, ku-
powali, chodzi³o o to, aby zap³aciæ. Co� co by³o
warte 100 z³, sz³o za 500, 600, bo chodzi³o o ideê.
(�) Ten �wiat siê odnalaz³ i przez tego typu impre-
zy spotka³ siê z niesamowitym odzewem. I czy to
by³ �rodek tygodnia czy to by³a niedziela, frekwen-
cja by³a bardzo du¿a (W3).

Je¿eli z kolei chodzi o spontaniczn¹ pomoc s¹-
siedzk¹, uda³o mi siê pozyskaæ relacjê mieszkanki,
samotnie mieszkaj¹cej emerytki, która w pewnym
momencie by³a mocno w³¹czona w problemy kilku
ukraiñskich rodzin mieszkaj¹cych w bezpo�rednim
s¹siedztwie. Zgodzi³a siê opisaæ swoje do�wiadcze-
nia, poni¿ej przedstawiam obszerny fragment.

W wielorodzinnym budynku, w którym miesz-
kam, s¹ dwa mieszkania wynajmowane przez oby-
wateli narodowo�ci ukraiñskiej. W jednym od daw-
na mieszka rodzina � ma³¿eñstwo z dwiema ma³ymi
córeczkami, a w drugim czterech, czasem piêciu mê¿-
czyzn. To drugie mieszkanie jest przerobione z du¿ej
oko³o 60-metrowej piwnicy (poziom minus jeden)
i ma tylko maleñkie okienka pod sufitem. Ma wszel-
kie wygody, ale praktycznie jest zimne i zawsze ciem-
ne. Lokatorzy s¹ spokojni i przyja�ni, niektórzy s¹
od kilku lat w Polsce i radz¹ sobie z rozmow¹ po
polsku. Wcze�nie rano wspólnie wyje¿d¿aj¹ samocho-
dem do pracy poza miasto, wracaj¹ pó�nym wieczo-
rem. Pracuj¹ na budowach odleg³ych nawet o 100
km. Tylko niedziele spêdzaj¹ ko³o domu.

Obok naszego bloku stoi na sporej dzia³ce piê-
trowy dom (dawniej jednorodzinny), a od kilku lat
zamieszkiwany przez kilku pracowników (robotni-
ków) jakich� firm, tak¿e pos³uguj¹cych siê m.in. jê-
zykiem rosyjskim.

Gdy na Ukrainie zaczê³a siê wojna, mia³am oka-
zjê kilkakrotnie rozmawiaæ z moimi s¹siadami Ukra-
iñcami, bo pyta³am, czy ich rodziny s¹ bezpieczne.
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Wówczas byli w miarê spokojni, bo uwa¿ali, ¿e szyb-
ko siê wszystko zakoñczy, maj¹ kontakt telefoniczny
z ¿onami i rodziny s¹ na bezpiecznych terenach.

Gdy do Polski zaczêli docieraæ uciekinierzy z Ukra-
iny, nadal uwa¿ali, ¿e ich rodzin to nie dosiêgnie.

Ale dosyæ pó�no � nie potrafiê dok³adnie okre-
�liæ kiedy to by³o, ale ju¿ po okresie kryzysu nap³y-
wu na dworcach warszawskich, bo sama by³am na
Wschodnim i Centralnym, oferuj¹c na miejscu po-
moc przybyszom (pamiêtam nie�le jêzyk rosyjski,
co by³o wtedy poszukiwane) � do moich s¹siadów
ukraiñskich (tych z piwnicy) przyje¿d¿aæ zaczê³y
rodziny. Wpierw przyjecha³a jedna ¿ona z dorasta-
j¹c¹ córk¹ i matk¹, i zamieszka³y wspólnie w tym
mieszkaniu. S¹siad uzna³, ¿e siê pomie�cili, koledzy
pomogli i jest dobrze. Po jakim� czasie przyjecha³y
do dwóch kolejnych panów ¿ony z dzieæmi � jedna
z 2 synami ok. trzech lat i jednego roku, druga z dwo-
ma ch³opcami 8- i 10-letnim. Wszyscy w pierwszych
dniach mie�cili siê w tym jednym mieszkaniu. Mia-
³am niepotrzebny porz¹dny du¿y dywan, który chêt-
nie panie przyjê³y, bo wtedy by³y takie zimne dni
i narzeka³y ¿e jest zimno w pokoju.

Posz³am do nich i zapyta³am, czy potrzebuj¹ po-
mocy w za³atwianiu czegokolwiek, ale uznali ¿e nie,
bo za³atwiaj¹ nocleg w tym s¹siednim wolnostoj¹-
cym budynku, o którym wspomnia³am. Rzeczywi�cie,
te dwie rodziny przenios³y siê obok, razem z mê¿ami.
W suterenie pojawi³ siê wówczas mocno starszy pan �
Ukrainiec, ojciec jednego z lokatorów, i jeszcze jedna
kobieta z dorastaj¹c¹ córk¹.

Przy okazji przypadkowych spotkañ pyta³am, czy
nie potrzebuj¹ pomocy, mo¿e w urzêdzie, mo¿e
w szkole czy przedszkolu, ale panowie uznali, ¿e dzie-
ci nie bêd¹ nigdzie wysy³aæ, bo nied³ugo wracaj¹ do
Ukrainy. Tak¿e kobiety dziêkowa³y i nie chcia³y ¿ad-
nej pomocy. Nawet proponowa³am, ¿eby przychodzi-
³y do mnie z dzieæmi na bajki w telewizji, ale nie sko-
rzysta³y. Nie chcia³am byæ natarczywa, choæ mia³am
poczucie, ¿e mog³am jako� pomóc, zdawa³am sobie
sprawê, ¿e panowie pracuj¹, nie�le zarabiaj¹ i rzeczy-
wi�cie pewnie mog¹ przez jaki� czas utrzymywaæ swo-
je rodziny, choæ logistycznie by³o ciê¿ko.

Ale po kilku dniach mieszkania w domu obok
zawita³o u mnie dwóch znajomych s¹siadów Ukra-
iñców, ¿al¹c siê na warunki mieszkaniowe � mieli
tam po pokoju na rodzinê i wspóln¹ dla budynku
kuchniê, ³azienkê. Pytali, czy mog³abym pomóc zna-
le�æ im mieszkania do wynajêcia, ale tylko w naszej
miejscowo�ci. Od razu uprzedzi³am, ¿e mo¿e byæ pro-
blem, bo miasteczko niewielkie, a Ukraiñców u nas
zawsze by³o wielu, wiêc rodzin te¿ przybywa od
dawna. Mówili, ¿e szukaj¹ w internecie w telefonach,
ale to niewygodnie i trudniej. Zaproponowa³am,
¿eby sami przyszli do mnie do komputera lub przy-
s³ali ¿ony, ¿e pomogê szukaæ wspólnie, ale nie chcieli
skorzystaæ, wiêc przesiedzia³am przed komputerem
wiele godzin, dzwoni³am pod ka¿dy ewentualny

numer telefonu. Niestety ofert by³o bardzo ma³o,
ale te¿ prawie wszystkie by³y zazwyczaj ju¿ nieak-
tualne � trochê spó�nione by³y te starania o wyna-
jem. Ale muszê te¿ dodaæ, ¿e niektóre oferty, zazwy-
czaj te przez po�redników, by³y nie do przyjêcia ze
wzglêdu na ¿¹danie du¿ej kaucji, okresu rocznego
najmu lub notarialnego po�wiadczenia. Tylko w przy-
padku jednego telefonu oznajmiono, ¿e �Ukraiñcom
nie wynajmê�. Przekaza³am sms-em do jednego z Ukra-
iñców numery telefonów dwóch ofert, które ew. by³y
do rozwa¿enia. Nie by³o odzewu, ale po paru dniach
przyszed³ do mnie jeden z s¹siadów z ¿on¹, bo uznali
¿e mo¿e jednak poszukaæ w Warszawie, tylko bli-
sko, bo siê boj¹. Przepatrzy³am biura po�rednictwa
wynajmu, szukaj¹c mieszkañ pod has³em �Praga�,
a tak¿e wynajem bezpo�redni. Wykona³am znów
dziesi¹tki telefonów, do dzi� le¿y ko³o komputera
kartka z numerami telefonów i adresami do rozwa-
¿enia. Przekaza³am informacjê, ¿e poni¿ej trzech
tysiêcy z³otych miesiêcznie nie ma co marzyæ. Jed-
nocze�nie przekaza³am numery telefonów i adresy
instytucji pomagaj¹cych � takich jak Ukraiñski Dom
czy Centralna Koordynacja Noclegów, które poma-
gaj¹ Ukraiñcom, zaznaczy³am, ¿e jest wiele infor-
macji w jêzyku ukraiñskim i mo¿na pod tymi nu-
merami tak¿e rozmawiaæ w jêzyku ukraiñskim.
Nadal zapewni³am, ¿e jakby uznali, ¿e mogê im
w czym� pomóc, to mog¹ zawsze do mnie przyj�æ.

Rodziny chyba zrezygnowa³y z poszukiwania
mieszkañ, bo widzê, ¿e mieszkaj¹ nadal w tym bu-
dynku, jako� u³o¿yli sobie wspólnie ¿ycie, razem bie-
siaduj¹ w ogrodzie, dzieci bawi¹ siê wspólnie i to
wielka rado�æ, ¿e s³ychaæ ich �miech (mieszkanka
miasta, 71 lat).

Podsumowanie 1: Heterogeniczna sieæ
Pierwszy wniosek, jaki wynika z badañ, dotyczy
usieciowania pomocy w spo³eczno�ci lokalnej. To
sieci obs³uguj¹ dystrybucjê i wymianê wszelkich
rzeczy, na które jest zapotrzebowanie, i którymi
mo¿na siê dzieliæ � pomocy rzeczowej, potrzebnych
us³ug specjalistycznych (wiedza farmaceutyczna,
fizjoterapia, translacja) oraz wiedzy merytorycznej,
wraz z prac¹ przy ich dystrybucji. W najgorêtszym
okresie zarówno siatka zakupów z pobliskiego bazar-
ku, jak i telefon koordynatora wolontariuszy, z któ-
rego ten korzysta³ po kilkaset razy dziennie, mia³y
analogiczne znaczenie w tej sieci, co zreszt¹ intu-
icyjnie (i zaskakuj¹co dla samej badaczki) podkre-
�lali sami rozmówcy, którzy rozmywali granicê miê-
dzy lud�mi a przedmiotami. St¹d ograniczanie tej
interpretacji do sieci spo³ecznej to zbyt w¹ska rama,
nieoddaj¹ca istoty tej sieci, któr¹ tworz¹ nie tylko
aktorzy, ale i aktanci � przedmioty, pomieszczenia
i og³oszenia, które maj¹ sprawcz¹ funkcjê w bada-
nym modelu pomocy. Szczególne uwra¿liwienie na
aktantów (niebêd¹cych lud�mi) wynika³o najpew-
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niej z koncentracji moich rozmówców na tym, co
zarazem materialne i niezbêdne. Cz¹stkowa interpre-
tacja wed³ug ram teorii aktora�sieci zasadza siê na
stwierdzeniu równorzêdno�ci spo³ecznego i material-
nego w zakresie ich usieciowania i sprawczo�ci w d¹-
¿eniu do wspólnie zdefiniowanego porz¹dku (Law
2014, s. 217�220]. Taki wzorzec dzia³ania i sposób
przypisywania warto�ci napotka³am w terenie, on
te¿ najpe³niej oddaje specyfikê lokalnej sieci pomo-
cy, zw³aszcza w najbardziej intensywnym okresie
marca i kwietnia 2022 roku.

Sieæ lokalna jest wyra�nie wyodrêbniona ze
wzglêdu na strukturê samorz¹dow¹ i specyfikê spo-
³eczn¹. Jej zasadnicze granice okre�laj¹ wszyscy
aktorzy (w du¿ej mierze lokalni) oraz zasiêg pozy-
skiwania i dystrybucji przedmiotów czy us³ug. Jest
to zredukowany model, bo sieæ lokalna ma powi¹-
zania � czy raczej jest czê�ci¹ � sieci o szerszych
zasiêgach: powiatowej, wojewódzkiej, pañstwowej,
miêdzynarodowej. Badania pozwoli³y zgromadziæ
przyk³ady korzystania z ka¿dej z tych sieci do celu
rozwi¹zywania problemów lokalnych. Nadrzêdni
aktorzy stanowi¹ zarazem niekiedy swoiste punkty
wêz³owe, czyli wspólne dla pozosta³ych mniejszych
sieci, uczestnicz¹c w sieciach o ró¿nym zasiêgu.
Koncentracja na zasiêgu lokalnym, czyli w prakty-
ce gminnym i powiatowym, wynika z ustruktury-
zowania w³adz samorz¹dowych. Najczê�ciej wspo-
minan¹ instytucj¹ ponad gmin¹ by³o Powiatowe
Centrum Zarz¹dzania Kryzysowego w Wo³ominie
(�zarz¹dzanie kryzysowe�).

W obrêbie samej sieci lokalnej mo¿na wskazaæ
te¿ struktury o mniejszym zasiêgu, które s¹ do pew-
nego stopnia niezale¿ne w pomaganiu i sk³adaj¹ siê
z odrêbnych (wy³¹cznych) podmiotów. Czê�æ z nich
ukszta³towa³a siê spontanicznie na bazie wcze�niej-
szych powi¹zañ formalnych, ze wzglêdu na zapo-
trzebowanie na pomoc, wytwarzaj¹c dla siebie w³a-
sne cele powi¹zane z pomaganiem, które nastêpnie
staraj¹ siê rozwi¹zywaæ. Miarodajnym przyk³adem
jest tu hostel utworzony przez spó³kê miejsk¹, któ-
ry mo¿e s³u¿yæ jako przyk³ad klasycznej Callonow-
skiej problematyzacji (Callon 2014, s. 300�305).
Niewielka grupa kilku osób zareagowa³a na nowo
powsta³y problem spo³eczny (gwa³towne uchod�-
stwo), a nastêpnie sformu³owa³a w³asny cel (stwo-
rzenie warunków do bytowania) i dostêpne drogi
jego osi¹gania, obudowuj¹c tê inicjatywê mo¿liwo-
�ciami formalnymi (powierzchnie biurowe spó³ki
miejskiej i parasol organizacyjny i finansowy tej
samej spó³ki) i okre�laj¹c zestaw aktorów (aktan-
tów), którzy s¹ niezbêdni w d¹¿eniu do tego celu:
biurowiec, osoby zarz¹dzaj¹ce spó³k¹, pracownica-
-mened¿erka hostelu, infrastruktura (m.in. ³ó¿ka i prysz-
nice), przedmioty (m.in. rêczniki i talerze), jedze-
nie (pozyskiwane z darów i catering), samochody
dostawcze, zasi³ki socjalne, telefony komórkowe,
wiedza merytoryczna, organizacje wspieraj¹ce i wo-

lontariusze. Suma tych czynników i ³¹czny efektów
ich oddzia³ywañ pozwala na funkcjonowania quasi-
-domu dla grupy kilkudziesiêciu osób, 3 kotów i psa.

Sieci o mniejszym zasiêgu mog¹ siê w czym� spe-
cjalizowaæ, jak np. w dawaniu noclegów czy w po-
�rednictwie pracy, dziêki czemu buduj¹ wiedzê i za-
plecze, i mog¹ siê tymi rzeczami wymieniaæ
(Wzajemnie siê wspieramy, podpowiadamy sobie).
Takie tematyczne powi¹zania miêdzy sieciami
wspieraj¹ ich dzia³ania, co pokazuje wypowied�:
Pomoc, jak¹ dosta³am, to najbardziej z prywatnego
hostelu. Oni te¿ maj¹ podpisan¹ umowê z zarz¹-
dzaniem kryzysowym, tylko tam s¹ inne warunki.
Jednego dnia zadzwoni³ powiat, czy mam miejsca.
Tak, mam. Przys³ali 5 osób. A z Urzêdu Miasta dzwo-
ni¹, czy mam? Tak, mam. �Przywieziemy kilka
osób�. �Ale z zarz¹dzania te¿ dzwonili, wiêc mam
tylko 2 miejsca�. I problem siê pojawi³, gdy mia³am
nadmiar osób. Zadzwoni³am do tzw. przyjaciela z pry-
watnego hostelu, bo ju¿ go zna³am, bo trzeba siê
wspomagaæ. On mia³ wcze�niej ju¿ ludzi z tym ko-
tem, co u mnie mieszkaj¹, najpierw poszli do niego,
a on mia³ ju¿ dziewczynê z alergi¹, wiêc nie móg³
tego kota wzi¹æ, wiêc dzwoni³ do mnie i wtedy przy-
szli do mnie (W2).

Cech¹ charakterystyczn¹ sieci pomocowej jest
jej relatywna elastyczno�æ, osi¹gana przez w³¹cza-
nie do sieci interakcji formalnych i nieformalnych.
Ró¿norodno�æ interakcji wspiera heterogeniczno�æ
sieci. Sama heterogeniczno�æ sieci jest te¿ efektem
swoistej atrakcyjno�ci w³¹czenia siê do niej, która
mo¿e siê manifestowaæ na ró¿ne sposoby � pocz¹w-
szy od przyjemno�ci etycznej uczestniczenia w zrywie
moralnym, skoñczywszy na konformizmie. Gdzie�
w �rodku nale¿y wymieniæ tak¿e zachêtê w postaci
tworzenia nowych po³¹czeñ b¹d� od�wie¿ania czy
wzmacniania tych ju¿ istniej¹cych, zarówno miê-
dzy lud�mi, jak i miêdzy lud�mi a zasobami: Sieæ
nieformalnych kontaktów, dzwoniê do kolegi, albo
on sam dzwoni i mówi: �Mam wielk¹ hurtowniê,
czy nie potrzebujesz czego�?�. �Mia³em do ciebie
dzwoniæ, ale jeste� szybszy�. �To ja do ciebie przy-
wiozê�. Podwie�æ kogo�, zawie�æ, bus�? �Ja pod-
rzucê, zawiozê�. Wiêc nie ma problemu i chyba nie
by³o takiej sytuacji, ¿eby kto� odmówi³ lub powie-
dzia³, ¿e nie. Moja sieæ obejmuje powiat, bo ja je-
stem zwi¹zany z powiatem od wielu lat (W3). Sieci
opieraj¹ siê wiêc zarówno na powi¹zaniach formal-
nych, które tworz¹ pewne ramy, jak i nieformalnych,
które odpowiadaj¹ na konkretne potrzeby i zape³-
niaj¹ te ramy niezbêdnymi dobrami i us³ugami, nie-
kiedy drog¹ na skróty. Dopiero uzupe³niaj¹ce ko-
rzystanie z tych dwu rodzajów kana³ów czyni³o
lokalne sieci sprawnymi i szybkimi oraz mo¿liwie
najbardziej adekwatnymi do potrzeb: Jak co� po-
trzebowali�my, to te¿ wystêpowali�my do miasta,
zanim dostali�my pomoc finansow¹. Albo nam szu-
kali darczyñcy, przez te sieci. Do nas tylko kto� przy-
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je¿d¿a³, dowozi³. Czê�æ logistyczna i wsparcia by³a
poza nami, na barkach miasta, my tylko pomagali-
�my docelowo. Fajnie siê to pouk³ada³o (W3).

Podsumowanie 2: Model �uchod�cy�
We wszelkich napotkanych w badaniach formach
pomocy wyra�ne by³o jej ograniczenie do podstaw
piramidy Maslowa, bo koncentrowa³a siê na zapew-
nieniu wy¿ywienia i noclegu, zwykle pomijaj¹c
wsparcie potrzeb innego rodzaju, tzw. wy¿szych.
By³o to zbie¿ne z pocz¹tkowymi potrzebami
uchod�czyñ z tzw. pierwszej fali po 24 lutego 2022
roku, które przybywa³y masowo i najczê�ciej nie
przywioz³y wielu rzeczy (Ci pierwsi, co przyje¿d¿a-
li, to z reklamówk¹, wiêcej nie mieli, to by³o wstrz¹-
saj¹ce). Z tego wzglêdu najpilniejsze potrzeby obej-
mowa³y w³a�nie ¿ywno�æ, podstawowe �rodki
higieny osobistej, odzie¿ oraz artyku³y dla niemow-
l¹t i dzieci.

Pó�niejsza fala przyjazdów ró¿ni³a siê od pierw-
szej: tu ju¿ niewiele by³o osób �z reklamówk¹�, nato-
miast przewa¿a³y uchod�czynie spakowane w prze-
my�lany sposób, nierzadko we w³asnych samochodach
(nieraz to s¹ bardzo porz¹dne samochody i du¿e).
Osoby, które na co dzieñ maj¹ do czynienia z uchod�-
czyniami, z pewnym skrêpowaniem podkre�la³y, ¿e
te pó�niejsze maj¹ te¿ inne oczekiwania (Chyba s¹
bardziej roszczeniowi, bo ci pierwsi to szukali schro-
nienia, ¿eby móc siê przespaæ, ¿eby bezpiecznie siê
poczuæ. To te¿ jest ta zmiana w czasie. Chocia¿ nie
mo¿na generalizowaæ, ale spo�ród tej grupy poja-
wiaj¹ siê takie �rodzynki�, które marudz¹, dziêkujê
i jad¹ dalej). Drogie samochody, zadbane kobiety �
to generuje automatyczn¹ nieufno�æ, czy osoby te
�zas³uguj¹� na pomoc, skoro ¿yj¹ na takim pozio-
mie. Opinia publiczna zdaje siê zapominaæ, ¿e ten
�poziom� to pozostawiona w tyle przesz³o�æ, od któ-
rej musieli uciekaæ i maj¹ tylko ten samochód i jego
zawarto�æ.

Badania pozwoli³y na wyodrêbnienie kilku ro-
dzajów uchod�czyñ w Z¹bkach. Zdecydowanie
najliczniejsze by³o (i jest) uchod�stwo na w³asn¹ rêkê,
które nie wymaga sta³ej pomocy, ewentualnie korzy-
sta ze wsparcia materialnego lub specjalistycznego
na samym pocz¹tku pobytu. Pó�niej dochodzi do tzw.
usamodzielnienia siê takiej osoby (o ile nie wraca
do Ukrainy lub nie uchodzi dalej), a tym samym
znika ona z radaru sieci pomocy i ze �wiadomo�ci
spo³ecznej. Nadal funkcjonuje w statystykach urzê-
dowych jako numer PESEL czy beneficjentka �wiad-
czenia 500+, ale nie trzeba ju¿ dla niej zamawiaæ
obiadów, szukaæ dentysty i wózka-spacerówki.

W�ród uchod�czyñ s¹ jednak osoby, dla których
Polska jest krajem tranzytowym, a wojna u³atwi³a
decyzjê o emigracji. Mia³am okazjê us³yszeæ wiele
historii osób, które oczekiwa³y na mo¿liwo�æ wy-
jazdu do innego pañstwa � najczê�ciej do Kanady

i Wielkiej Brytanii. Innymi destynacjami by³y Gre-
cja, Niemcy i Francja � niestety nikt nie �ledzi³ dal-
szej drogi tych osób. Grupa, która przyjecha³a do
Z¹bek w zwi¹zku ze zorganizowan¹ akcj¹ jednego
z proboszczów z parafii pw. Mi³osierdzia Pañskie-
go, otrzyma³a ofertê dalszego wyjazdu do Portuga-
lii, na bardzo korzystnych warunkach, który by³
inicjatyw¹ spo³eczno�ci miasta Braga. Wbrew ocze-
kiwaniom zdecydowa³y siê zaledwie dwie osoby.

O ró¿nicach miêdzy uchod�czyniami i ich po-
trzebami mo¿na wnioskowaæ na podstawie zesta-
wienia danych opisuj¹cych sytuacjê osób przyjêtych
przez parafian. Pod koniec lutego z inicjatywy pro-
boszcza do Z¹bek przyjecha³o ok. 100 osób, a na
pocz¹tku czerwca u parafian zamieszkiwa³o ju¿ je-
dynie 38 spo�ród nich (12 rodzin). Czê�æ siê usa-
modzielni³a, znalaz³a pracê i wynajê³a mieszkanie,
niektórzy pojechali dalej do innych pañstw albo do
innych miast w Polsce (po wcze�niejszym zabez-
pieczeniu miejsc), a pozostali wrócili do Ukrainy.
W�ród tych ostatnich by³a m.in. m³oda mama z dwu-
letnim dzieckiem, której lêk o mê¿a nie pozwoli³
pozostaæ w Polsce, oraz siedemnastolatka, która
pojecha³a na rekrutacjê do szko³y policyjnej w Char-
kowie, aby spe³niæ swoje marzenie.

Innym rodzajem uchod�czyñ s¹ na przyk³ad
mieszkanki hostelu, w�ród których wiêkszo�æ nie
pracuje i nie planuje podejmowania pracy, a na co
dzieñ wystarczaj¹ im �rodki socjalne, bo nocleg,
obiady i czê�æ wy¿ywienia maj¹ zapewnione. Cze-
kaj¹, ¿e mo¿e wojna siê skoñczy, albo wydarzy siê
co� innego, ale nie s¹ w stanie planowaæ przysz³o-
�ci. Kilka miesiêcy, które minê³y od przyjazdu, na-
dal nie stanow¹ wystarczaj¹cego czasu, aby podj¹æ
dalsze decyzje i podj¹æ walkê o nowy byt. Kilku
kobietom w ró¿nym wieku, z którymi mia³am oka-
zjê zamieniæ kilka zdañ, ka¿dy dzieñ up³ywa na
monotonnym czekaniu, jak mówi³y: a¿ bêdzie mo¿-
na wróciæ. Poza tym w hostelu samo do�wiadcze-
nie uchod�stwa okaza³o siê niewystarczaj¹ce do
utworzenia wspólnoty i nawi¹zania silniejszych
wiêzi, a je¿eli w�ród mieszkañców nawi¹zuj¹ siê
relacje, jest to wy³¹cznie mikroskala kole¿eñstwa.
Na przyk³ad samodzielne matki dzieci w wieku
przedszkolnym nie zdecydowa³y siê na opiekê na-
przemienn¹, a z kolei gdy zorganizowano akcjê
sprz¹tania w polskich domach przed rzymskokato-
lick¹ Wielkanoc¹, kobiety nie wymienia³y siê tele-
fonami do zainteresowanych zleceniodawców, na-
wet gdy niektóre z nich ju¿ wiedzia³y, ¿e nie dadz¹
rady wype³niæ wszystkich zebranych zleceñ, pod-
czas gdy pozosta³e mia³y ich mniej. Podobnie, osoby
pochodz¹ce z ró¿nych czê�ci Ukrainy funkcjonuj¹
oddzielnie: Nie widzê integracji miêdzy poszczególny-
mi regionami, wrêcz przeciwnie. Ci, którzy s¹ z Char-
kowa, czyli z rosyjskim jêzykiem, to by³y nawet na
pocz¹tku drobne konflikty, ¿e wy po rosyjsku mó-
wicie, ¿e wy jeste�cie ci Rosjanie � kto� do nich wy-
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jecha³ z takim tekstem, byli inaczej postrzegani (W2);
Nie by³o wspó³pracy. Zamykali siê w swoim krêgu
z Chersonia, z Charkowa, grupa z ¯ytomierza, ka¿-
da by³a sobie. My�la³em, ¿e to pocz¹tkowo, i ¿e siê
zintegruj¹, ale nie (W3). Po cichu mówi siê o ni-
skim kapitale spo³ecznym tej grupy uchod�czyñ,
g³o�no nieustannie wraca siê do okre�lenia �niesa-
modzielno�æ�.

Jednak ta �niesamodzielno�æ� to rdzeñ spo³ecz-
nie konstruowanego modelu �uchod�cy�. Jêzyk
potoczny w podwarszawskim mie�cie nie przyswo-
i³ feminatywu �uchod�czyni� i chocia¿ wszyscy
mówi¹ o �samotnych matkach�, synonimem dla
nich pozostaje �uchod�ca�. Zatem model �uchod�-
cy� utrwala obraz kobiety, najczê�ciej samotnej
matki, która jest niesamodzielna finansowo, bo jej
podstawow¹ rol¹ jest opieka nad ma³ymi dzieæmi,
a przez to skazana na pomoc innych w zaspokoje-
niu nawet najbardziej elementarnych potrzeb.
Model jest wzmacniany przez jej lêk o mê¿a, który
walczy w s³usznej sprawie, b¹d� wdowia ¿a³oba.
Niekiedy te¿ uwzglêdnia siê prawo takiej osoby do
cierpienia z powodu doznanych trudów, straty b¹d�
traumy. Smutek, niedostatek i po�wiêcenie dla dzieci
te cechy definiuj¹ model �uchod�cy� we wspó³cze-
snej Polsce. Pokazuje to konstrukcja obrazu kobie-
ty-ofiary. Jest ofiar¹, bo musia³a uchodziæ. Na sku-
tek tego nie mo¿e pe³niæ dotychczasowych ról
(g³ównie ¿ony, pracownicy), zostaje jej tylko rola
matki i nowa rola � uchod�czyni. Stereotyp kobie-
ty-ofiary jest funkcjonalny je¿eli chodzi o wsparcie
socjalne i empatiê spo³eczeñstwa, ale dysfunkcjo-
nalny, je¿eli chodzi o równo�æ p³ci i wzmacnianie
sprawczo�ci. Nadmierna sprawczo�æ uchod�czyñ
wprowadza dysonans do konstruktu spo³ecznego,
bo nie wpisuje siê w stereotyp �samotnej i niesa-
modzielnej�. Sprawcze uchod�czynie przestaj¹ byæ
postrzegane jako uchod�czynie przez spo³eczeñ-
stwo, bo �radz¹ sobie�. Najbardziej dosadnie wy-
ra¿aj¹ to s³owa zas³yszane w badaniach: My, Pola-
cy, pokazali�my, kogo uwa¿amy za uchod�cê.
Uchod�c¹ nie jest zatem ten, kto uchodzi, ale ten,
kogo w tej roli akceptuje spo³eczeñstwo. To rady-
kalny, odmawiaj¹cy podmiotowo�ci i sk¹pi¹cy em-
patii, spo³eczny konstruktywizm.

Model ten nie odzwierciedla jednak cech ca³ej
zbiorowo�ci uciekaj¹cej do Polski przed wojn¹, a przy-
najmniej nie ca³o�ci. Odzwierciedla natomiast ste-
reotyp Ukrainki, który zakorzeni³ siê w polskim
spo³eczeñstwie d³ugo przed wybuchem tej wojny,
jako osoby niewykszta³conej i podejmuj¹cej proste
prace polegaj¹ce na sprz¹taniu lub opiece nad dzieæ-
mi (ta nie jest co prawda prosta, ale ze wzglêdu na
swój prywatny i niewymierny finansowo charakter
jest tak spo³ecznie agregowana), zwykle �na czar-
no�. To z kolei przejaw z jednej strony ró¿nic eko-
nomicznych w poziomie ¿ycia w Polsce i Ukrainie,
a z drugiej � relacji postale¿no�ciowej miêdzy Polsk¹

a Ukrain¹, rozpoczynaj¹cej siê jeszcze w Rzeczpo-
spolitej szlacheckiej od unii lubelskiej w 1569 r., kiedy
to oderwano od Litwy cztery ruskie województwa �
wo³yñskie, kijowskie, brac³awskie i podolskie � przy³¹-
czaj¹c je do Polski, gdzie nastêpnie podlega³y feudalnej
ekspansji (zob. Beauvois 2021).  Z tych samych po-
wodów uchod�czynie w dobrych samochodach nie
s¹ uwa¿ane za godne pomocy. Ludzie ci s¹ wysoko
wykwalifikowani, znaj¹ jêzyki a jednocze�nie np. maj¹
problemy z nostryfikacj¹ dyplomów. Czasem podejmuj¹
siê prostszych prac, równolegle staraj¹c siê o legalne
zatrudnienie na miarê oczekiwañ i mo¿liwo�ci.

Odpowiedzialno�æ
moralna i tabuizacja
W marcu 2022 r. 94% badanych Polaków wyra¿a-
³o przekonanie, ¿e nasz kraj powinien przyjmowaæ
uchod�ców z Ukrainy, w tym 57% w sposób zdecy-
dowany. Przeciwnego zdania by³o tylko czterech na
stu ankietowanych (4%). Trzy czwarte badanych
twierdzi³o, ¿e uchod�cy s¹ ju¿ w okolicy ich miej-
sca zamieszkania, a co trzeci zna³ ich osobi�cie. Nie-
mal dwie trzecie respondentów deklarowa³o, ¿e ich
gospodarstwo domowe anga¿uje siê w pomoc,
g³ównie poprzez przekazywanie rzeczy lub pieniê-
dzy, rzadziej � �wiadcz¹c pomoc bezpo�rednio (Fe-
liksiak 2022; CBOS, Komunikat z badañ, 62/2022).
W kolejnych miesi¹cach tendencja popierania przyj-
mowania uchod�ców pozostawa³a wysoka, jedno-
cze�nie lekko s³abn¹c i osi¹gaj¹c z koñcem sierpnia
poziom 81%. Analogicznie, w miarê up³ywu czasu
i powszednienia tematu wojny powoli spada³a
mobilizacja do pomagania, jednak jej masowo�æ
w polskim spo³eczeñstwie a¿ do jesieni 2022 r. po-
zostawa³a bezsporna (Scovill 2022).

Pomoc, odczuwana przez spo³eczeñstwo polskie
jako obowi¹zek moralny, generowa³a jednak swo-
iste dylematy etyczne, co jest oczywiste w czasie
o wzmo¿onym znaczeniu takich kategorii jak su-
mienie, wspó³czucie i po�wiêcenie (Ossowska
1966). W trzeciej i ostatniej czê�ci podsumowania
prezentujê te, które sta³y siê udzia³em mieszkañców
ma³ego podwarszawskiego miasta. Do�wiadczane
dylematy koncentrowa³y siê wokó³ dwu wiod¹cych
kwestii. Pierwsza to problematyka w³asnej sytuacji
w udzielanej pomocy, przyk³adowo trudno�ci z roz-
dzieleniem roli i odpowiedzialno�ci zawodowej od
osobistego zaanga¿owania czy ze zrównowa¿eniem
czasu po�wiêcanego na pomoc w ramach pracy (przy-
musowe nadgodziny) i ¿ycie rodzinne. Drugi rodzaj
dylematów powi¹zany by³ z samymi uchod�czynia-
mi i ocenami moralnymi ich postêpowania, zw³asz-
cza gdy te oceny by³y negatywne. Nale¿y dodaæ, ¿e
oba rodzaje dylematów by³y wyra¿ane w sposób
ostro¿ny, niekiedy przyciszonym g³osem, a rozmów-
cy na bie¿¹co wyja�niali potencjalne kontrowersje
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czy niedopowiedzenia, aby postawiæ siê w mo¿li-
wie dobrym �wietle. Wa¿yli, co mo¿e wybrzmieæ
g³o�no, ewentualnie zastrzegali: Niech pani tego nie
nagrywa. Nie s¹ to sytuacje niespotykane w bada-
niach, jednak w tym wypadku namys³ i refleksja nad
brzmieniem wypowiadanych s³ów wydawa³ siê
wrêcz g³ównym mediatorem udzielanych informa-
cji. By³o tak, gdy¿ oba te problematyczne warianty �
wskazywanie w³asnych problemów i krytyka osób
potrzebuj¹cych pomocy � k³ad³y siê cieniem na spon-
tanicznie skonstruowanych modelach idealnych:
osoby pomagaj¹cej i osoby potrzebuj¹cej pomocy, do
tego stopnia, ¿e w przekonaniu moich rozmówczyñ
i rozmówców wymagaj¹ tabuizacji. Nie jest tak, ¿e
o tym siê nie mówi, ale mówienie o tym wymaga
du¿ej rozwagi i ostro¿no�ci. Z tego modelu wy³a-
ma³a siê wy³¹cznie jedna osoba, z któr¹ rozmawia-
³am � Ukrainka, która od kilkunastu lat mieszka³a
w Polsce, i która mocno w³¹czy³a siê w lokaln¹ sieæ
pomocy. Jej perspektywê prezentujê w dalszej czê�ci.

Poni¿ej wymieniam i krótko opisujê te proble-
my, które ujawni³y siê w badaniach. Wszystkie kla-
syfikujê jako moralne, na podstawie sposobu, w jaki
mówili o nich moi respondenci.

Pomoc rzeczowa
Pomoc rzeczowa to zarazem zakupy, zwykle celo-
we, ale te¿ tzw. dary, czyli w praktyce najczê�ciej
rzeczy zbêdne samemu darczyñcy. Zw³aszcza ta
druga kategoria dominowa³a na pocz¹tku. Mia³a
ona swoj¹ ciemn¹ stronê, o której z niesmakiem
opowiada³y moje rozmówczynie bezpo�rednio za-
anga¿owane w odbieranie i segregowanie: Z pomo-
c¹ na pocz¹tku wszyscy, hurra! Ja trochê z³a jestem,
bo stare garnki � ¿al wyrzuciæ, a nie da siê oddaæ, to
do nas trafia³y. Kryszta³y, wazy � ludzie po prostu
sprz¹tali mieszkania (W2); Niestety czê�æ ludzi tê
pomoc odebra³o jako moment zrobienia porz¹dków
w domu i przynosili nam ca³e worki ciuchów, ró¿-
nej jako�ci (W1); Ludzie przynosili, ale nie wszyscy
z g³ow¹. Dlatego do�æ szybko zaczêli�my specyfika-
cjê, co jest potrzebne. To przecie¿ by³a jeszcze zima,
a my mieli�my letnie sukienki, a ma³o kurtek (W6).

Z drugiej strony powsta³ problem �kombinato-
rów sprzed 24 lutego�, czyli osób, które bêd¹c ju¿
w Polsce wcze�niej, zaczê³y pozorowaæ wojenne
uchod�stwo, m.in. aby uzyskaæ wsparcie rzeczowe. Te
osoby nale¿a³o odsiewaæ jako nieuprawnione do po-
mocy, co równie¿ bywa³o �ród³em dylematów ze wzglê-
du na bezwarunkowo�æ wprowadzonych przepisów.

Problemy dystrybucji warto�ciowych
dóbr i us³ug
Mobilizacja legislacyjna, która mia³a mo¿liwie naj-
szybciej uregulowaæ i znormalizowaæ status Ukra-

inek i Ukraiñców w Polsce sprawi³a, ¿e grupa ta
cieszy siê przywilejami nie tylko wyj¹tkowymi jak
na uchod�ców, ale niekiedy w ogóle jak na polskie
spo³eczeñstwo � tak widzieli to moi rozmówcy. Jed-
nym z podawanych przyk³adów by³o uruchomie-
nie b³yskawicznej procedury ustanowienia pieczy
zastêpczej osób niepe³noletnich przez babciê. Bab-
cia oraz wnuk b¹d� wnuki to relatywnie czêsty
model uchodz¹cej rodziny ze wzglêdu na ró¿ne
ograniczenia migracji rodziców. Drugim przyk³adem
by³o przyznawanie uchod�czyniom nowoczesnych
biometrycznych numerów PESEL, które umo¿liwia-
j¹ natychmiastowy dostêp do �wiadczeñ socjalnych.
Analogiczna procedura nie jest dostêpna dla innych
uchod�czyñ i uchod�ców. Jeden z rozmówców
zwróci³ uwagê na nierówne traktowanie uchod�-
ców z ró¿nych pañstw przez polskie w³adze. Na-
wi¹za³ do kryzysu humanitarnego na granicy z Bia-
³orusi¹, gdzie uchod�cy s¹ ponownie wypychani do
Bia³orusi, odmawia siê im pomocy medycznej i so-
cjalnej, a radykalne ³amanie ich praw odbywa siê
prawdopodobnie na polecenie w³adz pañstwowych
i przy milcz¹cej aprobacie w³adz unijnych. Mój roz-
mówca � lokalny przedsiêbiorca � powiedzia³ to do-
piero po wy³¹czeniu przeze mnie dyktafonu, przy-
ciszonym g³osem, a mimika jego twarzy wyra¿a³a
dezaprobatê. Doda³ te¿, ¿e nie jest to wypowied�
nakierowana przeciwko Ukrainkom, tylko podkre-
�laj¹ca bezduszn¹ selekcjê decydentów.

Inny dylemat moralny wynika z niedoboru lo-
kali komunalnych: Jak zapewniæ lokal, skoro my nie
jeste�my naszym mieszkañcom w stanie zapewniæ
lokali komunalnych, na które czekaj¹ po 10 lat?
¯eby nie stworzy³o siê znowu wrogie nastawienie
i pretensje, dlaczego Ukraiñcom pomagamy, a dla-
czego nasze polskie matki z dzieæmi nie maj¹ gdzie
mieszkaæ? (W1).

Niedobór dotyczy te¿ miejsc w przedszkolach.
W okresie wzmo¿onego nap³ywu uchod�czyñ pod-
wy¿szono limity w grupach, aby przyj¹æ dzieci ukra-
iñskie, ale spotka³o siê to z zarzutami o naginanie
norm bezpieczeñstwa oraz z niechêci¹ innych ro-
dziców, których dzieci nie dosta³y siê do wybranych
przez nie placówek w czasie powszechnego naboru,
w³a�nie ze wzglêdu na brak miejsc. Miejsce w publicz-
nie dotowanym przedszkolu wci¹¿ jest luksusem,
tak¿e w badanym mie�cie, chocia¿ ma kluczowy
wp³yw na aktywizacjê zawodow¹ matek, zw³aszcza
gdy kobieta nie mo¿e liczyæ na finansow¹ b¹d�
opiekuñcz¹ pomoc ze strony najbli¿szych. Analo-
giczne problemy dotykaj¹ polskich rodzin i matek,
które nie maj¹ jednak szans na socjalne bonusy.
Potencjalna dostêpno�æ tych bonusów dla Ukrainek
tak¿e generuje dylematy. Jedna z moich znajomych
Ukrainek z badanej spo³eczno�ci nie uzyska³a pierw-
szeñstwa w naborze do przedszkola, bo przyby³a
tu kilka miesiêcy przed eskalacj¹ wojny � system po-
traktowa³ j¹ tak, jak inne cz³onkinie polskiego spo³e-
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czeñstwa. Kobieta rozwa¿a obecnie wyjazd z dziec-
kiem do Ukrainy �na jaki� czas�, aby móc mo¿liwie
szybko wróciæ do Polski jako uchod�czyni i w ten
sposób uzyskaæ dodatkowe punkty w kolejce do
przedszkola.

Tak¿e miejscowy hostel przyj¹³ taktykê selekcji
osób, którym udzielane jest schronienie: Nie chce-
my przyjmowaæ ludzi �z ulicy�, którzy przychodz¹
i szukaj¹. Staramy siê, ¿eby to mia³o zorganizowa-
ne kana³y. Ja nie jestem prywatnym hotelem, ho-
stelem. To jest te¿ odpowiedzialno�æ. Dlatego od-
mawiamy osobom z Polski, które dzwoni¹ i chc¹
przyjechaæ, bo siê poczt¹ pantoflow¹ rozesz³o, ¿e
w Z¹bkach jest fajnie, ciep³o i nie trzeba p³aciæ. Wy-
sy³amy chêtnych do Wo³omina [do Centrum Zarz¹-
dzania Kryzysowego], ¿eby ich tam sprawdzono
dokumentacyjnie, i jak od nich dostaniemy skiero-
wanie, to okay, a na w³asn¹ rêkê nie robimy tego.
Uwa¿amy, ¿e to powinno byæ jako� zorganizowane
(W3); Nie jest to jednak jedyne kryterium: Jak kto�
dzwoni, ¿e chce przyj�æ, to pierwszym moim zda-
niem magicznym jest: �Tak, przyjmujemy, tak, jest
miejsce, ale bêdzie pani oddzielnie z dzieckiem, bo
mamy wolne miejsca tylko w oddzielnych poko-
jach�. To jest taki mój filtr, w ten sposób wy³apujê,
kto naprawdê potrzebuje. Chocia¿ mam miejsce i mo-
g³abym wygospodarowywaæ, ale to jest taki filtr
(W2). Takie rozwi¹zanie zosta³o wypracowane na
podstawie do�wiadczeñ, gdy potencjalnie zaintere-
sowane uchod�czynie po obejrzeniu warunków,
komentowa³y: Wracamy na dworzec, poczekamy na
co� lepszego lub Niepotrzebnie taki kawa³ jechali-
�my. Osoby w trudniejszej sytuacji s¹ te¿ bardziej
ugodowe: Nie wiem, czy powinnam mówiæ, ale do-
bro wspólne jest wa¿ne, ¿eby nie by³o osoby kon-
fliktowej (W2). W hostelu mia³a miejsce jedna sy-
tuacja konfliktowa, która skoñczy³a siê interwencj¹
policji, a k³ótnia wybuch³a z powodu u¿ywania jê-
zyka rosyjskiego przez kilkoro mieszkañców przy-
by³ych ze wschodniej Ukrainy.

Zmêczenie rodzin
Zmêczenie uchod�czyniami jest �ród³em powa¿ne-
go dyskomfortu oraz wstydu, który wynika z od-
czuwania tego dyskomfortu przez osoby, które udo-
stêpni³y im czê�æ swojego mieszkania lub domu:
Wszystkie te przypadki wi¹za³y siê z tym, ¿e ciê¿ko
im by³o to powiedzieæ. Ja im t³umaczy³em: �To nic
z³ego, jeste�my niezmiernie wdziêczni, ¿e przez 2 czy
3 miesi¹ce byli�cie w stanie mieszkaæ razem. My siê
postaramy najszybciej znale�æ, ale nie miejcie po-
czucia winy�. Rodzina, która go�ci³a dwie nastolat-
ki, mia³a silne poczucie winy. Nawet ksiêdza o in-
terwencjê prosili�my, ¿eby swoim autorytetem
powiedzia³, ¿e to nic z³ego. Bo oni i tak zrobili piêk-
n¹ rzecz, na któr¹ inni by siê nie zdecydowali. Przy-
jêcie, wziêcie odpowiedzialno�ci, ciê¿aru, ryzyka itd.

Zdecydowanie wszystkie te przypadki by³y na tej
zasadzie, ¿e te osoby czu³y siê winne, ¿e zawiod³y �
w tym duchu próbowa³y wypowiadaæ siê (W5); Trud-
no by³o oczekiwaæ, nikt nie oczekiwa³, ¿e rodziny, które
w odruchu serca zdecydowa³y siê przyj¹æ te osoby, nikt
z nich nie deklarowa³ lat dostêpno�ci swojego miesz-
kania, pokoju, ³ó¿ka itd. W czasie ostatnim mieli�my
ju¿ 3 takie sytuacje, w których zajmowali�my siê zna-
lezieniem � poprzez wolontariusza, który nam zg³a-
sza³ informacjê � kolejnego miejsca do zamieszkania.
Dla rodzin, które uleg³y zmêczeniu d³ugim pobytem,
dzieleniem kuchni, ³azienki, mieszkania (W6).

Krytyka Ukrainek
Podczas jednego ze spotkañ wolontariuszy zogni-
skowanych wokó³ parafii, kto� podzieli³ siê spostrze-
¿eniem odno�nie do niskiego poziomu kapita³u
spo³ecznego Ukraiñców. Punktowa³ brak solidarno-
�ci, wzajemnego wsparcia i wspó³pracy. Podobne
obserwacje dotyczy³y mieszkanek i mieszkañców
hostelu. Takie zachowanie jest interpretowane jako
brak chêci polepszenia warunków ¿ycia czy osi¹-
gniêcia samodzielno�ci. Ostro¿na krytyka uwzglêd-
nia przewa¿nie ewentualne okoliczno�ci t³umacz¹-
ce takie postawy, jak traumatyczne do�wiadczenia
czy odczuwana tymczasowo�æ.

Jedyn¹ osob¹ w�ród moich rozmówców, która
wy³ama³a siê z tego schematu, prezentuj¹c zdecydo-
wanie krytyczn¹ ocenê swoich rodaków, by³a osoba
narodowo�ci ukraiñskiej ¿yj¹ca w Polsce od kilkuna-
stu lat, która wolontariacko pomaga³a grupie uchod�-
czyñ ze wzglêdu na znajomo�æ jêzyka i realiów ¿ycia
w Polsce. Jej diagnoza by³a gorzka i koncentrowa³a
siê na ró¿nicach kulturowych miêdzy Polsk¹
a Ukrain¹, które interpretowa³a w sposób warto�ciu-
j¹cy. Przytaczam d³u¿szy fragment jej wypowiedzi:
Próbowa³am im pomagaæ. No to trzeba im pisaæ CV.
Ale trudno im by³o to pisaæ, bo w Ukrainie do dzi�
ludzie pracuj¹ na czarno, na szaro, bez rejestracji, bez
p³acenia podatków. I trzeba im by³o wyja�niaæ, ¿e
jak nie p³acisz podatków, to nie masz prawa korzy-
staæ z pomocy. Jak twoje dziecko chodzi do szko³y, to
darmowo, ale ty nie mo¿esz chodziæ do lekarza pañ-
stwowego, bo nie op³acasz podatków. Ludzie nie maj¹
tej �wiadomo�ci. I dlatego pierwsze spotkanie w ho-
stelu zrobi³am, wszyscy przyszli, i mówiê: �Je¿eli nie
bêdziecie mieæ sta¿u, nie bêdziecie mieæ emerytury.
Wiêc nawet je¿eli 20 lat pracujesz, a ¿adnego podat-
ku nie sp³aci³e� nigdy, nic nie masz, masz 20 lat
w minusie�. Ale tam by³y kobiety 40 lat, i starsze,
wiêc nie bêdzie elementarnej emerytury. (�) Tego
w �wiadomo�ci jeszcze nie ma, trzeba im to wbiæ,
zrozumieæ. Tu pytaj¹: �Dlaczego ja pójdê do pracy?�
Trudno mi to wyt³umaczyæ, ¿e z tego funkcjonuje pañ-
stwo: szko³y, w Z¹bkach darmowa komunikacja, ¿e
na staro�æ ulgi, co wynika z tego, ¿e p³aci³am podatki,
a nie ¿e piêkne oczy mam. Przysz³am, ¿eby im t³u-
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maczyæ. (�) Oni raczej by pracowali, tylko nielegal-
nie, ¿eby nie mieæ zobowi¹zañ. To s¹ najprostsze pra-
ce. No a tu s¹ trzy rodzaje umowy. Dla was najlep-
sza umowa o pracê. Ale ona nie idzie z pierwszego dnia.
Najpierw jest umowa zlecenie, potem na przyk³ad na
3 miesi¹ce, a pó�niej, jak zdasz egzamin i dobrze siê
poka¿esz, to umowa. No, to te¿ trudno. Umowê o dzie-
³o oni by chcieli mieæ, a pracê na d³u¿szy czas, to nie.
(�) Maj¹ ogólne pojêcie, bo w telewizji widzieli co
siê dzieje na �wiecie, jak funkcjonuje, ale sami to nie
praktykowali. Trzeba by³o im wyt³umaczyæ. Takie
ró¿nice, bo ta grupa ca³kiem inna, z ró¿nych regio-
nów, z ró¿nymi preferencjami, patrzeniem na �wiat,
wymogami od siebie i i innych. Czasem od innych
wymagaj¹ wiêcej ni¿ od siebie, to te¿ jest w porz¹d-
ku im mówiæ, ¿e czasami wiêcej od siebie nale¿y,
w³a�nie te starsze ludzie. I byli jeszcze takie, co pa-
miêtaj¹ co to by³ ZSRR, oni podchodz¹ do ¿ycia,
¿e �wiat mi musi daæ, pañstwo mi musi daæ, kto� mi
musi daæ. Wszystkich zebra³am i im mówiê, ¿e w ¿yciu
nikt ci nic nie winien. Je¿eli chcecie co� mieæ, to za-
cznijcie od siebie pytaæ: jak mogê to sobie sama za³a-
twiæ? Je¿eli umiesz co� robiæ dobrze, lepiæ pierogi, to
ja ci dam kierunek do Urzêdu Pracy, tam z³o¿ycie
biznesplan i nawet dostaniecie pieni¹dze od pañstwa
czy z Unii, i mo¿ecie zaczynaæ. To: �Nieeee, jak tak
to nie�� Boj¹ siê zobowi¹zañ, a czê�æ z nich oparzy-
³a siê w Ukrainie, bo tam na ka¿dego przedsiêbiorcê
siada³ kto� z góry na 10%, mo¿e to zosta³o w pamiê-
ci, bo niektóre prowadzi³y swoje ma³e jednoosobowe
firmy, ale boj¹ siê ¿e im siê nie uda, albo ¿e kto� im
bêdzie psu³ interes. No i ¿e za darmo nikt nic nie
daje, bo jak daje, to wymaga procent. Ale ja im mó-
wiê, ¿e jak w Polsce prowadzisz firmê i zatrudnisz
dwie osoby, mamê czy siostrê, to nawet nie musisz
po 12 miesi¹cach oddawaæ, bo stworzy³a� miejsce
pracy. Ale znów jest: �Nie...�. Jest takie przekonanie,
¿e siê nie uda, ¿e bêdê musia³a to sp³acaæ
z w³asnej kieszeni (W7).

Ta sama rozmówczyni podsumowa³a: Tych lu-
dzi ró¿ni wszystko. Sposób pobytu, sposób patrze-
nia na przysz³o�æ, to co by³o wcze�niej, i jêzykowo,
i wiekowo. Jedno, co ich ³¹czy, to wojna. Nic wiê-
cej (W7). Ró¿norodno�æ przejawia siê w odmien-
nych potrzebach, samodzielno�ci, dalszych planach.
Nie mamy do czynienia ze wspólnot¹, ale ze zbio-
rowo�ci¹. Wiêkszo�æ uchod�czyñ i uchod�ców nie
wymaga ju¿ sta³ej pomocy, czê�æ zdoby³a dobrze
p³atne prace i ¿yje na zadowalaj¹cym poziomie,
tak¿e jako klasa �rednia. W ma³ym mie�cie nie ma
jednak przyk³adów zorganizowanej wewnêtrznej
ukraiñskiej redystrybucji i wsparcia, to te¿ element
trudnej moralnie krytyki. W spo³eczno�ci wytwo-
rzy³ siê stereotyp kobiety-ofiary, który jest funkcjo-
nalny, je¿eli chodzi o wsparcie socjalne i empatiê
spo³eczeñstwa, ale dysfunkcjonalny je¿eli chodzi
o równo�æ p³ci i wzmacnianie sprawczo�ci. Jest on
adekwatny dla niewielkiego odsetka uchod�czyñ,

g³ównie samotnych matek ma³ych dzieci, które
wymagaj¹ systemowej pomocy socjalnej ze strony
pañstwa i samorz¹du oraz z konieczno�ci bazuj¹ na
spontanicznej pomocy od mieszkañców. Potrzeby
tej grupy mog¹ byæ d³ugotrwa³e, idzie zima, wszy-
scy spodziewaj¹ siê nowej fali uchod�czyñ, ale nie
ma nowych skutecznych rozwi¹zañ.
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Wstêp
Wiadomo�æ o napa�ci Rosji na Ukrainê by³a we
wszystkich serwisach medialnych g³ówn¹ informa-
cj¹ 24 lutego 2022 roku. Pierwsze godziny dzia³añ
wojennych na terenie Ukrainy oraz ataki na lud-
no�æ cywiln¹ by³y zapowiedzi¹ nadej�cia fali
uchod�ców. Ju¿ w pierwszej dobie wojny, szukaj¹c
schronienia na obszarze w³asnego kraju, ca³e rze-
sze Ukraiñców przemieszcza³y siê ze wschodniej
czê�ci na zachód Ukrainy. Jednocze�nie tysi¹ce lu-
dzi decydowa³o siê przekroczyæ granice Ukrainy,
by znale�æ bezpieczne miejsce w pañstwach s¹sied-
nich. W³a�nie w tym czasie Polska rozpoczê³a
przyjmowanie uchod�ców. Dramatyczna sytuacja
Ukrainy i Ukraiñców, nag³a�niana przez ró¿nego
rodzaju media przek³ada³a siê na decyzje wielu lu-
dzi i organizacji na ca³ym �wiecie o udzielaniu po-
mocy osobom uciekaj¹cym przed t¹ wojn¹. W ni-
niejszym tek�cie dzia³ania te bêd¹ analizowane na
przyk³adzie aktywno�ci mieszkañców niewielkiej
wsi po³o¿onej na Mazowszu1. Prowadzone w tym
miejscu od pocz¹tku marca 2022 roku badania te-
renowe mia³y na celu charakterystykê dwóch pod-
miotów zaanga¿owanych w trwaj¹cy od lutego
2022 roku proces wojennej migracji: uchod�ców
z Ukrainy (Go�ci) i mieszkañców (Gospodarzy)
�wiadcz¹cych im ró¿ne formy pomocy oraz wspar-
cia. Prezentowany materia³ to krótkie studium przy-
padku, maj¹ce na celu opis i analizê podejmowanych
dzia³añ pomocowych. Dokumentowanie rozgrywa-
j¹cych siê zdarzeñ, wymaga³o gromadzenia szere-
gu faktów, pozwalaj¹cych na poznanie i zrozumie-
nie nowej rzeczywisto�ci, która sta³a siê udzia³em
obydwu wymienionych grup2 . Od marca do wrze-
�nia przeprowadzone zosta³y wywiady indywidual-
ne (6 wywiadów) z przedstawicielami mieszkañców
wsi, którzy od pocz¹tku najaktywniej w³¹czyli siê
w organizowanie pomocy uchod�com. Tak¿e z nimi
przeprowadzony by³ zogniskowany wywiad grupo-
wy z przedstawicielami Gospodarzy (7 osób), któ-
ry pokaza³, w jaki sposób organizowano przyjmo-

wanie uchod�ców, jakiego typu i w jakim zakresie
�wiadczono pomoc. Z kolei wywiady indywidual-
ne (3 osoby) i wywiad grupowy (4 osoby) z kobie-
tami, które w zwi¹zku z wojn¹ uciek³y z Ukrainy,
pozwoli³y przyjrzeæ siê ich losom przed i po przy-
je�dzie do Polski. Dla zapewnienia anonimowo�ci
badanych nie zosta³a podana nazwa miejsca, w któ-
rym prowadzono badania, ani te¿ dane, które po-
zwoli³yby na identyfikacjê rozmówców i rozmów-
czyñ, zreszt¹ kobiety-uchod�czynie same unika³y
w wywiadach podawania imion swoich bliskich, po-
s³uguj¹c siê np. w przypadku dzieci terminem: syn,
córka.

Bardzo wa¿nym etapem prowadzonych badañ
by³a obserwacja przygotowañ do przyjêcia Go�ci,
w tym podejmowanych przez spo³eczno�æ lokaln¹
prac i decyzji zwi¹zanych z zakwaterowaniem
uchod�ców; zdecydowan¹ wiêkszo�æ z nich stano-
wi³y kobiety z dzieæmi. Istotne by³o tak¿e uczestni-
czenie w sytuacjach codziennych i od�wiêtnych
badanej spo³eczno�ci, pozwalaj¹ce na swobodn¹ ob-
serwacjê wzajemnych relacje mieszkañców wsi i no-
wych mieszkañców (tak okre�lane s¹ osoby przyby³e
z Ukrainy). Wywiady i rozmowy z przedstawiciela-
mi Gospodarzy pozwala³y poznaæ ich decyzje, mo-
tywacje i zamierzenia zwi¹zane z w³¹czeniem siê
w pomoc uchod�com, a tak¿e zorientowaæ siê w lo-
sach rodzin przyby³ych z Ukrainy. Warto podkre-
�liæ, ¿e pocz¹tkowo rozmowy z uchod�czyniami nie
wykracza³y poza konwencjê towarzysk¹, a podejmo-
wane tematy by³y najczê�ciej zwi¹zane np. z pogo-
d¹, zabawami dzieci, lokalnymi przysmakami czy
ro�linami uprawianymi w ogrodach na wsi. Wraz
z kolejnymi pobytami badawczymi sta³o siê mo¿li-
we przeprowadzenie pog³êbionych, osobistych roz-
mów dotycz¹cych losu poszczególnych rodzin, lo-
sów kobiet i ich dzieci przyby³ych z Ukrainy. By³y to
g³ównie wywiady indywidualne, choæ zdarza³o siê
tak, ¿e uczestniczy³o w nich kilka rozmówczyñ. Ko-
biety zawsze by³y informowane, ¿e ich zanonimi-
zowane wypowiedzi bêd¹ czê�ci¹ badañ po�wiêco-
nych losom uchod�ców z Ukrainy. Z czasem kobiety
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1 Wie� liczy 450 mieszkañców.
2 Badania rozpoczêto 2 marca 2022 roku i zakoñczono 30 wrze�nia 2022.
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coraz chêtniej wypowiada³y siê na temat swojej ak-
tualnej sytuacji, w tym prze¿yæ zwi¹zanych z woj-
n¹, a tak¿e do�wiadczeñ zwi¹zanych z pobytem
w Polsce. Podejmowa³y te w¹tki same, staraj¹c siê
je podsumowywaæ w sposób krótki, lakoniczny, bez
rozpamiêtywania w³asnych dramatycznych prze¿yæ,
decyzji, zarejestrowanych dramatycznych scen b¹d�
zdarzeñ zaobserwowanych na dworcach w Ukra-
inie czy w piwnicach s³u¿¹cych za schrony. Trwaj¹-
ce dzia³ania wojenne czêsto podsumowywa³y stwier-
dzeniem, ¿e Ukraina musi wygraæ, a Rosja ju¿ na
zawsze pozostanie ich wrogiem. Zebrany materia³ em-
piryczny zosta³ przedstawiony najpierw z perspekty-
wy Gospodarzy, w tym ich do�wiadczeñ zwi¹zanych
z niesieniem pomocy uchod�com. W tej czê�ci zawarty
jest tak¿e opis �wi¹tecznego �niadania wielkanocne-
go, które przygotowali Gospodarze dla ukraiñskich
rodzin mieszkaj¹cych na terenie gminy. Ostatnia
czê�æ tekstu koncentruje siê na wspomnieniach,
przemy�leniach i opiniach na temat do�wiadczeñ
wojny i pobytu w Polsce przedstawicielek Go�ci. S¹
to trzy kobiety-uchod�czynie: Swiet³ana, która przy-
jecha³a do Polski z siostr¹ i dwójk¹ dzieci; Anna, która
dotar³a tu ze swoim synem, oraz Gala, która uciek³a
do Polski wraz z mê¿em, dwójk¹ dzieci i najbli¿sz¹
rodzin¹. Ka¿da z kobiet znalaz³a siê w opisywanej
mazowieckiej wsi przypadkowo, ka¿da rozpoczê³a
w tym miejscu nowy rozdzia³ swojego ¿ycia.

GOSPODARZE i ich do�wiadczenia
w zwi¹zku z uchod�cami z Ukrainy
Pomys³ przygotowania miejsc dla uchod�ców poja-
wi³ siê w�ród mieszkañców ju¿ w pierwszej dobie
po wybuchu wojny. Na skutek doniesieñ medial-
nych narasta³o przekonanie o konieczno�ci podjê-
cia pilnych dzia³añ pomocowych. Tak relacjonuj¹
swoje ówczesne dzia³ania rozmówcy: Patrzyli�my
i s³uchali�my co siê tam dzieje, jak ta wojna wygl¹da
i jak te matki z dzieæmi uciekaj¹. By³o jasne, ¿e trze-
ba bêdzie gdzie� tych ludzi przyj¹æ.

Zdaniem rozmówców bardzo szybko sta³o siê
oczywiste, ¿e uchod�cy musz¹ trafiæ do prywatnych
domów. Rozmowy s¹siedzkie koncentrowa³y siê
wówczas przede wszystkim na tym, gdzie i jak przy-
gotowaæ miejsca do spania dla potrzebuj¹cych ro-
dzin: Rozmawiali�my tak, kto we�mie do siebie ro-
dzinê i ma warunki w swoim domu. Po drugie, ¿e
trzeba wyszukaæ mieszkanie w budynku stra¿y po-
¿arnej, starej szkole; Nie wiadomo by³o ilu ludzi bê-
dzie, wiêc rozmawiali�my, ¿e mo¿e w remizie, w sali,
która ma ze 250 metrów i jest ³azienka i kuchnia,
to tam mo¿na wstawiæ ³ó¿ka, parawany i groma-
dziæ potrzebne rzeczy. Ustalali�my, jak ma wygl¹-
daæ ta ca³a sala.

Spontaniczne spotkania mieszkañców odbywa³y
siê na placu przy budynku stra¿y po¿arnej i mia³y

charakter nieformalnego zebrania wiejskiego, jak
¿artobliwie okre�lali to mieszkañcy. Zawsze na pocz¹t-
ku komentowane by³y bie¿¹ce wydarzenia i donie-
sienia z wojny podawane przez media. Nastêpnie
ustalany by³ plan dzia³añ pomocowych na najbli¿-
szy dzieñ. Niezale¿nie od tego mieszkañcy utwo-
rzyli grupy na portalach spo³eczno�ciowych m.in.
Facebooku, które umo¿liwia³y wzajemn¹ komuni-
kacjê i szybk¹ wymianê informacji o tym, co zosta-
³o ju¿ za³atwione, co jest nadal potrzebne, kto i jak
mo¿e w³¹czyæ siê w konkretne prace: Od razu usta-
lony by³ plan czego potrzebujemy, meble, materia-
³y budowlane, wyk³adziny, grzejniki, ka¿dy wiedzia³
co ma robiæ.

Mieszkañcy deklaruj¹cy przyjêcie uchod�ców
u siebie, nie tylko przygotowywali lokum we w³a-
snym domu, ale brali udzia³ we wszystkich pracach
� remontowych, adaptacyjnych, które mia³y na celu
przystosowanie dla uchod�ców pomieszczeñ znaj-
duj¹cych siê np. w budynkach stra¿y po¿arnej czy
miejscowej szko³y. Prace rozpoczyna³y siê po go-
dzinie 17.00 i trwa³y do pó�nych godzin nocnych.
Malowano �ciany, szorowano pod³ogi, myto okna,
ustawiano meble przekazane przez ofiarodawców
lub kupione w sklepie. Wykonywano tak¿e prace
porz¹dkowe, hydrauliczne, elektryczne (np. pod-
³¹czenie urz¹dzeñ grzewczych, o�wietlenia). W przy-
gotowanie infrastruktury dla potrzeb uchod�ców
byli zaanga¿owani wszyscy mieszkañcy, tak starsi,
jak i m³odzi. Informacje podawane w mediach pu-
blicznych wskazywa³y, ¿e wiele osób przyje¿d¿a do
Polski niemal bez baga¿u, co oznacza³o tak¿e ko-
nieczno�æ zabezpieczenia odpowiedniej ilo�ci �rod-
ków higienicznych, kosmetycznych, ubrañ: Prace
musia³y i�æ bardzo szybko. Ludzie siê nie oszczêdzali.
Mieszkania wymaga³y takiego wygl¹du, ¿eby mo-
g³y tam ¿yæ matki z dzieæmi. Grzejniki pracowa³y
ca³y czas, ¿eby ogrzewaæ te pomieszczenia, nieu¿y-
wane wcze�niej. Jak te prace siê skoñczy³y, to zosta-
³a estetyka: firanki, zas³ony, serwety, wazoniki, ¿eby
by³o tu jak w domu.

Wszystkie potrzebne zakupy realizowane by³y
z prywatnych �rodków. Zosta³o utworzone konto
z dopiskiem �Ukraina�, na które mo¿na by³o wp³a-
caæ pieni¹dze. Darczyñcami byli g³ównie mieszkañ-
cy wsi, ich znajomi, a tak¿e ka¿dy, kto chcia³ siê
przy³¹czyæ do tego rodzaju pomocy. By³o to tak¿e
wygodne rozwi¹zanie, zw³aszcza dla tych mieszkañ-
ców, którzy ze wzglêdu na obowi¹zki zawodowe,
nie mogli aktywnie w³¹czyæ siê w prace spo³eczno-
�ci lokalnej, np. zwi¹zane z adaptacj¹ lokali: Robi-
li�my wszystko z prywatnych pieniêdzy. Nikt tu nie
spodziewa³ siê, ¿e bêd¹ jakie� �rodki na te pobyty.
Ludzie bardzo szybko wp³acali na konto pieni¹dze.

Pierwsi uchod�cy przyjechali do miejscowo�ci
27 i 28 lutego, a kolejni kilka dni pó�niej. Odby³o
siê to tak, ¿e do jednej z rodzin mieszkaj¹cych na
wsi zadzwoni³ znajomy z informacj¹, ¿e w Warsza-
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wie, w ko�ciele przy placu Grzybowskim, s¹ kobie-
ty z dzieæmi, które nie maj¹ siê gdzie zatrzymaæ.
Prosi³ o piln¹ pomoc w zakwaterowaniu tej grupy.
By³y osoby, które przyje¿d¿a³y bezpo�rednio z gra-
nicy ukraiñsko-polskiej, korzystaj¹c z ró¿nych �rod-
ków transportu, np. samochody osobowe, przyje-
cha³ te¿ TIR, w którym by³a rodzina kierowcy
(mê¿czyzna przed wybuchem wojny przyje¿d¿a³
s³u¿bowo do Polski i zna³ tê miejscowo�æ). Ponad-
to gmina zg³asza³a informacjê o mo¿liwo�ci zakwa-
terowania uchod�ców do wojewody i do tych miejsc
by³y kierowane osoby przebywaj¹ce np. w Warsza-
wie b¹d� innych punktach zbiorowego pobytu.
Mieszkañcy gminy wymieniali siê informacjami
dotycz¹cymi logistyki przygotowañ i do�wiadczeñ
zwi¹zanych z pomoc¹: Jedni drugim poddawali
pomys³y jak lepiej t¹ pomoc zorganizowaæ; Byli tacy,
co �wietnie siê zorganizowali. Jedzenie by³o bardzo
dobrze posegregowane, ubrania by³y na wieszakach,
powieszone nawet rozmiarami, by³y to rzeczy nowe
lub u¿ywane, ale uprane i wyprasowane. Noclegi
by³y ustalone. Do dyspozycji by³a pomoc prawna.
Wszystko po to, ¿eby oszczêdziæ ludziom zdenerwo-
wania i niepewno�ci.

Do obs³ugi uchod�ców zosta³ przygotowany
w Urzêdzie Gminy specjalny pokój. By³a tak¿e oso-
ba do kontaktów, pos³uguj¹ca siê jêzykiem ukraiñ-
skim. Wydawanie numeru PESEL czy kwestie do-
tycz¹ce �wiadczeñ, np. �500+�3, umawiano na
konkretn¹ godzinê, by ograniczyæ kolejki. Zaaran-
¿owano te¿ miejsca zabaw dla dzieci. Z relacji urzêd-
ników wynika, ¿e niektóre Ukrainki by³y tak ze-
stresowane, ¿e wype³niaj¹c dokumenty, nie mog³y
przypomnieæ sobie danych cz³onków rodziny. W wy-
powiedziach rozmówców powtarzaj¹ siê równie¿
takie sformu³owania, ¿e przyby³e kobiety by³y po-
zytywnie zaskoczone, czêsto wrêcz onie�mielone
szerok¹ ofert¹ pomocy: Wiele razy powtarza³y, ¿e
nie mia³y pojêcia, ¿e tak zostan¹ tu przyjête. Na po-
cz¹tku tym, które przyjecha³y bez baga¿u, kupili�my
te¿ walizki, ¿eby mia³y w co wk³adaæ rzeczy, gdyby
chcia³y zmieniæ miejsce i st¹d wyjechaæ. Nie mog³y
uwierzyæ, ¿e pomoc jest darmowa. Ci¹gle za wszyst-
ko dziêkowa³y.

Praktycznie we wszystkich domach pierwsze
spotkanie z uchod�cami (niedziela 27 lutego przed
wieczorem), wygl¹da³o podobnie, a wiêc przywi-
tanie Go�ci i zaproszenie do sto³u. Wspólnie spo-
¿ywano pó�ny obiad lub kolacjê, podczas których
Gospodarze dowiadywali siê, sk¹d pochodz¹ przy-
by³e rodziny, jak dosta³y siê do Polski, jak wygl¹da
sytuacja w Ukrainie. Miejsca przygotowane dla
kobiet z dzieæmi, na ogó³ stanowi³y wydzielone,
osobne pomieszczenia. Nie by³y to pokoje przy
rodzinie zapraszaj¹cej, ale wyremontowane miesz-

kanie w placówce na terenie wsi lub domu bêd¹-
cym w³asno�ci¹ którego� z Gospodarzy, który nie
by³ przez nich u¿ytkowany. Gospodarze podkre�lali,
¿e do ostatniej chwili pracowali nad wyposa¿eniem
tych mieszkañ, by stworzyæ odpowiednie warunki
dla kobiet z dzieæmi, umo¿liwiaj¹ce normalne, co-
dzienne funkcjonowanie: Musia³a byæ: po�ciel, rêcz-
niki, �rodki higieniczne, kosmetyczne, ¿ywno�æ,
wyposa¿enie do kuchni, jak ju¿ by³o wiadomo kto
przyjedzie, to ubrania, zabawki dla dzieci.

Z relacji Gospodarzy wynika te¿, ¿e wszyscy
zapraszaj¹cy chcieli, by go�cie szybko poczuli siê
dobrze w nowym miejscu: Tak to rozumieli�my, ¿e
ludzie ci nie mog¹ ¿yæ k¹tem u kogo�. Musz¹ po-
czuæ siê jak u siebie. Tam, gdzie jeszcze przez krótki
czas go�cie mieszkali przy rodzinach, lokale osobne
by³y szykowane, to i te kobiety i dzieci tak ¿yli, jak-
by ich nie by³o. To nienormalne.

Pocz¹tki pobytu uchod�ców by³y zdominowa-
ne opowie�ciami o sytuacji wojennej, prze¿ytymi
traumami rodzin, rozpacz¹ i niewiadom¹ zwi¹zan¹
z przysz³o�ci¹: To by³y ciê¿kie chwile, jak ju¿ to
odpu�ci³o, to napiêcie, to czêsto by³ p³acz.

Wspomnienia zwi¹zane z wybuchem wojny,
w tym przywo³ywanie obrazów zniszczeñ, bombar-
dowañ, alarmów, widok rannych, zabitych, temat stra-
chu, paniki w�ród ludzi przewija³y siê w relacjach
kobiet a tak¿e dzieci. Decyzja o wyje�dzie z Ukra-
iny by³a dla wielu osób bardzo trudna, ale uwa¿a-
no, ¿e by³o to jedyne wyj�cie i szansa na uratowa-
nie, zw³aszcza dzieci. Z wypowiedzi kobiet wynika,
¿e najczê�ciej nak³aniali je do wyjazdu mê¿owie
lub rodzice: Opowiadaj¹, ¿e mê¿owie tak chcieli,
¿eby ratowaæ dzieci. Rosjanie te¿ uprawiali taki pro-
ceder, ¿e przechwytywali rozmowy, pods³uchy by³y
w telefonach i ¿¹dali okupu, ¿e maj¹ mê¿a, brata
albo w niewoli, albo zabitego i mog¹ za pieni¹dze
wydaæ. Potrafili nawet przesy³aæ foto martwych.
Dlatego ci co walczyli nie chcieli, ¿eby kobiety by³y
tak szanta¿owane.

Powodem wyjazdu by³ równie¿ strach przed
terrorem, morderstwami oraz strach przed ukrywa-
niem siê w schronach. Gospodarze przytaczali za-
s³yszane od kobiet-uchod�czyñ opisy traumy zwi¹-
zane z przebywaniem w schronach: To by³o dla nich
okropne, tam byli ró¿ni ludzie, nie wytrzymywali
napiêcia, by³o ciasno, smród, siedzenie na betonie,
nie wiadomo, kiedy bêdzie mo¿na wyj�æ, brak wody,
jedzenia.

W postêpowaniu badawczym wa¿ne jest dba-
nie o tzw. szczegó³, zw³aszcza w przypadku doku-
mentowania wydarzenia o tak dramatycznych kon-
sekwencjach i skali. Podjête badanie na temat
�do�wiadczenia pomocy� koncentrowa³o siê zarów-
no na etapie podejmowania decyzji o przyjêciu

3 Rz¹dowy program �Rodzina 500+� jest finansowym wsparciem rodzin.
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uchod�ców w danej miejscowo�ci, jak i dzia³añ przy-
gotowawczych zwi¹zanych z adaptacj¹, stworze-
niem warunków do ¿ycia osobom uciekaj¹cym
przed wojn¹. Wypowiedzi rozmówców, ich reflek-
sje i przemy�lenia � tak Gospodarzy, jak Go�ci, nie
nale¿¹ do tzw. pamiêci przesz³o�ci, ale s¹ bardzo
�wie¿ym, ¿ywym do�wiadczeniem, pozbawionym
dystansu do tocz¹cych siê wydarzeñ. To, co zwraca
w nich szczególn¹ uwagê, to emocjonalno�æ. Decy-
zja o zaanga¿owaniu siê w pomoc uchod�com spo-
wodowa³a widoczn¹ zmianê w ich dotychczaso-
wym ¿yciu. Czêsto ³¹czy³o siê to z zaanga¿owaniem
w pomoc coraz szerszych krêgów rodziny, przyja-
ció³, znajomych, a tak¿e z rezygnacj¹ z dotychcza-
sowych przyzwyczajeñ, codziennej rutyny. Presja
czasu zwi¹zana z przygotowywaniem odpowiednich
warunków ¿ycia uchod�com wymaga³a niemal na-
tychmiastowej zmiany organizacji dnia. Wyzwa-
niem, przed którymi stanêli Gospodarze, by³o tak-
¿e radzenie sobie z dramatycznymi do�wiadczeniami
uchod�ców. To swoiste �odbieranie traumy�, pole-
gaj¹ce na uczestnictwie w wielogodzinnych rozmo-
wach i zwierzeniach, na wspólnym prze¿ywaniu
dramatu wojny, traumy zwi¹zanej utrat¹ bliskich,
konieczno�ci opuszczenia domu i zderzenia z nie-
wiadom¹ przysz³o�ci¹, by³o dominuj¹cym elemen-
tem codziennej wspó³obecno�ci.

Losy nowych mieszkañców wsi sta³y siê wraz
z up³ywem czasu coraz lepiej znane spo³eczno�ci
wiejskiej, a sami Go�ci zaczêli stanowiæ autonomicz-
n¹ czê�æ lokalnej wspólnoty. Warto zauwa¿yæ, ¿e
w wielu prowadzonych rozmowach z Gospodarza-
mi przejawia³y siê kwestie sposobu organizacji pomo-
cy, trudno�ci i k³opotów z ni¹ zwi¹zanych. W pocz¹t-
kowej fazie, czyli bezpo�rednio po przyje�dzie
rodzin ukraiñskich, Gospodarzom chodzi³o przede
wszystkim o zapewnienie bezpiecznego miejsca do
zamieszkania. Kolejnym etapem by³o stworzenie
warunków do rozwoju zawodowego, a nastêpnie
znalezienie zatrudnienia dla kobiet i zorganizowa-
nie edukacji dzieci. Jak wynika z wypowiedzi Go-
spodarzy, spotkania z kobietami i ich dzieæmi maj¹
obecnie charakter �cis³ych relacji � rodzinnych,
przyjacielskich. Rozmowy dotycz¹ spraw codzien-
nych, odbywaj¹ siê wspólne spotkania, podczas
których spo¿ywa siê ró¿ne potrawy, s¹ wspólne
zabawy dzieci. Go�cie bior¹ tak¿e udzia³ w lokal-
nych uroczysto�ciach, co ma pozytywny wp³yw na
proces ich integracji, swoistej adaptacji w tradycyj-
nie zakorzenionej spo³eczno�ci wiejskiej.

Gospodarze czêsto te¿ podkre�lali, ¿e musieli
radziæ sobie sami z problemami w zupe³nie nowej
dla nich sytuacji. Dotychczasowe dzia³ania w
przypadku ró¿nych kryzysów, jak np. powód� czy
po¿ar, wymaga³y wprawdzie zaanga¿owania i aktyw-
no�ci mieszkañców, ale by³y organizowane i koordy-
nowane przez odpowiednie s³u¿by b¹d� powo³ane
do tego instytucje. Do tej pory prace takie opiera³y

siê zwykle na pomocy w przygotowywaniu uroczy-
sto�ci gminnych, parafialnych b¹d� wsparcia przy
remontach budynków u¿yteczno�ci publicznej. Za-
dania te nazywane obecnie �wprawkami�, pozwoli-
³y Gospodarzom na realizacjê zupe³nie nowych
wyzwañ, zwi¹zanych z uchod�cami. Ogólnona-
rodowy zryw pomocowy, maj¹cy w du¿ej mierze
oddolny charakter, utwierdza³ mieszkañców wsi
w przekonaniu, ¿e wiêkszo�æ spo³eczno�ci w Pol-
sce pod¹¿a podobnymi, samodzielnie wypracowa-
nymi praktykami. Liczy³y siê w³asne do�wiadcze-
nia poparte postawami cz³onków rodzin, s¹siadów,
mieszkañców wsi. W rozmowach toczonych w cza-
sie przygotowañ do przyjazdu uchod�ców, nie na-
wi¹zywano do pomocy pañstwa: Nikt wtedy nie
my�la³, jak to bêdzie zorganizowane, tylko ¿e trze-
ba to szybko robiæ i liczyæ na siebie. Dodatkowo nie
by³o miejsca na zastanawianie siê, na jak d³ugo przy-
bêd¹ ukraiñskie rodziny; Tak od razu dzia³ali�my,
¿e szykujemy na ile bêdzie trzeba, jako� tak chyba
ka¿dy rozumia³, ¿e to nie s¹ wczasowicze, co sobie
po urlopie pojad¹. U nas w Polsce to wiemy, ¿e woj-
na mo¿e potrwaæ.

Poszerzenie w³asnej perspektywy patrzenia na
�wiat o do�wiadczenia i prze¿ycia uchod�ców, a tak-
¿e sta³¹ ich obecno�æ, stanowi nowy, pozytywny
element dotychczasowego ¿ycia spo³eczno�ci, któ-
ra sta³a siê uczestnikiem wielkiej historii: My tu
dziêki nim wiele siê dowiedzieli�my o ich kraju,
zwyczajach, jedzeniu, uczymy siê chocia¿by nazw
miejscowo�ci, miejsc w Ukrainie.

Rozmówcy podkre�lali, ¿e troska o osoby, któ-
re przyjecha³y z Ukrainy, sta³a siê czym� natural-
nym, obecnym w codziennym do�wiadczeniu: Tak
ju¿ siê sta³o, ¿e s¹ w naszej g³owie.

Rozwa¿ania jak poprawiæ ich los, kto mo¿e
pomóc w rozwi¹zaniu problemów, czego mog¹
potrzebowaæ Go�cie, jak bêdzie wygl¹da³a ich przy-
sz³o�æ, to sta³y temat rozmów Gospodarzy: Jak to
bêdzie jak kiedy� wyjad¹ nie wiem, na pewno bê-
dzie siê têskniæ, wspominaæ. ̄ eby ta wojna siê skoñ-
czy³a i mieli do czego wróciæ, a potem bêdziemy siê
odwiedzaæ. Bo to, co siê miêdzy nimi i nami, tu wy-
tworzy³o to siê nie skoñczy wraz z tym, ¿e st¹d po-
jad¹ do swojego wolnego kraju.

Gospodarze, jak wynika z rozmów, towarzysz¹
i wspieraj¹ Go�ci w radzeniu sobie z asymilacj¹
kulturow¹ w nowym �rodowisku. Stworzenie wa-
runków, które pozwol¹ na samodzielne ¿ycie ko-
biet i dzieci, by³o g³ównym celem przyjêtym na eta-
pie przygotowañ. Gospodarze mieli �wiadomo�æ
kosztów, tak¿e finansowych jakie bêd¹ siê wi¹zaæ
z przyjmowaniem uchod�ców. Wspomniane �towa-
rzyszenie i wsparcie� s¹ kluczowe dla opisu ada-
ptacji osób przyby³ych z Ukrainy. Gospodarze pod-
kre�lali, ¿e wa¿na jest pewno�æ Go�ci, i¿ zawsze
mog¹ zwróciæ siê do nich o pomoc. Ponadto mieli
�wiadomo�æ jak trudne dla uchod�ców mo¿e byæ
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zwracanie siê o pomoc i korzystanie z niej: Sta-
ramy siê tak postêpowaæ, ¿eby by³o jasne, ¿e za-
wsze mog¹ nas o co� prosiæ, przyj�æ, zadzwoniæ,
¿eby siê nie krêpowa³y. I nie daæ siê zwie�æ, jak
mówi¹, ¿e nic nie trzeba, bo dla nich poprosiæ to
te¿ jest trudne.

Obecno�æ w ¿yciu codziennym uchod�ców i rola
swego rodzaju przewodnika po lokalnej i ponadlo-
kalnej przestrzeni � towarzyszenie w poznaniu
wspó³mieszkañców, poznanie osób pe³ni¹cych ró¿ne
funkcje np. w szkole, gminie, informowanie o sytu-
acji np. prawnej i zwi¹zanych z ni¹ decyzjach czy
dzia³aniach w³adz, pomoc w za³atwianiu rozmaitych
spraw urzêdowych czy uczestnictwo w wydarze-
niach kulturalnych, wszystkie te formy pomocy
tworz¹ podstawy wzajemnego zaufania, autentycz-
nych, osobistych relacji pomiêdzy Go�æmi i Gospo-
darzami. Pojawienie siê uchod�ców w�ród miesz-
kañców wsi przyczyni³o siê nie tylko do lepszego
rozumienie sytuacji Ukraiñców, którzy musieli opu-
�ciæ w³asny kraj, ale tak¿e zmieni³o sposób postrze-
gania ró¿nych, czêsto dramatycznych trajektorii
¿ycia i losów z wiedzy o tym na motywacjê pomo-
cow¹ (równie¿ t¹ niematerialn¹). Obecno�æ Go�ci
spowodowa³a modyfikacjê dotychczasowego stylu
i sposobu ¿ycia Gospodarzy. Przybycie rodzin ukra-
iñskich okaza³o siê nie tyle chwilowym epizodem
w ¿yciu spo³eczno�ci � podobnym do zdarzeñ, któ-
re mia³y miejsce w przesz³o�ci, gdy pomagano po-
gorzelcom czy ofiarom powodzi, ale sta³ym elemen-
tem codziennego ¿ycia.

Pomaganie uchod�com mo¿e mieæ ró¿ne for-
my, np. mo¿na staraæ siê zadbaæ o dostêpno�æ ró¿-
nych niezbêdnych rzeczy, mo¿na wspieraæ uchod�-
ców finansowo � wysy³aj¹c pieni¹dze na ró¿ne
zbiórki czy prowadzone akcje. Nie zawsze musi
wi¹zaæ siê to z bezpo�rednimi kontaktami z osoba-
mi, które uciek³y przed wojn¹. Mo¿na te¿, jak w przy-
padku badanej spo³eczno�ci, koncentrowaæ siê na
oferowaniu im pomocy, oraz sta³ej obecno�ci, bez-
po�redniego wspó³bycia czy wspó³dzia³ania, diagno-
zowania problemów, ustalania strategii jak najlep-
szych rozwi¹zañ. Czasem wymaga to g³êbokiego
namys³u nad w³asnymi mo¿liwo�ciami i odpowie-
dzi na pytanie, czy w sposób odpowiedzialny mogê
podj¹æ siê pomocy czy opieki. Jedna z rozmówczyñ
tak opisa³a swoje dylematy: Ju¿ my�li siê i o tych
matkach i dzieciach, w ogóle o ich rodzinach, tych,
którzy zostali w Ukrainie te¿, chcemy, ¿eby tu do-
brze im siê ¿y³o, to wynika z mojego zobowi¹zania.
Po prostu przed sam¹ sob¹. Mówimy tak: wszyst-
kim nie damy rady pomóc, ale ci, co s¹ w naszej
wsi, to s¹ nasi i im jak tylko mo¿emy bêdziemy u³a-
twiaæ i pomagaæ.

W organizowanie wsparcia i poradnictwa w³¹-
czane by³y tak¿e osoby niebêd¹ce mieszkañcami wsi,
ale s¹ zwi¹zane z tym miejscem rodzinnie lub to-
warzysko (maj¹ tu przyjació³, znajomych). Gospo-
darze czêsto wiêc rozszerzali pulê mo¿liwo�ci po-
mocowych o takie osoby czy kontakty. Dziêki nim
udawa³o siê np. zorganizowaæ pracê dla kobiet-
-uchod�czyñ, naukê w szko³ach dla dzieci czy zajê-
cia pozalekcyjne. By³a to, jak pisa³ Ingarden4, od-
powiedzialno�æ dzielona, w któr¹ zaanga¿owano
ró¿ne osoby, kontakty: Taka odpowiedzialno�æ za-
chodzi przede wszystkim wszêdzie tam, gdzie dzia-
³anie opiera siê na podjêtej wspólnie z innymi de-
cyzji. Rodzaj dzia³ania, domaga siê wtedy, aby
wyp³ywa³o ono z rozstrzygniêcia dokonanego razem
z innymi lud�mi, którzy nale¿¹ do tej samej wspól-
noty.

Wsparcie wspólnoty, ich aprobata dla wyzna-
czonych celów, u³atwia³y i nadal u³atwiaj¹ p³ynny
proces zadomowienia siê Go�ci. W tak rozumianej
idei pomocowo�ci widoczne s¹ dwa podej�cia do po-
magania, o których pisa³ J. Mellibruda5. W pierw-
szej fazie, bezpo�rednio po przyje�dzie uchod�ców,
koncentrowano siê przede wszystkim na �dawa-
niu�, a wiêc wyposa¿aniu Go�ci w to, co by³o naj-
bardziej potrzebne (miejsce do zamieszkania, je-
dzenia, ubrania). Drugi etap równie¿ widoczny
w badanej spo³eczno�ci to przej�cie do takiego po-
magania, które ma na celu usamodzielnienie siê
osób, którym pomagamy, mo¿liwo�æ samodzielne-
go rozwoju, w którym uchod�ca zawsze mo¿e liczyæ
na wsparcie.

Wspólna Wielkanoc 2022
Wielkanocne spotkanie �wi¹teczne odby³o siê 24 kwiet-
nia, gdy przypada³y �wiêta wiernych ko�cio³a grec-
kokatolickiego i prawos³awnego. Z pomys³em
zorganizowania wspólnej uroczysto�ci dla rodzin
ukraiñskich przebywaj¹cych na terenie parafii i gmi-
ny wyst¹pili Gospodarze. Maj¹c �wiadomo�æ, ¿e
dla wszystkich Go�ci bêdzie to trudny moment,
uznano, ¿e lepiej bêdzie, gdy �wiêta stan¹ siê tak-
¿e okazj¹ do spêdzenia czasu �ze swoimi�, tj. in-
nymi uchod�cami przebywaj¹cymi w okolicznych
wsiach: To chyba by³o lepiej, ¿e chocia¿ zobaczyli
siê tu z lud�mi ze swojego kraju, mogli porozma-
wiaæ w swoim jêzyku, byæ razem, zawsze to co�
wiêcej, ni¿ by ka¿dy siedzia³ u siebie.

Miejscem, które przeznaczono na �wi¹teczne
przyjêcie, by³a sala w lokalnej remizie stra¿ackiej.
Stra¿acy aktywnie w³¹czyli siê w przygotowanie
spotkania �wi¹tecznego, które logistycznie �opraco-
wa³y� panie z ko³a gospodyñ wiejskich wraz z miesz-

4 R. Ingarden, Ksi¹¿eczka o cz³owieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987, s. 87.
5 J. Mellibruda, Psychologiczne mo¿liwo�ci ulepszania kontaktów miêdzyludzkich, Instytut Wydawniczy Nasza Ksiêgarnia, Warszawa

1980, s. 327 i nast.
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kañcami. Scenariusz uroczysto�ci przedstawiono
wcze�niej Go�ciom.

W miejscowym ko�ciele parafialnym o godzinie
10.00 odby³a siê msza �wiêta, prowadzona w jêzyku
polskim i ukraiñskim. Ksi¹dz podkre�li³, ¿e jest to
dzieñ �wi¹teczny dla przyby³ych z  Ukrainy. Po za-
koñczonej mszy wszyscy przeszli do pobliskiej re-
mizy stra¿ackiej. Sala mia³a �wi¹teczny wystrój: sto³y
przykryto bia³ymi obrusami i udekorowano ¿ó³tymi
kwiatami, zastawiono je eleganckimi nakryciami
i zimnymi przystawkami. Pod �cianami ustawiono
sto³y z ciastami, w tym pask¹ (tradycyjnym, ukra-
iñskim dro¿d¿owym wypiekiem �wi¹tecznym),
kaw¹ i herbat¹. W innej czê�ci sali na jednym ze
sto³ów pouk³adano paczki ze s³odyczami dla dzie-
ci; paczki ufundowa³ sklep Biedronka (ulokowany
w pobliskim mie�cie). Pierwsza czê�æ spotkania
mia³a charakter oficjalny. ̄ yczenia �wi¹teczne, z³o-
¿one przez wójta gminy i proboszcza miejscowej
parafii, przet³umaczono na jêzyk ukraiñski. Ksi¹dz
poprosi³ o odmówienie po ukraiñsku modlitwy
�Ojcze nasz�.

Gospodarze zaprosili wszystkich do �wi¹tecz-
nego �niadania. W�ród uczestników by³y 73 osoby
z Ukrainy i 23 organizatorów spotkania. Poczêstu-
nek sk³ada³ siê z dañ zimnych (wêdliny, jajka), a tak-
¿e bia³ego barszczu z jajkiem oraz dañ gor¹cych,
przygotowywanych z grilla. Ustawiony na zewn¹trz
budynku grill by³ tak¿e dodatkowym miejscem, przy
którym mo¿na by³o przystan¹æ i porozmawiaæ.
W�ród wszystkich osób, zw³aszcza doros³ych uczest-
ników spotkania, widoczne by³o wzruszenie, a nie-
które kobiety ociera³y ³zy. Rozmowy przy sto³ach
dotyczy³y sytuacji wojennej, spraw rodzinnych,
wymieniano tak¿e informacje na temat aktualnej
sytuacji uchod�ców. �wi¹teczne przedpo³udnie by³o
równie¿ czasem sk³adania ¿yczeñ bliskim, którzy
zostali w Ukrainie, dlatego czêsto prowadzono roz-
mowy telefoniczne lub pisano wiadomo�ci SMS.
Niektóre kobiety przywo³ywa³y bawi¹ce siê dzieci,
by przez telefon porozmawia³y z cz³onkami rodzin.
Obawy wielu kobiet dotyczy³y przysz³o�ci, a wiêc
tego, jak zachowaj¹ siê agresorzy rosyjscy czy
w �wiêta nie dojdzie do szczególnie drastycznych bom-
bardowañ, nalotów. Spotkanie �wi¹teczne w Pol-
sce, odbywaj¹ce siê w zupe³nie innych warunkach,
potêgowa³o ¿al, brak zgody na zaistnia³¹ sytuacjê.
Rozmówczynie najczê�ciej porusza³y tematy zwi¹-
zane z tocz¹c¹ siê wojn¹. Opowiada³y, jak toczy³o
siê ich ¿ycie przed wybuchem wojny, gdzie uczy³y
siê, pracowa³y, co uda³o siê im osi¹gn¹æ w ¿yciu
zawodowym, jak wygl¹da³a ich miejscowo�æ. Mó-
wi³y o zaskoczeniu, jakim by³ wybuch wojny na tak¹
skalê, mimo tocz¹cego siê od 8 lat konfliktu we
wschodniej czê�ci kraju. By³y to do�æ ogólne stwier-
dzenia, czêsto pomijaj¹ce w³asne, dramatyczne prze-
¿ycia. Jedna z rozmówczyñ stwierdzi³a: To wszyst-
ko co tam by³o przez osiem lat, to takie straszne, ale

nie chcia³am my�leæ, ¿e z tego bêdzie taka wojna. Jest
taki wielki ¿al, ¿e to nas spotka³o. Nie chce siê wie-
rzyæ, ¿e to siê wydarzy³o.

Inne kobiety podkre�la³y, ¿e w Polsce czuj¹ siê
bezpiecznie, ¿e ciesz¹ siê spokojem w nowym miej-
scu, ¿e dzieci s¹ bezpieczne, chodz¹ do szko³y, przed-
szkola: Tu mamy spokój i dzieci te¿ dobrze siê czu-
j¹, nie boj¹ siê. Niektóre uwa¿a³y, ¿e bêd¹ mog³y
szybko wróciæ do swoich miejscowo�ci: Ta wojna
musi siê nied³ugo skoñczyæ, wtedy zaraz wrócimy
do siebie. Inne nie podziela³y tego optymizmu
i wiary w szybki wyjazd z Polski, zw³aszcza gdy po-
chodzi³y z regionów, w których nieprzerwanie to-
czy³y siê dzia³ania wojenne: Nie bêdzie to tak zaraz
mo¿liwe, bo u nas wszystko zniszczone i walki po-
trwaj¹. Warto w tym miejscu podkre�liæ, ¿e koniec
kwietnia 2022 roku by³ przez wiêkszo�æ rozmów-
czyñ okre�lany jako �d³ugi czas trwania wojny�,
która rozpoczê³a siê 24 lutego: Wojna ju¿ dwa mie-
si¹ce trwa, to naprawdê d³ugo, ile z³ego siê sta³o,
niech to siê nareszcie skoñczy. Rozmówczynie po-
k³ada³y równie¿ nadziejê, ¿e pomoc wojskowa na-
p³ywaj¹ca do walcz¹cych ¿o³nierzy pozwoli na szyb-
sze zakoñczenie walk i zwyciêstwo Ukrainy: Wszyscy
pomagaj¹ nam, dozbrajaj¹, musi siê udaæ zwyciê-
¿yæ. Spotkanie zakoñczy³o siê po oko³o czterech go-
dzinach. Serdeczne s³owa po¿egnania, podziêkowania
Gospodarzom w imieniu Go�ci z Ukrainy przekaza³a
t³umaczka.

Obserwacja spotkania i rozmowy z Ukrainkami
pozwalaj¹ s¹dziæ, ¿e mimo uroczystego charakteru
spotkania, nie by³o to �prawdziwe� celebrowanie
�wi¹t. Uchod�czynie bardzo bole�nie odczuwa³y sy-
tuacjê, w której znalaz³y siê w wyniku wojny. Wyjazd
z Ukrainy i znalezienie miejsca do tymczasowego
zamieszkania by³y pocz¹tkowo spe³nieniem ich
oczekiwañ, etapem, który zapewni³ poczucie bez-
pieczeñstwa � przebywanie �tu�, gdzie nie ma dzia-
³añ wojennych. Fakt ten by³ podkre�lany w prawie
ka¿dej rozmowie. Rodziny stanê³y te¿ przed ko-
nieczno�ci¹ adaptacji do zupe³nie nowej rzeczy-
wisto�ci. Dla wielu osób by³ to pierwszy wyjazd za
granicê. Obawê przed nieznanym potêgowa³a tak-
¿e bariera jêzykowa. Pomimo podobieñstwa jêzy-
ków, kobiety twierdzi³y, ¿e nie rozumia³y, co mó-
wi¹ Polacy. By³y natomiast zaskoczone tym, ¿e ich
wypowiedzi czêsto prawid³owo odczytywano, ro-
zumiano. Wspomina³y, ¿e odczuwa³y parali¿uj¹-
cy strach przed tym, co je spotka w obcym �rodo-
wisku. Wiedzia³y, ¿e po przekroczeniu granicy
musz¹ samodzielnie decydowaæ o sobie, swoich
dzieciach, cz³onkach rodziny. Zarazem nieustannie
powraca³y my�lami do bliskich, którzy zostali w Ukra-
inie mê¿ach, partnerach, rodzicach, rodzeñstwie,
dziadkach. Wiele spo�ród kobiet twierdzi³o, ¿e nie-
zale¿nie od tego jak d³ugo pozostan¹ w Polsce,
musz¹ podj¹æ pracê. Do wyj¹tków nale¿a³y uchod�-
czynie, które deklarowa³y, ¿e nie chc¹ pracowaæ.
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Niektóre spo�ród nich nigdy wcze�niej nie praco-
wa³y zawodowo, inne za� uwa¿a³y, ¿e nie ma po-
trzeby podejmowaæ pracy w sytuacji, gdy niepew-
ny jest czas ich pobytu na miejscu. Pewno�æ co do
mo¿liwo�ci szybkiego powrotu do domu dzia³a³a
na nie uspokajaj¹co, pozwala³a planowaæ kolejne
kroki albo po prostu przetrwaæ �tu�. Na ogó³ twier-
dzi³y tak kobiety, które wiedzia³y, ¿e na terenie,
z którego pochodz¹, nie tocz¹ siê walki, okolice nie
s¹ (ju¿) bombardowane. Terminem ewentualnego
wyjazdu z Polski mia³ byæ dla nich czerwiec 2022
roku, kiedy koñczy siê nauka szkolna i rozpoczy-
naj¹ wakacje.

Kobiety mia³y kontakty i wymienia³y informa-
cje z innymi uchod�cami (znajomymi, przyjació³-
mi, dalek¹ rodzin¹), którzy przebywali w innych
miejscach w Polsce: Wiele milionów naszych tak
teraz ¿yje i trzeba siê z tym zgodziæ. Rodziny
uchod�cze by³y w Polsce oko³o dwóch miesiêcy, nie-
które zaledwie miesi¹c, wiêc pocz¹tek ¿ycia w no-
wych warunkach polega³ na oswajaniu siê ze swo-
j¹ sytuacj¹. Równocze�nie nieustannie rozmawiano
o Ukrainie, wojnie i bliskich, którzy tam pozosta-
li: Ca³y czas jestem i tu i tam, mam takie ¿ycie po-
dzielone, tu martwiê siê jak tu wszystko siê nam
pouk³ada i jak tam oni sobie poradz¹, stale czy-
tam informacje co siê tam dzieje i w dzieñ i w no-
cy.

Jak wspomniano, inicjatywa �wi¹tecznego spo-
tkania wyp³ynê³a od Gospodarzy. Przygotowania
wymaga³y podzia³u ról i dok³adnego ustalenia, kto
i za co odpowiada, jak bêd¹ finansowane podej-
mowane dzia³ania, jaki bêdzie program uroczysto-
�ci, jak koordynowaæ zadania mieszkañców wsi,
parafii, gminy? Obserwacja przygotowañ dotyczy-
³a zarówno Goffmanowskiej sceny, jak i kulis, a wiêc
dzia³añ czy zachowañ nieprzeznaczonych dla pu-
bliczno�ci. �Aktorzy� odpowiedzialni za konkret-
ne elementy spotkania �wi¹tecznego czas czuwali
nad ca³o�ci¹, by zapewniæ p³ynn¹ realizacjê przy-
gotowanego scenariusza. Gospodarze zajmowali siê
go�æmi, inicjowali rozmowy, zapoznawali ze sob¹
uczestników przyjêcia, czêstowali i zachêcali do
próbowania potraw. Wyczuwa³o siê troskê o to, by
Go�cie czuli siê jak najlepiej. Jednocze�nie Gospo-
darze wymieniali z sob¹ dyskretnie, zakulisowe in-
formacje dotycz¹ce sytuacji i potrzeb niektórych
spo�ród uchod�czych rodzin, wskazuj¹c na mo¿li-
wo�æ pomocy czy rozwi¹zania problemu. Robili to
delikatnie, by nie powodowaæ zak³opotania tej oso-
by b¹d� osób. Czêsto w rozmowach Gospodarze
podkre�lali konieczno�æ indywidualnego podej�cia
do poszczególnych osób, konieczno�æ uwzglêdnie-
nia sytuacji ¿yciowej uchod�cy, jej/jego prze¿yæ, lê-
ków czy niepokojów. Szczególna troska dotyczy³a
dzieci, gdy¿ jak twierdzili rozmówcy, do�wiadcze-
nie uchod�stwa w�ród najm³odszych wymaga
szczególnego podej�cia, delikatnego i zarazem

uwa¿nego przygl¹dania siê zachowaniom dzieci,
sprawdzania jak radz¹ sobie w nowym �rodowi-
sku. Zastanawiano siê, jak zadbaæ o zajêcia pozasz-
kolne, kontakty z rówie�nikami, jak u³atwiæ im po-
znawanie nie tylko najbli¿szego otoczenia, ale
tak¿e udzia³ w wycieczkach pozwalaj¹cych poznaæ
nie tylko najbli¿sz¹, ale te¿ dalsz¹ okolicê. Spo-
tkanie �wi¹teczne poza swoim g³ówny celem by³o
te¿ dla Gospodarzy wa¿nym do�wiadczeniem po-
zwalaj¹cym poznaæ spo³eczno�æ uchod�ców, ich
problemy, potrzeby, obawy. Jedna z rozmówczyñ
wyrazi³a to w nastêpuj¹cy sposób: Dopiero jak siê
na te wszystkie kobiety i dzieci popatrzy tak blisko
i u�wiadomi sobie, ¿e w naszej jednej ma³ej wsi
by³o tyle tych ludzi, którzy ratuj¹ siê przed wojn¹,
to ta ich tragedia jest jeszcze bardziej okropna, jesz-
cze bardziej trudna do przyjêcia. I tak oni s¹ dzielni
i te kobiety jako� daj¹ radê. My te¿ musimy poka-
zywaæ, ¿e bêdzie dobrze i ze wszystkim sobie pora-
dzimy. Chocia¿ nieraz to ciê¿ko na ich ¿ycie patrzeæ.

GO�CIE: Wojna w Ukrainie
i pobyt w Polsce
Wszystkie etapy prowadzonych badañ w �rodowi-
sku, w którym obecnie mieszkaj¹ uchod�czynie sk³a-
daj¹ siê na �wiadectwa wojny. Zmiana dotychcza-
sowego ¿ycia i zwi¹zane z tym problemy stanowi¹
proces, który bierze swój pocz¹tek 24 lutego 2022.
Jest to tym samym wspólny mianownik dla wszyst-
kich kobiet � uchod�czyñ, z którymi przeprowadzo-
no rozmowy podczas przyjazdów do wsi, w której
aktualnie przebywaj¹. ̄ ycie rozmówczyñ wyra�nie
dzieli siê na okres przed wojn¹ i ten obecny.

Spo�ród przeprowadzonych wywiadów zosta-
³y wybrane trzy biografie kobiet uchod�czyñ, któ-
re najlepiej odzwierciedlaj¹ losy przyjezdnych i for-
my przyjazdu do Polski w pierwszych dniach po
wybuchu wojny w Ukrainie. Ilustruj¹ typowe drogi
kobiet przyje¿d¿aj¹cych z dzieæmi i cz³onkami
swoich rodzin. Kobiety pochodz¹ z ró¿nych rejo-
nów Ukrainy, szukaj¹c, pomocy przesz³y szlak,
o którym mówi¹ w cytowanych poni¿ej wypowie-
dziach.

Do�wiadczenie cierpienia, nieprzewidywalno-
�ci losu, konieczno�ci ratowania ¿ycia, uchod�-
ctwa, sta³o siê sk³adow¹ biografii i to¿samo�ci ko-
biet i ich rodzin. Na uwagê zas³uguje postawa
kobiet, ich opanowanie i si³a dzia³ania w sytuacji
wojennego kryzysu. Wiara, ¿e mog¹ wzi¹æ odpo-
wiedzialno�æ za rodzinê i uk³adaæ na nowo ¿ycio-
wy start, podejmuj¹c pracê, w³¹czaj¹c siê w ¿ycie
spo³eczno�ci, w której zamieszka³y. Warunki stwo-
rzone przez gospodarzy i kompleksowa pomoc
gwarantuj¹ca stabilno�æ sytuacji ¿yciowej i bezpie-
czeñstwo da³y szansê na kszta³towanie w³asnej
przysz³o�ci.
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Swiet³ana
Wybuch wojny to by³ szok. To nie ma znaczenia, ¿e
trwa³a ju¿ na wschodzie tyle lat. By³a nadzieja, ¿e
to siê tam jako� rozwi¹¿e, ¿e to siê nie rozleje na
ca³y kraj. Te opinie, ¿e mo¿e byæ wojna, to siê tak
jako� odsuwa³o, ¿y³o siê normalnie. I my tak ¿yli-
�my. (...) Trzy dni przed wybuchem wojny by³am
na spotkaniu rodzinnym ko³o Buczy, rozmawiali-
�my, a ja przede wszystkim mówi³am, ¿e do wojny
nie dojdzie. Wybuch wojny, ten poranek by³ okrop-
ny. Bomba wybuch³a sze�æ kilometrów od domu
rodziców ko³o Buczy. W Kijowie te¿ huk, wybuch
syreny, alarm. Trzeba siê chowaæ w bezpieczniej-
szym miejsce, trzeba siê nauczyæ reagowaæ na te
alarmy, uciekaæ do piwnicy. (...) Co robiæ? Zadzwo-
ni³am do siostry, ona mówi � jaka wojna, id� spaæ.
Telefony do rodziny, potwierdzanie, tak w ca³ej
Ukrainie wojna. Straszne zdenerwowanie, p³acz.
Gdzie uciekaæ i szukaæ ratunku, o tym siê wcze-
�niej nie rozmawia³o. (...) Jak to uciekaæ, zostawiæ
wszystko co mamy. Mieli�my wyremontowane
�wie¿o mieszkanie. Du¿o planów, marzeñ. Dziec-
ko uczy³o siê w szkole, wszystko mia³o swój po-
rz¹dek. Pracowa³am, mia³am dobr¹ pracê, by³am
mened¿erem w du¿ym sklepie. M¹¿ te¿ ma pracê.
(...) Wywodzê siê z £ugañska, ale mieszkamy w Ki-
jowie. Nie mia³am pojêcia co robiæ. Zabraæ synka
i uciekaæ tam, gdzie nie ma wojny. M¹¿ namawia³
mnie do wyjazdu. Ba³am siê to zrobiæ, ale ba³am
siê te¿ zostaæ ze wzglêdu na dziecko. (...) Wiadomo
by³o, ¿e bardzo du¿o ludzi wyje¿d¿a za granicê.
Pe³ne dworce, nie ma paliwa, autobusy nie odcho-
dz¹. Ci¹gle wyj¹ syreny, trzeba siê chowaæ, nie
wpadaæ w panikê. (...) Dokumenty to ja ju¿ wiele
lat mia³am w torebce taki by³ obowi¹zek, wiedzie-
li�my, ¿e w kraju jest wojna, wiêc na wszelki wy-
padek, ¿eby potem nie szukaæ. Zdecydowa³am siê
wyjechaæ, kto zna Ruskich to wie, ¿e s¹ zdolni do
najgorszych rzeczy i bêd¹ mordowali, torturowali,
tak wiedzieli�my i tak siê dzieje. Wyjecha³am z syn-
kiem 3 marca 2022. Nie wziê³am baga¿u, tylko dla
niego ma³y plecak. Ta droga to by³a mêka, chowali-
�my siê w piwnicy, tam by³o okropnie, t³um ludzi,
ciasno, duszno, nie by³o wody, niczego nie by³o.
Rozpacz ludzi, dzieci p³aka³y, niektórzy ze zwierzê-
tami, no strasznie. (...) Tak uda³o siê nam dotrzeæ
na dworzec w Kijowie, tam spotka³am siostrê z cór-
k¹ i uda³o siê najpierw dojechaæ do Lwowa. A to
taka droga, ¿e nie wiesz co siê wydarzy, strach, ca³y
czas patrzysz w telefon i wiesz, gdzie co� strasznego
siê dzieje i my�lisz, ¿eby tylko siê uda³o przekroczyæ
granicê. (...) Na dworcu niemo¿liwy t³um ludzi,
zdenerwowanie, nie wiadomo co robiæ. Uda³o siê
do poci¹gu i na granicê z Polsk¹. Jedziesz i my�lisz:
no mo¿e siê da bezpiecznie dojechaæ, ale co dalej
robiæ. I boisz siê o tym my�leæ: to my�lisz tylko
o tym, ¿e jedziesz. Rozumiesz, ¿e to nie jest wyciecz-

ka, ale nie chcesz zajmowaæ siê tym, co to jest, je-
dziemy i to jest teraz wa¿ne.

T³umaczysz dzieciom, ¿e na pewien czas musi-
my wyjechaæ, ¿e poznamy inny kraj i ludzi, ale czu-
jesz pustkê. Udawa³y�my z siostr¹, ¿e panujemy nad
sytuacj¹. Dzieci trzyma³y�my kurczowo za rêkê. By³y
t³umy, ba³y�my siê, ¿eby siê nie rozdzieliæ. (...) Do
granicy czekali�my w kolejce d³ugo, osiemna�cie
godzin. Stara³am siê uspokajaæ, ¿e ju¿ coraz bli¿ej.
Przekroczenie granicy to trudno mówiæ co siê czuje,
uda³o siê, ale co to bêdzie. Bardzo piêknie zajmo-
wali siê nami na granicy, to wszystko by³o tak zor-
ganizowane i jedzenie, i ubrania i tacy ludzie mili,
i pomagali we wszystkim. (...) Trzeba by³o gdzie�
znale�æ miejsce, synek pyta³, gdzie bêdziemy spali,
a ja nie wiem co powiedzieæ. Uda³o siê nam doje-
chaæ prywatnym samochodem do Przemy�la. Tam
nocowali�my jedn¹ noc. Mog³y�my pojechaæ poci¹-
giem do Krakowa lub Warszawy.

Wsiad³y�my w poci¹g do Warszawy. Nie wiem,
mo¿e uwa¿a³am, ¿e to stolica, du¿e miasto i co� tam
bêdzie, ¿eby siê zatrzymaæ. Na Dworcu Centralnym
dowiedzia³y�my siê, ¿e jest jakie� miejsce, ¿eby siê
przespaæ przy ko�ciele blisko dworca. Tam poszli-
�my. Podszed³ do nas wolontariusz i zapyta³, czy
mamy gdzie spaæ. Powiedzia³y�my, ¿e nie i wtedy
on zadzwoni³ do kogo� i rozmawia³. Przyszed³ i po-
wiedzia³, ¿e jak skoñczy pracê, to nas zawiezie na
wie� i tam zostaniemy. Wieczorem wsiedli�my, wiel-
ki samochód ten mê¿czyzna te¿ wielki i jechali�my
ju¿ by³o ciemno. Wszystko obce, p³aka³y�my, skoñ-
czy³a siê Warszawa jedziemy, las, las, woda znowu
las i tak by³o trochê strach. Po drodze on rozma-
wia³, zagadywa³ do dzieci. Nie pyta³y�my, do kogo
jedziemy, jak tam bêdzie, bo to w³a�ciwie nie mia³o
znaczenia, bo nie by³o ¿adnego innego wyj�cia. Trze-
ba by³o liczyæ na szczê�cie. Na miejscu przed do-
mem czekali na nas gospodarze, przywitali�my siê.
Weszli�my do domu, poprosili do sto³u na kolacjê.
Rozmawiali�my przy stole, a potem zaprowadzili nas
do miejsca, gdzie mieli�my zamieszkaæ. Wszystko
by³o naszykowane, ³ó¿ka po�cielone, po prostu
wszystko by³o i jedzenie, i kosmetyki, i rêczniki.
Bardzo by³am zaskoczona, tym przywitaniem i ¿e
tyle dobrego dla nas specjalnie. Zaczê³y�my strasz-
nie p³akaæ, z tego wszystkiego co by³o i z tego wzru-
szenia. Potem strasznie d³ugo spali�my. Taki by³
spokój i cisza i tak siê tu zaczê³o dla nas ¿ycie w Pol-
sce.

Tu s¹ tacy dobrzy ludzie. (...) Od pocz¹tku siê
nami zajmowali. Wszystko by³o wiadomo co robiæ.
W gminie by³a pe³na informacja. Nawet pomoc
prawna. Dosta³am ubrania dla nas obojga, po pro-
stu wszystko co by³o potrzeba do ¿ycia. Wstydzi-
³am siê braæ, nigdy nie by³am w takiej sytuacji,
mówi³am, ¿e dziêkujê, ¿e nic nie potrzeba. Chodzi-
³o mi o to, ¿eby jak najszybciej i�æ do pracy i nie
byæ ciê¿arem dla ludzi. Nie wyobra¿a³am sobie, ¿e
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tak szybko to by³o dla nas zorganizowane, ¿e kto�
my�li o ka¿dej rzeczy, która mo¿e byæ nam potrzebna,
¿e to tyle ludzi tak siê anga¿uje tak siê stara i o nas
tak o ka¿dym pojedynczo my�li. Trudno by³o to zro-
zumieæ, chyba ¿e trafili�my na ludzi od Boga, bo
jak to wyt³umaczyæ. Syn poszed³ tu do szko³y, by³o
zapoznanie siê z dzieæmi. nauczyciele bardzo siê
zajmuj¹ uczniami. Syn lubi chodziæ do szko³y. Szyb-
ko uczy siê polskiego. W szkole jest nauczycielka,
która zna ukraiñski. Dla dziecka to, ¿e tu s¹ inne
takie osoby jak my, te¿ jest wa¿ne, bo patrzy na to
jak na jak¹� normaln¹ sytuacjê w ca³ym tym nie-
normalnym ¿yciu. Widzi, ¿e inne dzieci z Ukrainy
te¿ tu s¹, ucz¹ siê. To, ¿e ka¿dy tu siê do nich do-
brze odnosi, to uspokaja i syn ju¿ siê tu przystoso-
wa³. Ma te¿ zdalne lekcje z Ukrainy. (...) My nie
ogl¹damy tu telewizji tam, gdzie s¹ programy o woj-
nie. Syn powiedzia³, ¿e ju¿ nigdy nie chce chowaæ
siê w piwnicy, tam, w Kijowie to by³o straszne. Ja
czytam nasze ukraiñskie informacje w Internecie.
Syn denerwuje siê jak tata nie dzwoni albo jak nie
odbiera telefonu. (...) Zaczê³am ¿yæ tu i poznawaæ
trochê te strony. Ksi¹dz zorganizowa³ wycieczkê dla
ukraiñskich rodzin do Warszawy, pod k¹tem dzieci
i doros³ych, z naszymi gospodarzami byli�my rów-
nie¿ w Warszawie, w muzeum i na placu zabaw dla
dzieci i zwiedzali�my miasto i odwiedzili�my ich
rodzinê. Jeste�my zapraszani na ró¿ne uroczysto�ci,
które tu siê odbywaj¹, sami te¿ zapraszamy do sie-
bie. Poczu³am siê jeszcze lepiej jak uda³o mi siê do-
staæ pracê. Od po³owy kwietnia. Jestem kierowni-
kiem jednego z zespo³ów w du¿ym markecie,
zajmujê siê logistyk¹, trochê podobnie jak w Ukra-
inie. Na dojazdy do pracy dosta³am od gospodarzy
samochód, mam prawo jazdy, mogê te¿, jak której�
dziewczynie potrzeba, podwie�æ. Mamy tu zorgani-
zowan¹ opiekê nad dzieæmi w czasie jak jeste�my
w pracy. Syn pozostaje na zajêciach pozalekcyjnych,
jak muszê byæ w pracy w nocy dziecko, nocuje u mo-
jej kole¿anki. Staram siê uczyæ polskiego, syn mnie
poprawia. Jestem tu, ale jestem my�lami u nas, cze-
kam na telefony od rodziny, sama dzwoniê, piszê,
rozmawiamy, prze¿ywam bardzo to wszystko. Chcê
jak siê wojna skoñczy wróciæ do kraju. Mam na-
dziejê, ¿e to bêdzie nied³ugo. Tak du¿o ludzi ju¿
zginê³o w takich strasznych mêkach. Tyle rodzin
rozpacza. Pogrzeby m³odych ch³opaków. Musi siê to
udaæ, ¿eby Ruskich wygoniæ. (...) Jestem patriotk¹,
teraz mówiê tylko po ukraiñsku. Wcze�niej przed
wojn¹ mówi³am te¿ po rosyjsku. W szkole w £ugañ-
sku nie by³o lekcji ukraiñskiego, ale w Kijowie ju¿
czêsto po ukraiñsku. (...) Marzê, ¿eby po wojnie
wszystkich tych gospodarzy st¹d zaprosiæ do nas,
ugo�ciæ, biesiadowaæ, pokazaæ Ukrainê, pój�æ do
bani, podziêkowaæ za wszystko co dla nas zrobili.
My�lê, ¿e ju¿ tak bêdziemy siê odwiedzaæ i zosta-
niemy sobie bliscy. Synowi powtarzam, ¿e wszyst-
kie pokolenia w naszej rodzinie musz¹ pamiêtaæ i po-

wtarzaæ zawsze, ¿e Polacy tak nam pomogli, tak jak
najlepsza rodzina siê nami zaopiekowali. To zawsze
obowi¹zkowo trzeba pamiêtaæ. Jak jecha³y�my tu
do Polski to nasza mama ca³y czas siê modli³a, ¿eby-
�my trafi³y na dobrych ludzi. (...) Moja siostra Lena
wróci³a do Kijowa razem z córk¹, chce byæ blisko ro-
dziców, mamy chor¹ mamê. Mówi, ¿e siê ju¿ nie boj¹
Ruskich. Stale s¹ alarmy biegn¹ do schronów, zagro-
¿enie jest ci¹gle. Wierz¹, ¿e nasi wygraj¹. Mówi, ¿e
dzieci w przedszkolu �piewaj¹ �Czerwon¹ kalinê�,
a na koñcu mówi¹ ��mieræ Putinowi�.

Ania
Mieszkali�my w Równem. Wojna na pewno nas za-
skoczy³a. Do tej pory toczy³a siê, ale to by³o po-
nad 1000 kilometrów od nas. Co pewien czas by³y
takie obawy, ¿e kto wie, czy Putin nie pójdzie dalej,
ale to siê nam wydawa³o ma³o prawdopodobne,
¿eby chcia³ zaj¹æ ca³y kraj. No bo widaæ by³o, ¿e
tam, na wschodzie, ju¿ tyle lat i nie udaje siê wy-
graæ. No ale sta³o siê. Zwyk³y czwartek okaza³ siê
tragiczny, no i zmieni³ losy nasze, ale i w ogóle. Zde-
nerwowanie wszystkich naoko³o. Telewizor, radio,
Internet wszystko to samo niestety, telefony, ka¿dy
informuje co, gdzie siê wydarzy³o. (...) Ten pierw-
szy dzieñ jeszcze nie by³o si³y my�leæ co robiæ, by³y
rozmowy co to bêdzie. Pytania, czy to jest mo¿liwe,
¿eby by³a taka wojna. Nie da³o siê tego zrozumieæ.
Byli ju¿ zabici, ranni. Wszyscy siê bali. (...) Okrop-
ne s¹ te syreny, patrzenie jak ludzie siê boj¹ i biegn¹
gdzie�, ¿eby siê ukryæ. Patrzysz i my�lisz, czy to siê
dzieje czy to jaki� film krêc¹. To siê nie da z niczym
porównaæ. Nie wiedzia³am co mam robiæ, w³a�ci-
wie nie chcia³am uciekaæ, nie wiedzia³am, gdzie. Kto�
chcia³ do W³och, do Polski, do Niemiec. Nie jest to
³atwe, jak siê ma dziecko, pojechaæ i co to bêdzie,
nie ma pieniêdzy na pobyt. Nikt z nas nie wiedzia³,
¿e to bêdzie jaka� pomoc, na nic nie liczy³am, by-
³am bardzo zaskoczona darmowymi poczêstunka-
mi, darami na granicy polskiej. (...) Mama mnie
bardzo namawia³a, ¿ebym zabiera³a synka i wy-
je¿d¿a³a. Patrzy³am i wiedzia³am, ¿e mnóstwo lu-
dzi ju¿ jest na granicach. Mia³am paszporty biome-
tryczne. Wziê³am dla syna ubranka do jego plecaka
i swoj¹ torebkê, zamknê³am mieszkanie i rozpoczê-
³am drogê do wyjazdu. To by³ 2 marca 2022. Po
drodze by³y alarmy, trzeba by³o siê kryæ w piwnicy.
Umówi³am siê z kuzynem, ¿e pojadê na Litwê.
Umówili�my siê, ¿e spotkamy siê w Drohobyczu.
Uda³o mi siê tam bardzo szybko dojechaæ, kuzyn
móg³ tam dotrzeæ dopiero za dwa dni. Nie czeka-
³am i dojecha³am do Lwowa. By³y t³umy ludzi, trzy-
ma³am za rêkê synka, ¿eby siê nie rozdzieliæ. Dlate-
go te¿ nie bra³am ¿adnego baga¿u, ¿eby pilnowaæ
dziecko, a nie trzymaæ torbê.

Dooko³a pe³no ludzi, potwornie zdenerwowa-
ni. Nie wiedz¹ tak jak ja co robiæ, gdzie siê podziaæ.
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Z Ukrainy trzeba wyjechaæ, ale co ma byæ dalej. To
nie by³o ³atwe. (...) Trudno to tak wyt³umaczyæ,
sytuacja, w której nic nie wiadomo, a jak decydujê
to ju¿ odpowiadam za to i jestem z tym sama i nie
mogê pokazaæ dziecku, ¿e nie wiem co robiæ. Trzeba
siê szybko orientowaæ: wsiadam czy zostajê, uwa-
¿aæ na t³um ludzi, który pcha i ka¿dy w nerwach.

Ze Lwowa przyjechali�my do Warszawy. Ca³y
czas szuka³am na Facebooku jakiej� znajomej oso-
by, ¿ebym mog³a gdzie� siê zatrzymaæ. Uda³o siê
znale�æ mieszkanie, w którym mog³am przenocowaæ
i potem szukaæ dalej. Na Facebooku znalaz³am zna-
jom¹, z któr¹ kiedy� spotka³y�my siê na chrzcie
dziecka kuzynki. Skontaktowa³y�my siê i ona powie-
dzia³a, ¿e przyjedzie po nas kto� i przywiezie na wie�,
w której ona zatrzyma³a siê ze swoimi dzieæmi. Tak
siê sta³o, przyjechali�my i najpierw kilkana�cie dni
mieszkali�my w tym samym domu, w którym miesz-
ka³a Gala z rodzin¹. (...) W ca³ej tej sytuacji i pod-
ró¿y mia³am du¿o szczê�cia i takich zbiegów oko-
liczno�ci. To, ¿e zdecydowa³am siê jechaæ do Polski,
a nie na Litwê, to tak siê u³o¿y³o, to by³ przypadek.
(...) Po oko³o dwóch tygodniach od przyjazdu tu na
wie�, przeprowadzi³am siê z synem do przygotowa-
nego dla nas mieszkania w budynku stra¿y po¿ar-
nej. Przez kilka tygodni byli�my tam z Kati¹ i jej
synem, ka¿da z nas mia³a swój pokój, mia³y�my
wspóln¹ kuchniê i ³azienkê. Potem Katia zdecydo-
wa³a siê ze wzglêdu na syna na powrót do domu.
Syn ma trzyna�cie lat i bardzo têskni³ do ojca, ro-
dziny. Podoba³o mu siê tutaj, zwiedzi³ Warszawê,
pozna³ tu ludzi, ale chcia³ wracaæ i tak zrobili. Ka-
tiê przywióz³ tu wolontariusz ten sam, który spo-
tka³ Swietê i Lenê. Teraz mieszkam tylko z synkiem.

W budynku obok mieszka Swieta ze swoim
dzieckiem. Naprawdê, wszystko co potrzebne do
¿ycia, mieli�my tu dane. O wszystkim dla nas tutaj
pomy�leli. Lodówka, pralka, po�ciel, garnki, tale-
rze, sztuæce, kosmetyki. Nawet pieni¹dze, ¿ebym
sama mog³a kupiæ to, co potrzeba. Ja siê bardzo wsty-
dzi³am to wszystko braæ. (...) Ale nie mia³am ¿ad-
nych ubrañ, niczego, reklamówkê z tym, co dosta-
³am na dworcu. Tu wspaniali ludzie dali nam po
prostu te rzeczy i do ubrania, i ca³e wyposa¿enie
w mieszkaniu i jedzenie. Synek mia³ w maju urodzi-
ny, dosta³ na prezent rower. By³ zachwycony. (...)
Mamy tu zapewnion¹ pomoc medyczn¹, w razie
czego mo¿emy siê kontaktowaæ. Jak chcê zapytaæ
o przepisy, jakie s¹ w Polsce, te¿ wiem do kogo mogê
�mia³o siê zwróciæ. Nie czujemy siê tu osamotnieni,
czujemy, ¿e tyle ludzi nam chce pomóc. Bardzo o nas
te¿ troszcz¹ siê ludzie z gminy, stra¿acy i te¿ bardzo
ksi¹dz. Przed �wiêtami naszymi odwiedzi³ wszyst-
kie rodziny ukraiñskie, sk³ada³ ¿yczenia i da³ nam
pieni¹dze od parafii na to, ¿eby�my mieli na �wiê-
ta. W salce parafialnej te¿ s¹ lekcje z jêzyka polskie-
go i angielskiego. Na mszach s¹ po ukraiñsku frag-
menty i tak by³o od samego pocz¹tku jak tu jeste�my.

To wszystko co jest to z ka¿dej strony tak dla nas,
to wzrusza mocno. W po³owie kwietnia posz³am do
pracy do o�rodka wypoczynkowego. Zorganizowa-
ne mia³y�my dojazdy, bo to jest kawa³ek. Tam bar-
dzo dobrze mnie przyjêli, mi³a atmosfera. Zaczê³am
mieæ w³asne pieni¹dze i to by³o wa¿ne, poczu³am
siê z tym lepiej. Bardzo siê nami tu opiekuj¹ jak
najlepsza rodzina. (...) W szkole, tutaj syn poszed³
do zerówki, nie ma ¿adnych problemów. Sam z in-
nymi ch³opcami z Ukrainy nauczy³ siê polskiego
hymnu. Zna s³owa i melodiê. My te¿ zainteresowa-
³y�my siê s³owami hymnu i zrozumieniem tych na-
zwisk i faktów, które tam s¹. Gospodarze nam t³u-
maczyli. (...) Dzieci nasze maj¹ w szkole obiady,
mog¹ braæ udzia³ w zajêciach po szkole. (...) Syn
ogl¹da³ tu przedszkole. Pani przedstawi³a go dzie-
ciom. Jedna dziewczynka powiedzia³a, ¿e wie, ¿e
w Ukrainie jest wojna, bo Putin to zrobi³. To by³o
dla mojego dziecka wa¿ne, ¿e dzieci o tym wiedz¹
i ¿e dlatego on tu jest. On wie, ¿e jest wojna, ale
nie wie o tych wszystkich dramatach, nie spotka³
siê ze �mierci¹ z powodu wojny. (...) Wiem, ¿e tu
wiele osób stara siê, ¿ebym mog³a byæ nauczycielk¹
angielskiego, bo ja mam takie wykszta³cenie. Jak tu
do Polski jechali�my, nie spodziewa³am siê niczego,
tylko ¿eby nie by³o bomb i alarmów, tego straszne-
go huku. Chcia³am przej�æ przez granicê, gdzie� prze-
spaæ. ba³am siê my�leæ co bêdzie z nami. Od po-
cz¹tku w Polsce taka go�cinno�æ, nie wierzy³am
i dalej nie wierzê, ¿e to siê dzieje, takie dobro. Nam
nie wolno liczyæ ci¹gle na pomoc, trzeba samemu
pracowaæ. Tu my tak wszystkie to rozumiemy. Dla
ka¿dej z nas praca siê znalaz³a. Uczê siê po polsku,
rozumiem du¿o a nad mówieniem jeszcze pracujê.
Jak szybko to mówiê po ukraiñsku albo po angiel-
sku. (...)

Dziêki temu, ¿e mam tu pracê mogê pomagaæ
mamie, babci. Przekazaæ im pieni¹dze na op³acenie
ludzi, ¿eby sprz¹tnêli zbo¿e z pola. Sp³aci³am te¿
po¿yczkê, któr¹ mia³am z naszego banku. (...) Tak
mi siê to udaje, ¿e tu trafi³am, ¿e tacy ludzie do-
brzy, jak my siê odwdziêczymy za to. Tu jak jeste-
�my, to siê tak nie odczuwa tej grozy, informacje
czytam o tym, co siê u nas dzieje. To jest straszne.
Mam ci¹gle kontakt z mam¹, rozmawiamy czêsto.
(...) Dzieñ, który bêdê na ca³e ¿ycie pamiêta³a, to
wybuch wojny i ten dzieñ jak tu przyjecha³am.
Pierwszy to tragiczny, a drugi szczê�liwy. Nie my-
�la³am nigdy, ¿e tak siê zmieni nasze ¿ycie, ¿e trze-
ba bêdzie zaczynaæ od nowa. I to wszystko prze¿y-
waæ, p³akaæ. To, co mogê powiedzieæ, to mia³am
szczê�cie, ¿e my siê nie tu³ali�my, ¿e tak szybko uda³o
siê znale�æ dobre do ¿ycia miejsce, takich najlepszych
ludzi. ¯yjemy teraz jak z rodzin¹. Jeste�my zapra-
szani do domów, sami zapraszamy do siebie, prze-
wa¿nie w niedzielê, ¿eby razem posiedzieæ, poroz-
mawiaæ, po�miaæ siê przy jedzeniu, to bardzo nam
potrzebne, nie czujemy siê sami. (...) Teraz Ukraiñ-
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cy s¹ jednym narodem, wcze�niej by³ podzia³ na tych
z zachodu i wschodu, to nieszczê�cie nas zjednoczy-
³o. Mamy bohaterskiego prezydenta Ze³enskiego.
Chcemy, ¿eby Ukraina wygra³a. Nie wiem jak moje
¿ycie siê dalej u³o¿y, ale wiem, ¿e jakbym nie trafi³a
tutaj, to chyba wróci³abym do domu.

Gala
Mieszkali�my w Kijowie. Jak wybuch³a wojna, m¹¿
natychmiast powiedzia³, ¿eby pakowaæ walizki i wy-
je¿d¿aæ do Polski. M¹¿ jest kierowc¹ TIR-a i je�dzi
na miêdzynarodowych trasach. Bardzo czêsto je�-
dzi³ z towarem do Polski, zna³ teren i te¿ ludzi z Pol-
ski. Uwa¿a³, ¿e gdzie� znajdziemy miejsce, ¿eby�my
mogli siê zatrzymaæ. Spakowali�my najpotrzebniej-
sze rzeczy i ca³a rodzina, jedena�cie osób, musieli-
�my siê zmie�ciæ w kabinie TIR-a. Byli�my my, dwoje
naszych dzieci, syn 10 lat, córka 2 lata, mój ojciec,
który jest ciê¿ko chory, i inne osoby z rodziny. Do-
jechali�my na granicê. Kolejka do przej�cia by³a d³u-
ga na 30 km. M¹¿ tak podjecha³, ¿e by³ nie na tej
linii i nasz ¿o³nierz kaza³ mu wracaæ do kolejki, po-
wiedzia³, ¿e nam przestrzeli opony. Ja zobaczy³am,
¿e jeden z g³ównych celników to mój znajomy. Za-
wo³a³am, ¿eby nam pomóg³, ¿e mamy malutkie
dzieci i starsz¹, chor¹ osobê. I tak on da³ znak, ¿eby
nas przepu�cili. W ten sposób szybko przekroczy-
li�my granicê i byli�my w Polsce. To by³a taka adre-
nalina. (...) Potem zajechali�my do hostelu, takiego
internatu i tam byli�my trzy dni. W tym czasie m¹¿
poprzez znajomych znalaz³ miejsca dla nas. My
pojechali�my na wie� i tam pañstwo, do których
przyjechali�my, oddali nam dom na swojej posesji.
Ich dom jest kilkana�cie metrów dalej. Wszystko by³o
przygotowane i dla nas, i dla dzieci. Nawet zabaw-
ki. Zostali�my z tat¹ i dzieæmi, m¹¿ pracuje, wiêc
ma kursy w ca³ej Europie, ale je�dzi czêsto do Ukra-
iny. Pozostali cz³onkowie rodziny znale�li mieszka-
nie i pracê w pobliskim mie�cie. Pocz¹tkowo za³a-
twiali�my wszystkie formalno�ci, PESEL-e i to, co
trzeba by³o, ¿eby by³o w porz¹dku, ¿eby mieæ pra-
wo do �wiadczeñ. (...) Za kilka dni przyjecha³a Ania
z synkiem z Równego i trochê mieszkali�my razem.
Potem poszli do wyszykowanego dla nich mieszka-
nia. Teraz tak jest, ¿e ka¿da rodzina z Ukrainy miesz-
ka osobno, nie razem z gospodarzami. Na pocz¹tku
gospodarze zapoznali nas z lud�mi tutaj, ze swoj¹
rodzin¹ z miejscowo�ci¹, gmin¹ i po kolei ze szko-
³¹, ko�cio³em i wszystkim co tu jest. Ja mam ma³¹
córeczkê i nie pracujê zawodowo. M¹¿ zarabia w fir-
mie przewozowej. Syn poszed³ tu do szko³y. Szybko
zacz¹³ mówiæ po polsku.

Ma kolegów i z Ukrainy, i st¹d. Chodzi te¿ na
lekcje tañca, bo w Kijowie uczy³ siê tañca towarzy-
skiego i mia³ sukcesy. Tu je�dzimy raz w tygodniu.
Wszystkie nasze dzieci, które tu mieszkaj¹, dosta³y
w prezencie rowery. Tak ¿eby ka¿de mia³o tu co�

swojego. Syn chodzi na zajêcia pozalekcyjne. �pie-
wa hymn po polsku, nawet jak nieraz ojciec jest
w trasie i do niego dzwoni, to on rozmawia po pol-
sku. Kiedy� powiedzia³, ¿e teraz jest Polakiem. (...)
Mieli�my wycieczkê do Warszawy, organizowa³
ksi¹dz, poznali�my stolicê i najwa¿niejsze miejsca,
Zamek Królewski, dzieci mia³y te¿ i McDonalda,
i plac zabaw. Ksi¹dz pomaga w znalezieniu pracy,
wspiera, s¹ modlitwy po ukraiñsku. Pomaga³ rodzi-
nie ukraiñskiej, która chcia³a wyjechaæ do Wielkiej
Brytanii i tam teraz s¹. Tu wszyscy siê staraj¹ dla
nas. My nie liczyli�my na nic. Tylko ¿eby mieæ gdzie
zamieszkaæ. To, co tu widzimy, tak¹ wielk¹ pomoc,
to chyba nikt siê nie spodziewa³. Ludzie siê tu dzie-
l¹ tym, co maj¹. Pomagaj¹ znale�æ pracê, na po-
cz¹tku ci¹gle je�dzili z nami do gminy, do zdjêcia,
podwozili do pracy. Szukali miejsc dla tych, którzy
doje¿d¿ali z Ukrainy. Niektórzy zatrzymywali siê tu
na dwa tygodnie i jechali dalej, jedna rodzina poje-
cha³a do Londynu. Przez ten czas jak tu byli to mieli
ca³¹ pomoc. Robione zakupy, ubrania i dla dzieci,
pieluchy, nawet wózek. (...) By³y specjalnie dla nas
�wiêta przygotowane. Stra¿acy bardzo pomagali
i by³y one na terenie ich budynku. To tak tu ¿yje-
my. (...) Marzymy, ¿eby jak wojna siê skoñczy, ¿eby
wszyscy st¹d przyjechali do nas i my chcemy po-
dziêkowaæ. Bêdziemy szykowaæ dobre jedzenie, pi-
cie, robiæ przyjêcia, pokazywaæ piêkn¹ Ukrainê.
Musimy ich piêknie przyj¹æ i za wszystko tak po-
dziêkowaæ. (...) Teraz odwiedzamy siê czêsto, moja
córka sama chodzi do gospodarzy, odwiedzamy siê,
czêstujemy, rozmawiamy, ¿artujemy. Wiemy, ¿e
mo¿emy zawsze siê poradziæ. (...) Teraz niestety czê-
sto rozmawiamy o wojnie, bo ona u nas ci¹gle trwa;
nie da siê o tym nie my�leæ. Ale sytuacja siê zmieni-
³a jak siê wojna zaczê³a to by³ okropny strach, a te-
raz nie boimy siê, jeste�my silni, Putin ze swoimi
Moskalami musi przegraæ.

Wypowiedzi kobiet s¹ nie tylko �wiadectwami
wojny, tego jak zawa¿y³a na ¿yciu poszczególnych
rodzin, to równie¿ obraz macierzyñstwa z wojn¹
w tle. We wszystkich wypowiedziach padaj¹ dekla-
racje, ¿e wojna by³a zaskoczeniem, trudno by³o
zmierzyæ siê z nieodwracalnym faktem. Wybuchy,
alarmy, informacje o zabitych i rannych, demolo-
wanie kraju, zniszczenia, prowadzenie agresji bez
cywilizowanych zasad, regu³, traktatów wojennych,
wszystko to zmusza³o do podejmowania decyzji
o opuszczeniu kraju. Jednym z g³ównych powodów
by³o ratowanie dzieci. Przeprowadzenie tego zamy-
s³u mia³o odbywaæ siê tak, ¿eby ich niczym dodat-
kowo nie przestraszyæ, nie okazywaæ w³asnej bez-
radno�ci czy rozpaczy.

Zakoñczenie
Podsumowuj¹c krótko zebrany materia³ empirycz-
ny, warto zauwa¿yæ, ¿e przyjête przez Gospodarzy
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plany zwi¹zane z przyjêciem uchod�ców z Ukrainy
uda³o siê zrealizowaæ zgodnie z zamierzeniami.
Dotychczasowe dzia³ania maj¹ce na celu wspiera-
nia rodzin ukraiñskich w Polsce, tworzenia dla nich
jak najlepszych warunków do ¿ycia sta³o siê prio-
rytetem dla nios¹cych pomoc. Przybywaj¹ce rodzi-
ny otrzyma³y opiekê polegaj¹c¹ miêdzy innymi na
zapewnieniu mieszkania, aprowizacji, pomocy
prawnej, medycznej, rekomendacjach dotycz¹cych
zatrudnienia czy edukacji dzieci. Niektóre rodziny
traktowa³y pobyt na wsi jako przystanek w poszu-
kiwaniu miejsca dla siebie. Dwie spo�ród tej grupy
rodzin przenios³y siê do pobliskiego miasta, w któ-
rym znalaz³y zatrudnienie. Jedna z rodzin wyjecha³a
do Wielkiej Brytanii. Trzy rodziny po kilku tygo-
dniach podjê³y decyzjê o powrocie do Ukrainy. Po-
wody wyjazdów mia³y rozmaite pod³o¿e. By³a to np.
choroby bliskich osób pozostaj¹cych w ogarniêtym
wojn¹ kraju lub przekonanie, ¿e sytuacja w zachod-
niej czê�ci Ukrainy pozwala na bezpieczny powrót
do domu. Wszystkie indywidualne decyzje Gospo-
darze przyjmowali ze zrozumieniem, zapewniaj¹c, ¿e
w razie potrzeby istnieje mo¿liwo�æ powrotu.

Rodziny, które pozosta³y na wsi, bardzo szyb-
ko sta³y siê czê�ci¹ wspólnoty,  która je przyjê³a
i w której aktualnie ¿yj¹. Edukacja dzieci ukraiñ-
skich w miejscowej szkole i podjêcie pracy zarob-
kowej przez uchod�czynie by³y wa¿nymi etapami
w radzeniu sobie w nowej rzeczywisto�ci. Istotn¹
rolê u³atwiaj¹c¹ adaptacjê do zmienionych warun-
ków bytowania odgrywa obecno�æ innych rodzin
ukraiñskich dziel¹cych podobny los. Mo¿liwo�æ
rozmowy w ojczystym jêzyku, wymiany informacji
o sytuacji w Ukrainie czy zwyk³e spotkania towa-
rzyskie pomagaj¹ w codziennej egzystencji.

¯yczliwa obecno�æ Gospodarzy sprawia, ¿e
Go�cie czuj¹ siê partnerami interakcji z rdzennymi

mieszkañcami wsi. Uchod�cy uczestnicz¹ we wspól-
nych spotkaniach towarzyskich, lokalnych uroczy-
sto�ciach religijnych i �wieckich. Wzajemne relacje
pomiêdzy Gospodarzami, a uchod�cami mo¿na
okre�liæ jako przyjacielskie.

Mieszkanie w tej samej miejscowo�ci nie ozna-
cza wy³¹cznie dzielenia przestrzeni, ale aktywne
uczestnictwo w ¿yciu wsi i �wiadomo�æ rodzin ukra-
iñskich, ¿e maj¹ wsparcie i zrozumienie spo³eczno-
�ci lokalnej.

Nowe miejsce, fot. Joanna �migielska



Pawe³ Orzechowski 123

Wprowadzenie
Od 24 lutego 2022 roku, czyli od momentu roz-
poczêcia agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy,
zarówno Polska, jak i pozosta³e kraje europejskie
próbuj¹ sprostaæ wyzwaniu przyjêcia i udzielenia
pomocy uciekaj¹cym przybyszom z zaatakowane-
go obszaru. Niew¹tpliwie jest to zjawisko bez pre-
cedensu na karcie historycznej kontynentu w XXI
wieku, a jego donios³o�æ i unikalny charakter sk³a-
niaj¹ do g³êbszej refleksji i analizy socjologicznej.
W dyskursie krajowym, ale i miêdzynarodowym
podkre�lana jest go�cinno�æ i bezinteresowno�æ nie-
sienia pomocy uchod�com przez Polaków, przyjmu-
j¹cych ich niejednokrotnie do swoich domów i miesz-
kañ, dbaj¹cych o wy¿ywienie czy te¿ dostarczaj¹cych
pozosta³e �rodki finansowe i materialne. Nale¿y za-
znaczyæ, ¿e na pocz¹tku charakter i stopieñ wspar-
cia by³y silnie zindywidualizowane i funkcjonowa³y
w ramach wolontariatu, w kolejnych fazach za�
przerodzi³y siê w bardziej zorganizowane inicjaty-
wy, �wiadczone przez instytucje samorz¹dowe i rz¹-
dowe. Zgodnie z ogóln¹ definicj¹ pomocy spo³ecz-
nej (Encyklopedia PWN, 2022), zak³adaj¹c¹
�ewolucjê od dzia³alno�ci filantropijnej osób pry-
watnych, ko�cio³ów i organizacji, do dzia³alno�ci
pañstwa i samorz¹dów terytorialnych�1, warto
przyjrzeæ siê temu zjawisku, wystêpuj¹cemu na po-
szczególnych poziomach. W niniejszym artykule zo-
stanie przedstawiona struktura podjêtych aktywno-
�ci w wybranej spo³eczno�ci lokalnej � P³ocku
(mie�cie �redniej wielko�ci, po³o¿onym w wojewódz-
twie mazowieckim).

W tym miejscu nale¿y odnie�æ siê do pewnych
nie�cis³o�ci jurydycznych, dotycz¹cych funkcjono-
wania okre�leñ �uchod�ca� i �migrant�. Pierwsze
zosta³o precyzyjnie zdefiniowane przez prawo miê-
dzynarodowe2, które zak³ada zapewnienie ochro-
ny przybyszom z powodu wyst¹pienia prze�lado-
wañ, konfliktu zbrojnego, przemocy lub innych
przejawów zak³ócenia porz¹dku publicznego w kraju

pochodzenia. Drugie pojêcie jest w znacznie mniej-
szym stopniu skodyfikowane i obejmuje dodatko-
we elementy, przyk³adowo wyjazd zarobkowy
i przesiedlenie na skutek kataklizmu czy te¿ reali-
zacji programów rozwojowych (UNHCR Polska,
2016). Maj¹c �wiadomo�æ odmienno�ci obu ter-
minów, mo¿na powiedzieæ, ¿e w przypadku osób
przyje¿d¿aj¹cych z Ukrainy po 24 lutego 2022
roku ma siê do czynienia zarówno z uchod�cami,
jak i migrantami wojennymi. Niemniej, w celu
unikniêcia nadmiernych powtórzeñ oraz multipli-
kacji s³ów w tek�cie, te dwa okre�lenia bêd¹ sto-
sowane wymiennie w pe³nym rozumieniu ró¿nicy
ich znaczenia.

Niniejszy artyku³ sk³ada siê z dwóch zasadni-
czych czê�ci. Pierwsza odnosi siê do opisu dzia³añ
pomocowych, podjêtych w dniach tu¿ po wybu-
chu wojny przez mieszkañców P³ocka i instytucje
oraz jednostki samorz¹dowe funkcjonuj¹ce na te-
renie miasta. Rozwa¿ania dotycz¹ wybranych
p³aszczyzn: w³adzy, o�wiaty, kultury, przedsiê-
biorstw, organizacji pozarz¹dowych i charytatyw-
nych, a tak¿e Ko�cio³ów i zwi¹zków wyznanio-
wych. Czê�æ pierwsza obejmuje ponadto refleksjê
nad takimi problemami jak: s³abn¹ca gotowo�æ do
niesienia pomocy przez p³occzan, charakterysty-
ka demograficzna osób prosz¹cych i udzielaj¹cych
wsparcia, a tak¿e brak szerokich rozwi¹zañ systemo-
wych ze strony pañstwa. �ród³em wiedzy o struk-
turze wolontariackiej w P³ocku s¹ wypowiedzi re-
spondentów, którzy uczestniczyli w zogniskowanym
wywiadzie grupowym zapo�redniczonym elektro-
nicznie. W drugiej czê�ci artyku³u przejdê do anali-
zy powodów i typów odmów w badaniach fokuso-
wych. Przyczynkiem do zasygnalizowania problemu
metodologicznego sta³o siê czêstsze, ni¿ dotychczas
zaobserwowane, wyra¿anie dezaprobaty w odnie-
sieniu do uczestnictwa w projekcie o charakterze na-
ukowym.

W dyskusji grupowej online wziê³o udzia³ czte-
rech respondentów3 � dwóch mê¿czyzn i dwie ko-

Organizacja pomocy �wiadczonej uchod�com z Ukrainy
na przyk³adzie spo³eczno�ci P³ocka. Problem odmów
w zogniskowanym wywiadzie grupowym
Pawe³ Orzechowski

1 Czê�æ ogólnej definicji pomocy spo³ecznej, podanej w internetowej wersji Encyklopedii PWN [dostêp: 2022-10-31].
2 Nale¿y wspomnieæ m.in.: Powszechn¹ Deklaracjê Praw Cz³owieka, Miêdzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz

Miêdzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo³ecznych i Kulturalnych.
3 W �cis³ym znaczeniu metodologicznym, uwzglêdniaj¹c liczbê uczestników, nale¿y mówiæ o minigrupie fokusowej, nie za� klasycznym

zogniskowanym wywiadzie grupowym, który liczy minimum 6�8 osób.
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biety poni¿ej 45 lat. Badani s¹ przedstawicielami
jednej z organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych
przy p³ockim Ratuszu i pracuj¹cych w ramach wo-
lontariatu. Nale¿y dodaæ, ¿e osoby te od pocz¹tku
inwazji rosyjskiej w Ukrainie aktywnie w³¹czy³y siê
w szereg inicjatyw pomocowych na terenie miasta.
Bliska wspó³praca z prezydentem i pozosta³ymi
urzêdnikami sprawi³a, ¿e respondenci mogli podzie-
liæ siê wieloma ciekawymi spostrze¿eniami i ponad-
przeciêtn¹ wiedz¹ na temat wsparcia uchod�ców
przez poszczególne jednostki samorz¹dowe. Mode-
ratorem i zarazem rekrutuj¹cym do udzia³u w wy-
wiadzie by³ pisz¹cy te s³owa. Z braku mo¿liwo�ci
przeprowadzenia spotkania na miejscu (w P³ocku)
zdecydowano siê na rozmowê zapo�redniczon¹,
wykorzystuj¹c platformê komunikacyjn¹ Zoom. Po
wyra¿eniu zgody przez wszystkich interlokutorów
i zapewnieniu o anonimowo�ci dyskusjê nagrano,
co umo¿liwi³o szczegó³ow¹ analizê wypowiedzi.

Organizacja pomocy po�redniej
i bezpo�redniej4  �wiadczonej uchod�com
z Ukrainy w P³ocku � perspektywa
uczestników wywiadu fokusowego
W pierwszych dniach po wybuchu wojny w Ukra-
inie i nap³ywie uchod�ców do P³ocka zorganizo-
wano pomoc, przejawiaj¹c¹ siê g³ównie w zbiórce
materia³ów opatrunkowych, �rodków odka¿aj¹-
cych, lekarstw, artyku³ów higienicznych i chemicz-
nych zasobów czysto�ci, produktów spo¿ywczych
o d³ugim terminie przydatno�ci (konserw, puszek),
po�cieli (ko³der, koców, �piworów, karimat) oraz
³ó¿ek polowych. Organizacja wolontariacka, któ-
r¹ reprezentowali respondenci, odpowiedzialna
by³a za sk³adki prowadzone m.in. w Ratuszu,
o�rodkach kultury, klubach seniorów, bibliotece pe-
dagogicznej, Starostwie Powiatowym, szko³ach,
sklepach, a tak¿e centrach handlowych: �Galerii
Wis³a� i �Galerii P³ock�. Zbiórki obejmowa³y rów-
nie¿ pomoc finansow¹ wp³acan¹ w postaci daro-
wizn na konta bankowe Caritas Diecezji P³ockiej.
Natomiast dary za po�rednictwem tej instytucji
mo¿na by³o przekazywaæ w wyznaczonych punk-
tach, g³ównie zdrowotnych i charytatywnych. Do
kwest do³¹czy³ nastêpnie Ratusz, a zw³aszcza Miej-
ski Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego, którego
g³ównym zadaniem by³o znalezienie i zorganizowa-
nie miejsc pobytu tymczasowego dla migrantów wo-

jennych przybywaj¹cych do P³ocka. Na pierwszym
posiedzeniu sztabu, zorganizowanym z inicjatywy
prezydenta pojawili siê m.in. przedstawiciele s³u¿b
mundurowych (Policji, Stra¿y Po¿arnej, Stra¿y Miej-
skiej), ale równie¿ z Miejskiego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej, P³ockiego O�rodka Kultury i Sztuki oraz
szpitali.

Po tym spotkaniu rozpoczê³y pracê punkty re-
jestracji uchod�ców, do których zg³aszali siê przy-
jezdni w celu uzyskania pomocy, pocz¹wszy od
noclegu, a skoñczywszy na wy¿ywieniu. St¹d mi-
grantów kierowano do osób prywatnych lub o�rod-
ków pobytu tymczasowego. Zapewniono równo-
cze�nie profesjonaln¹ opiekê t³umacza jêzyka
ukraiñskiego i uruchomiono pomoc prawn¹, po-
trzebn¹ g³ównie w celu nadania statusu uchod�cy.
Wsparcie w tym zakresie zaoferowali pracownicy
Okrêgowej Rady Adwokackiej w P³ocku. Wspo-
mnieæ nale¿y równie¿ o punktach informacji w pla-
cówkach o�wiatowych (przedszkolach, szko³ach
podstawowych i �rednich) dla rodziców, którzy byli
zainteresowani kontynuacj¹ przez ich dzieci bezp³at-
nej nauki. Z kolei w celu zaznajomienia przybyszów
z funkcjonowaniem szpitali i oferowan¹ opiek¹
zdrowotn¹ na terenie miasta stworzono bezp³atn¹
infoliniê w jednej z p³ockich placówek medycznych.

Spo�ród przedsiêbiorców jako pierwszy w po-
moc w³¹czy³ siê lokalny koncern paliwowy. Kierow-
nictwo spó³ki zaproponowa³o specjalny program
lojalno�ciowy dla swoich klientów, dziêki któremu
mogli wymieniæ punkty za tankowanie na stacjach
benzynowych na konkretne produkty codziennego
u¿ytku lub symboliczn¹ kwotê przeznaczon¹ na
wsparcie walcz¹cej Ukrainy. W pierwszych dniach
po rosyjskiej inwazji zorganizowano transporty
humanitarne z ¿ywno�ci¹ i �rodkami higieniczny-
mi do miasta partnerskiego � ¯ytomierza5. Samo-
rz¹d uruchomi³ tak¿e konta bankowe, na które
mo¿na by³o wp³acaæ darowizny pieniê¿ne. Z kolei
w siedzibie Powiatowego Urzêdu Pracy otwarto
punkt konsultacyjny, którego zadaniem by³o infor-
mowanie uchod�ców o pojawiaj¹cych siê ofertach
zatrudnienia na terenie P³ocka i najbli¿szej okoli-
cy.

Aktywno�æ spo³eczno�ci lokalnej zaznaczy³a siê
ponadto w przygotowaniu i adaptacji do potrzeb
uchod�ców miejsc tymczasowego pobytu, które
nadzorowa³y jednostki samorz¹du terytorialnego,
organizacje pozarz¹dowe oraz ko�cielne. Na ten cel
przeznaczono obiekty takie jak: akademik �Wcze-
�niak�, dom seniora, dwie hale sportowe przy szko-

4 Pomoc bezpo�rednia, czyli realizowana na miejscu (w P³ocku), po�rednia za� oznacza wsparcie na odleg³o�æ.
5 Do pa�dziernika 2022 roku zorganizowano w sumie 14 transportów z pomoc¹ humanitarn¹. W tym 12 do miasta partnerskiego �

¯ytomierza i po jednym do Charkowa i Kijowa, D. Kelman, Pomoc dla Ukrainy. Do P³ocka dojecha³ tir z pomoc¹ humanitarn¹ dla Ukra-
iñców. Podró¿owa³ a¿ z Irlandii! portal P³ock � nasze miasto, https://plock.naszemiasto.pl/pomoc-dla-ukrainy-do-plocka-dojechal-tir-z-po-
moca/ar/c1-8735273 [dostêp: 2022-10-31]. Respondenci wspomnieli natomiast o wysy³ce autobusów komunikacji miejskiej � trzech do
¯ytomierza i jednego do Lwowa.
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³ach podstawowych, obiekty nale¿¹ce do Ko�cio³a
Starokatolickiego Mariawitów i Zgromadzenia
Sióstr Matki Bo¿ej Mi³osierdzia w Starej Bia³ej nie-
opodal P³ocka. W pó�niejszym okresie powsta³y ko-
lejne miejsca, obejmuj¹ce: bursy, internaty, hotel Dê-
bowa Góra, bêd¹cy w³asno�ci¹ miejscowego
koncernu paliwowego, zlokalizowany w Nowych
Rumunkach, a tak¿e budynki Szko³y Wy¿szej im.
Paw³a W³odkowica i oddzia³u p³ockiego NSZZ �So-
lidarno�æ�.

W tym miejscu warto przeanalizowaæ inicjaty-
wy pomocowe, podjête na poziomach takich jak:
1) w³adze lokalne (samorz¹dowe), 2) szkolnictwo
i o�wiata, 3) przedsiêbiorcy i dyrektorzy firm,
4) o�rodki kultury, 5) ko�cio³y, parafie i zwi¹zki wy-
znaniowe oraz 6) organizacje pozarz¹dowe, insty-
tucje i stowarzyszenia dzia³aj¹ce na terenie miasta.
W odniesieniu do pierwszej grupy nale¿y wspo-
mnieæ o przedsiêwziêciu Ratusza i jednej z popu-
larnych sieci handlowych. Oba podmioty podpisa-
³y umowê o wspó³pracy na rzecz niesienia pomocy
uchod�com znajduj¹cym siê na terenie miasta.
Urz¹d zobowi¹za³ siê do przekazania na okres roku
siedmiu jednopokojowych mieszkañ socjalnych,
zlokalizowanych w ró¿nych czê�ciach P³ocka. Sieæ
handlowa obieca³a natomiast pomoc w odnowie-
niu tych pomieszczeñ, sfinansowaniu materia³ów
budowlanych i wykoñczeniowych oraz op³aceniu
kosztów us³ug transportowych i monta¿owych. Innym
przyk³adem aktywno�ci Ratusza jest ogólna koordy-
nacja dzia³añ pomocowych (zwi¹zanych z zakwate-
rowaniem i wy¿ywieniem uchod�ców, skierowaniem
do korzystania z pomocy medycznej i dostêpem do
lekarzy) na terenie P³ocka przez Miejskie Centrum
Zarz¹dzania Kryzysowego. Lokalni w³odarze zawar-
li ponadto trójstronne porozumienie z miastami part-
nerskimi w celu wspó³pracy na rzecz Ukrainy i jej
obywateli. Na mocy miêdzynarodowej umowy,
¯ytomierz otrzyma³ dostêp do szkoleñ w ramach
programu obejmuj¹cego zarz¹dzanie kryzysowe,
wsparcie lokalnych decydentów oraz mobilno�æ
migrantów, w³¹cznie z wymian¹ do�wiadczeñ i bu-
dow¹ potencja³u rozwojowego. Ratusz mia³ rów-
nie¿ realny wk³ad w przekazanie pieniêdzy na
wsparcie wybranych spo³eczno�ci lokalnych w Ukra-
inie oraz zakup ¿ywno�ci, lekarstw, artyku³ów che-
micznych, kosmetyków i niezbêdnego sprzêtu co-
dziennego u¿ytku. W porozumieniu z Zarz¹dem
Komunikacji Miejskiej zaoferowano bezp³atne bi-
lety na przejazd autobusami, a w pierwszych dniach
konfliktu wsparto przej�cie graniczne w Dorohu-
sku, gdzie znajdowa³ siê punkt recepcyjny. Przeka-
zano wtedy m.in. ¿ywno�æ z d³ugim terminem przy-
datno�ci, �rodki podstawowej pomocy medycznej

oraz butelki z wod¹6. Zorganizowano równie¿
punkt rejestracji uchod�ców, w którym przybysze
mogli otrzymaæ dokument umo¿liwiaj¹cy korzysta-
nie z poszczególnych ofert (wy¿ywienia, �rodków
higienicznych, bezp³atnego przemieszczania siê
transportem miejskim, uzyskania pomocy psycho-
logicznej, porad prawnych, t³umaczy przysiêg³ych
i kursów nauki jêzyka polskiego). Warto nadmie-
niæ, ¿e krótko po wybuchu wojny w Ukrainie Rada
Miasta wraz z prezydentem podjêli jednog³o�nie
decyzjê o zawieszeniu, a nastêpnie zerwaniu wspó³-
pracy z miastami partnerskimi w Rosji i Bia³orusi.
W ramach wyra¿enia solidarno�ci dokonano sym-
bolicznego gestu zdjêcia tabliczek z zaznaczonymi
kierunkami do niegdy� zaprzyja�nionych miejsco-
wo�ci. Zdemontowane oznaczenie znajdowa³o siê
na Starym Rynku.

W pomoc uchod�com aktywnie zaanga¿owa³a siê
miejscowa o�wiata. Dwie placówki na terenie miasta
(o�rodek szkolno-wychowawczy i jedna ze szkó³ pod-
stawowych) udostêpni³y sale gimnastyczne na u¿ytek
tymczasowego zapewnienia schronienia i noclegów
przybyszom z Ukrainy. W tych miejscach zorganizo-
wano podstawowe warunki sanitarne oraz wydawa-
nie ciep³ych posi³ków. Wsparcie objê³o te¿ przyjêcie
dzieci migrantów do p³ockich przedszkoli, szkó³ pod-
stawowych i �rednich. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e zdaniem
badanych nowi uczniowie zostali na ogó³ zaakcepto-
wani przez swoich rówie�ników i nauczycieli. Wyty-
powano kilka szkó³ (podstawowych, liceum ogólno-
kszta³c¹ce i technikum), które zadeklarowa³y
umo¿liwienie ukraiñskim dzieciom bezp³atn¹ naukê.
Wybieraj¹c przydzia³ do placówek o�wiatowych,
uwzglêdniono ich bliskie po³o¿enie wobec punktów
pobytowych migrantów, a tak¿e wielko�æ klas i wa-
runki organizacyjne. Pozosta³ym szko³om dano wy-
bór. W zale¿no�ci od dysponowania wolnymi miej-
scami mog³y przyj¹æ ucznia (zw³aszcza gdy ten zg³osi³
siê ze wzglêdu na zamieszkanie w innej czê�ci P³ocka
ni¿ wytypowane placówki). W szko³ach zorganizo-
wano równie¿ punkty informacyjne dla dzieci ukra-
iñskich i ich rodziców. Uchod�cy mogli siê dowiedzieæ
m.in., jakie dokumenty nale¿y wype³niæ podczas przy-
jêcia swojej pociechy do danej placówki o�wiatowej.
Przygotowano wzory podañ w jêzyku ukraiñskim, za-
oferowano otoczenie opiek¹ psychologiczno-pedago-
giczn¹, dodatkowe godziny lekcyjne jêzyka polskie-
go, a tak¿e dostosowanie programów nauczania do
krajowych warunków. Zarówno uczniowie, jak i pra-
cownicy placówek o�wiatowych w du¿ym stopniu
zaanga¿owali siê w przygotowanie zbiórek darów po-
mocowych. Jedna ze szkó³ jêzykowych zorganizo-
wa³a nawet bezp³atne kursy nauki jêzyka polskiego
w formie online.

6 W³¹czyli siê w przedsiêwziêcie równie¿ mieszkañcy oraz lokalne firmy, D. Kelman, Pomoc dla Ukrainy. Autokar z pomoc¹ humani-
tarn¹ dotar³ do ¯ytomierza. Miasto wspiera te¿ przej�cie graniczne w Dorohusku, portal P³ock � nasze miasto, https://plock.naszemiasto.pl/
pomoc-dla-ukrainy-autokar-z-pomoca-humanitarna-dotarl-do/ar/c1-8708633 [dostêp: 2022-10-31].
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Swój udzia³ w aktywnym wsparciu migrantów
wojennych mieli p³occy przedsiêbiorcy. Nale¿y
zwróciæ uwagê na g³ównego pracodawcê w regio-
nie, który zdaniem badanych w najwiêkszym stop-
niu w³¹czy³ siê w pomoc uchod�com. W celu re-
lokacji przybyszów z terenu miasta firma w ca³o�ci
udostêpni³a hotel stanowi¹cy jej w³asno�æ. Schro-
nienie w obiekcie znalaz³o ponad sto osób, g³ów-
nie kobiety z dzieæmi, które maj¹ do dyspozycji
wspólne pomieszczenia gospodarcze. Przekazano
ponadto ogrzewane namioty, które stanê³y w kil-
ku przygranicznych miejscowo�ciach. Wolontariu-
sze wydawali w nich ciep³e posi³ki i napoje przy-
jezdnym z Ukrainy. Przedsiêbiorstwo dostarczy³o
wtedy ogrzewacze, koce termiczne oraz paliwo do
zasilania agregatów pr¹dotwórczych. Zaanga¿owa-
no siê równie¿ w inicjatywê przekazania ¿ywno-
�ci ze stacji paliw mieszkañcom Kijowa, którzy
ucierpieli w wyniku dzia³añ wojennych. Kilka p³oc-
kich firm zorganizowa³o kursy podwy¿szaj¹ce lub
zmieniaj¹ce dotychczasowe kwalifikacje w celu pod-
jêcia pracy zarobkowej w Polsce. We wspó³pracy
z Urzêdem Miasta podjêto starania o zape³nienie
wakuj¹cych stanowisk, zw³aszcza w tych przedsiê-
biorstwach, w których dotychczas obserwowano
deficyt zainteresowania. W kontek�cie inicjatyw
lokalnych nale¿y jeszcze wspomnieæ o firmach
transportowych, które udostêpni³y samochody
dostawcze w celu przewo¿enia materia³ów pomoco-
wych, a tak¿e o bran¿y gastronomicznej. Bary i re-
stauracje zobowi¹za³y siê do przygotowania jed-
nego ciep³ego posi³ku dziennie dla wolontariuszy,
nadwy¿ki jedzenia za� przekazywano uchod�com.
Pozosta³e przedsiêbiorstwa udzieli³y wsparcia w za-
kresie dostarczenia produktów spo¿ywczych, agre-
gatów, artyku³ów chemicznych i papierniczych
oraz plecaków.

O�rodki kultury na terenie miasta sta³y siê
w pierwszych miesi¹cach inwazji rosyjskiej punk-
tami zbiórki ¿ywno�ci i sprzêtu, z których korzy-
stali na miejscu uchod�cy. By³y one tak¿e wysy³a-
ne do Ukrainy. W zakresie dzia³añ tych placówek
warto odnotowaæ dwie inicjatywy, o jakich opo-
wiedzieli respondenci. Pierwsza dotyczy organi-
zacji koncertu, który odby³ siê na pocz¹tku marca
i by³ wyrazem solidarno�ci z Ukrain¹, a tak¿e
wsparcia jej mieszkañców w walce o zachowanie
swojego terytorium i wolno�æ. Przedsiêwziêcie od-
by³o siê na Starym Rynku, na scenie za� pojawili siê
lokalni arty�ci (chóry, zespo³y rockowe i ludowe),
którzy nie pobrali honorarium. Wstêp na koncert
by³ darmowy i sta³ siê okazj¹ do przeprowadzenia
zbiórki darów i wp³at pieniê¿nych na uruchomio-
ne konta bankowe. Druga inicjatywa zwi¹zana jest
z organizacj¹ przez miejscowy klub sportowy �Wi-
s³a P³ock� meczu pi³ki no¿nej dla obywateli Ukra-
iny. Zainteresowani wydarzeniem mogli obserwo-
waæ z trybun stadionu rozgrywkê z rywalizuj¹c¹

dru¿yn¹. Przedsiêwziêcie by³o po³¹czone równie¿
z charytatywn¹ zbiórk¹ darów i pieniêdzy na rzecz
pomocy uchod�com, którzy znale�li siê w P³ocku,
jak i obywatelom pozostaj¹cym nadal na teryto-
rium zaatakowanego kraju. Zorganizowano ponad-
to: bezp³atny wstêp na spektakl w teatrze i dorocz-
ny festiwal ludowy (�Vistula Folk�) oraz darmowy
udzia³ w kursach jêzyka polskiego w Ksi¹¿nicy
P³ockiej.

Na poziomie instytucji religijnych najwiêksz¹
rolê odegra³a lokalna Caritas, która ogó³em zebra-
³a kilkaset tysiêcy z³otych od wiernych, zamieszkuj¹-
cych diecezjê p³ock¹. Poszczególne parafie rzymskoka-
tolickie zorganizowa³y na prze³omie lutego i marca
dwie sk³adki pieniê¿ne i materialne. W akcjê w³¹-
czy³y siê równie¿ ko�cielne organizacje, jak chocia¿-
by przywo³ane przez respondentów Stowarzyszenie
Rodzin Katolickich. Nale¿y dodaæ, ¿e wierni i ksiê-
¿a przyjmowali uchod�ców do swoich domów i na
plebanie. Czê�æ migrantów znalaz³a schronienie
w o�rodku samotnych matek z dzieæmi, prowadzo-
nym przez jedno ze zgromadzeñ zakonnych. Zda-
niem badanych, w najwiêkszym stopniu zaanga¿o-
wane w pomoc w P³ocku by³y dwie parafie
rzymskokatolickie � katedralna i �w. Bart³omieja.
W inicjatywy ko�cielne zostali w³¹czeni klerycy se-
minarium duchownego, pe³ni¹cy dy¿ury w punk-
tach zbiórek produktów przeznaczonych dla przy-
jezdnych i na transport do ¯ytomierza. W pomoc
z wy¿ywieniem, zakwaterowaniem oraz organiza-
cj¹ sk³adek materialnych i finansowych czynnie
zaanga¿owa³a siê ponadto spo³eczno�æ Starokato-
lickiego Ko�cio³a Mariawitów.

W kontek�cie aktywno�ci podejmowanych
przez lokalne stowarzyszenia nale¿y zwróciæ uwagê
na wspó³pracê organizacji pozarz¹dowej, z której
zostali zrekrutowani respondenci, z Fundacj¹ �Po-
moc Polakom na Wschodzie�. Inicjatywa ta obej-
muje konsultacje, wyp³aty zapomóg finansowych
dla osób posiadaj¹cych kartê Polaka, zagwaranto-
wanie zakwaterowania, wy¿ywienia i transportu,
a tak¿e organizacjê kursów jêzyka polskiego
i szkoleñ, maj¹cych na celu podnoszenie kwalifika-
cji zawodowych. Celem wspó³pracy jest wsparcie
uchod�ców i ich najbli¿szych w usamodzielnieniu siê,
znalezieniu i rozpoczêciu pracy zarobkowej na tere-
nie Polski. Z kolei pracownicy Miejskiego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej pomagali uchod�com w wype³-
nieniu i z³o¿eniu druków o przyznanie m.in. nu-
meru PESEL, dodatków pieniê¿nych w wysoko�ci
300 z³ oraz pozosta³ych �wiadczeñ socjalnych.
W zbiórki materialne i finansowe by³ równie¿ za-
anga¿owany p³ocki oddzia³ Polskiego Czerwone-
go Krzy¿a. Przyjmowa³ dary i pomoc humanitar-
n¹, chocia¿by w zakresie produktów ¿ywieniowych
z d³ugim terminem do spo¿ycia, �rodków chemicz-
nych i kosmetyków, ale te¿ materia³ów opatrun-
kowych.
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Problemy zwi¹zane z udzielaniem
d³ugofalowej pomocy i pozosta³e
w¹tki podjête w dyskusji
Respondenci podczas wywiadu zostali zapytani o po-
strzeganie aktywno�ci p³occzan i poszczególnych
instytucji po ponad sze�ciu miesi¹cach intensywnej
pomocy, a tak¿e o opiniê na temat problemów i po-
zytywnych skutków, zwi¹zanych z przyjazdem du-
¿ej liczby migrantów wojennych. W dyskusji poru-
szono ponadto w¹tki, takie jak: charakterystyka
osób zg³aszaj¹cych siê i udzielaj¹cych wsparcia,
motywacja wolontariuszy oraz potrzeba d³ugofalo-
wych rozwi¹zañ systemowych ze strony rz¹du.

Uczestnicy spotkania fokusowego zwrócili uwa-
gê, ¿e po etapie pocz¹tkowego entuzjazmu, �po-
spolitego ruszenia� i powszechnej dobroczynno�ci,
zainteresowanie wsparciem uchod�ców przybywa-
j¹cych do P³ocka wyra�nie zmala³o. �wiadczy o tym
wypowied� jednej z respondentek: Na pocz¹tku
faktycznie by³o tak, ¿e w tych produktach tonêli-
�my. Nie mieli�my gdzie ich przetrzymywaæ i stara-
li�my siê czym prêdzej organizowaæ transporty do
¯ytomierza czy Charkowa. Natomiast z czasem
magazyn �wieci³ pustkami. Po pó³ roku sytuacja
zmieni³a siê o 180 stopni (k,45�7). W dyskursie lo-
kalnej spo³eczno�ci zaczê³y pojawiaæ siê g³osy i ko-
mentarze, �wiadcz¹ce o wzrastaj¹cym niezado-
woleniu z powodu rzekomego przedk³adania
interesu osób, które przyjecha³y zza wschodniej gra-
nicy nad dobro mieszkañców. Przyk³adem mo¿e byæ
przytoczona wypowied� jednej z p³occzanek naro-
dowo�ci polskiej: A dlaczego moje dzieci nie mog¹
te¿ dostaæ materia³ów biurowych czy tornistra?
(m, 45�). Niektórzy politycy wtóruj¹ takim opiniom
na forach internetowych, t³umacz¹ ¿e miasto jest
zad³u¿one i nie mo¿e pozwoliæ sobie na dalsz¹ roz-
rzutno�æ i niegospodarno�æ w kwestii d³ugotrwa-
³ych akcji pomocowych. Zwrócono przy tym uwa-
gê na konieczno�æ zachowania zdrowego rozs¹dku
we wspieraniu migrantów wojennych, a tak¿e na
liczenie siê ze zdaniem mieszkañców. Zaznaczono,
¿e jakiekolwiek zbagatelizowanie pojawiaj¹cych siê
przejawów niechêci mo¿e przynie�æ negatywne
konsekwencje i doprowadziæ w rezultacie do wy-
buchu otwartego konfliktu narodowo�ciowego.

Badanych zapytano nastêpnie o problemy i zale-
ty wynikaj¹ce z przyjazdu du¿ej liczby uchod�ców do
P³ocka. Do wyzwañ zaliczono przede wszystkim wy-
d³u¿one kolejki w instytucjach, �wiadcz¹cych pomoc,
i w niektórych jednostkach administracyjnych Ratu-
sza. Aby sfinalizowaæ dan¹ sprawê, mieszkañcy mu-
sieli wykazaæ siê cierpliwo�ci¹ i zrozumieniem w ocze-

kiwaniu na rozpatrzenie zg³oszeñ. Zaobserwowano
ponadto przejawy oszustw w kwestii wydawania nu-
merów PESEL, produktów spo¿ywczych i zapomóg
finansowych ze strony ludzi, którym one nie przys³u-
giwa³y. Nie dostrze¿ono natomiast problemu z prze-
pe³nionymi klasami w placówkach o�wiatowych
i wdro¿eniem nowych uczniów. Jak zaznaczy³a respon-
dentka: Z tego co wiem, te dzieci bardzo szybko siê
zintegrowa³y. Te¿ nie mia³y specjalnie k³opotów z przy-
swojeniem jêzyka polskiego (k, 45�). W�ród zalet wska-
zywano z kolei zape³nienie miejsc pracy w bran¿ach,
które dotychczas boryka³y siê z obsad¹ za³ogi, oraz
po³¹czenie mieszkañców, anga¿uj¹cych siê w kolejne
dzia³ania charytatywne.

Respondenci mieli trudno�æ z okre�leniem, ja-
kie kategorie spo³eczne p³occzan by³y w wiêkszym
stopniu sk³onne do �wiadczenia pomocy uchod�-
com. Nie byli w stanie zró¿nicowaæ profili dobro-
czyñców ze wzglêdu na podstawowe cechy demogra-
ficzne, takie jak p³eæ, wiek, wykszta³cenie czy
wykonywany zawód. Przyk³ad stanowi jedna z wy-
powiedzi: Nie mogê jednoznacznie okre�liæ. Mieli-
�my zarówno ca³e klasy, które przychodzi³y, mieli�my
studentów, mieli�my seniorów, mieli�my te¿ Ukraiñ-
ców, którzy pomagali nam, na przyk³ad t³umaczyli (k,
45�). Jedyna ró¿nica, ich zdaniem, wynika z pozio-
mu zamo¿no�ci, gdy¿ bogatsi w wiêkszym stopniu
pomagali finansowo, a biedni fizycznie przy orga-
nizacji noclegów i wy¿ywienia. Z kolei w�ród zg³a-
szaj¹cych siê po wsparcie przyjezdnych z Ukrainy,
zdecydowanie dominowa³y kobiety w m³odszym
i �rednim wieku z ma³ymi dzieæmi oraz seniorzy.
Nie zaobserwowano jednak wystêpowania du¿ej
liczby rodzin wielopokoleniowych (sk³adaj¹cych siê
z dziadków, dzieci i wnuków). Jednocze�nie po po-
moc nie zwracali siê mê¿czy�ni. Jak zaznaczono,
pe³noletni przedstawiciele tej p³ci nie mogli wy-
je¿d¿aæ z Ukrainy. Wyj¹tkiem by³o posiadanie gru-
py inwalidzkiej lub niepe³nosprawnych dzieci. Do-
piero wtedy mogli przekroczyæ granicê (k, 45�).

Interesuj¹c¹ kwesti¹ jest motywacja osób, które
decyduj¹ siê na wst¹pienie do grona wolontariuszy.
Interlokutorzy wspomnieli o potrzebie okazania po-
mocy bez oczekiwania na jak¹kolwiek wdziêczno�æ czy
zap³atê, co �wiadczy o ich determinacji oraz bezintere-
sowno�ci w podejmowaniu decyzji i dzia³añ. Zdaj¹ sobie
przy tym sprawê, ¿e s¹ uczestnikami donios³ych wyda-
rzeñ, które z pewno�ci¹ zostan¹ zapamiêtane. Jeden
z badanych stwierdzi³: Robiê to wolontariacko, wiêc
po�wiêcam swój czas na rzecz innej organizacji, drugiej
osoby i nie potrzebujê za to ¿adnego finansowania ani
¿adnych profitów (�) Mo¿e jest to te¿ kwestia pozna-
nia nowych ludzi i innego �rodowiska, do jakiego s¹
przyzwyczajone osoby m³ode. Mamy te¿ sporo osób
starszych, co mnie bardzo cieszy (m, 45�). Podkre�lo-

7 Przy dos³ownych wypowiedziach respondentów podano ich p³eæ [k, m) oraz kategoriê wiekow¹ (45�, 45+ poni¿ej i powy¿ej 45 lat).
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na zosta³a w tej wypowiedzi wyj¹tkowo�æ okoliczno-
�ci, zaanga¿owanie wielu grup spo³ecznych, ciekawo�æ,
wewnêtrzny imperatyw moralny i brak inercji, sk³a-
niaj¹ce do aktywnego niesienia pomocy.

Od pierwszych tygodni agresji Rosjan i przy-
jazdu du¿ej liczby uchod�ców do P³ocka spo³eczno�æ
lokalna, a zw³aszcza pracownicy instytucji i organi-
zacji zwracali uwagê na problem braku ukierunko-
wanych i przemy�lanych dzia³añ pomocowych ze
strony polskiego rz¹du. Badani zaznaczyli, ¿e Mi-
nisterstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji
ogranicza siê wy³¹cznie do nadzoru zadañ wyznaczo-
nych samorz¹dom w obszarze wsparcia i rozlokowa-
nia przybyszów zza wschodniej granicy, zaniedbuj¹c
ich synchronizacjê. �wiadczy o tym wypowied� re-
spondenta: Potrzebna jest systemowa pomoc w za-
kresie programów do weryfikacji, czy ewidencji
uchod�ców, czy prowadzenia �wydawki� [produk-
tów � P.O.]. Czegokolwiek, co usprawni³oby te dzia-
³ania. (�) Zdecydowanie. My�lê, ¿e je�li chodzi
o samorz¹d, to pozosta³ tak sam sobie. Musieli�my
zorganizowaæ zarówno o�rodki, przygotowaæ jak¹-
kolwiek strategiê dzia³ania (k, 45-). Wskazano na
brak stosownych dokumentów (zarz¹dzeñ, uchwa³
i ustaw), które w bardziej efektywny sposób mo-
g³yby przyczyniæ siê do poprawy ogólnej sytuacji.
Podkre�lono, ¿e gdyby nie ofiarno�æ i zaanga¿owa-
nie zwyk³ych mieszkañców, miastu grozi³aby kata-
strofa humanitarna. Nieocenione w tym kontek�cie
okaza³y siê liczne oferty zakwaterowania w prywat-
nych domach i mieszkaniach, a tak¿e zbiórki pro-
duktów ¿ywno�ciowych i dóbr materialnych. Dziêki
przygotowaniu kilku miejsc tymczasowego poby-
tu, a tak¿e dalszej emigracji poszczególnych grup
uchod�ców, uda³o siê unikn¹æ przykrych konsekwen-
cji wynikaj¹cy z nieprzygotowania strony rz¹dowej.

Analiza typów i przyczyn odmów udzia³u
w wywiadzie fokusowym. Charakterystyka
problemu metodologicznego i próba jego
wyja�nienia
Druga czê�æ artyku³u zostanie po�wiêcona proble-
mom metodologicznym, zwi¹zanym z organizacj¹
zogniskowanego wywiadu grupowego, a zw³aszcza
poszukiwaniem i zachêcaniem do udzia³u w spo-
tkaniu potencjalnych respondentów, jak równie¿
otrzymywaniem z ich strony zgody na uczestnic-
two w przedsiêwziêciu. W tym celu zostanie prze-

prowadzona wstêpna analiza typów odmów, zg³a-
szanych przez badanych oraz mo¿liwych przyczyn
wystêpowania tego zjawiska. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e
autor spotka³ siê w P³ocku z niespotykan¹ dot¹d,
du¿¹ liczb¹ przypadków sygnalizowanej niechêci
do uczestnictwa w dyskusji grupowej, w porów-
naniu do podobnych przedsiêwziêæ, realizowa-
nych w latach 2013�2020 (Orzechowski 2021,
2022)8.

Zaplanowany wywiad fokusowy, wed³ug wstêp-
nych za³o¿eñ, mia³ odbyæ siê w jednym z pomieszczeñ
Spó³dzielczego Domu Kultury w P³ocku w formie
bezpo�redniej (face-to-face) z udzia³em przedstawi-
cieli wybranych instytucji i organizacji, zaanga¿owa-
nych w niesienie pomocy migrantom wojennym
z Ukrainy, którzy przybyli do P³ocka po 24 lutego 2022
roku, w zwi¹zku z atakiem zbrojnym zainicjowanym
przez Rosjê. Spotkanie mia³o odbyæ siê 27 wrze�nia
2022 roku, etap rekrutacji telefonicznej za� rozpocz¹³
siê oko³o dwóch tygodni przed wyznaczonym termi-
nem. Docelowo grupa mia³a sk³adaæ siê minimum
z czterech interlokutorów oraz moderatora. Z pew-
nym wyprzedzeniem zarezerwowano pomieszczenie
we wspomnianym o�rodku kultury, sam proces po-
szukiwania respondentów za� by³ kontynuowany po-
przez indywidualne i bezpo�rednie wizyty w p³ockich
organizacjach i instytucjach od dnia przyjazdu do mia-
sta, czyli od 23 wrze�nia 2022 roku9.

Warto w tym miejscu wspomnieæ o kilku wa¿-
nych organach samorz¹dowych, objêtych rekrutacj¹:
Miejskim O�rodku Pomocy Spo³ecznej, a zw³aszcza
wydzia³ach zaanga¿owanych w udzielanie wspar-
cia uchod�com wojennym (Integracji Spo³ecznej,
�wiadczeñ Socjalnych i Interwencji kryzysowej),
Stra¿y Miejskiej, Miejskim Centrum Zarz¹dzania Kry-
zysowego przy Urzêdzie Miasta, Caritas Diecezji P³oc-
kiej oraz Regionalnym O�rodku Wsparcia i Integracji
Spo³ecznej. Po d³ugich poszukiwaniach i staraniach
uda³o siê odszukaæ i zachêciæ do udzia³u w dyskusji
przedstawicieli jednej z organizacji pozarz¹dowych.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e ze wzglêdu na zbyt pó�-
ne dotarcie do reprezentantów tej instytucji spo-
tkanie nie odby³o siê w zaplanowanym terminie
i formie stacjonarnej. Po rozmowie z koordynato-
rem stowarzyszenia ustalono inn¹, dogodn¹ dla
wszystkich uczestników spotkania datê. Co wiêcej,
dyskusja ostatecznie odby³a siê w sposób zapo�red-
niczony elektronicznie. Zaistnia³a sytuacja doprowa-
dzi³a zatem do zredefiniowania wstêpnych za³o¿eñ
realizacji zogniskowanego wywiadu grupowego.

8 Wyniki badañ czytelnik odnajdzie w Orzechowski 2021, 2022.
9 Wywiad fokusowy mia³ siê odbyæ podczas trwaj¹cego obozu naukowo-badawczego, w który zaanga¿owani zostali studenci �cie¿ki

specjalizacyjnej �Ekspertyza spo³eczno-obyczajowa� na kierunku socjologia stosowana i antropologia spo³eczna w Instytucie Stosowanych
Nauk Spo³ecznych UW. M³odzi adepci realizowali w tym czasie indywidualne wywiady pog³êbione, po�wiêcone spo³ecznym aspektom
postrzegania doros³o�ci. Badanie pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Herman: �Doros³o�æ jako konstrukt spo³eczny� zosta³o sfinanso-
wane przez IDUB w ramach mikrograntu nr 501-D134-20-0004316.
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Problem rodzajów i przyczyn odmów uczest-
nictwa w spotkaniu fokusowym wydaje siê donio-
s³y, zw³aszcza ¿e w polskiej i zagranicznej literatu-
rze nie zosta³ dostatecznie zbadany i opisany. Mo¿na
podaæ natomiast wiele przyk³adów uzasadnienia
i wystêpowania tego typu dezaprobaty, sygnalizo-
wanej przez respondentów w opracowaniach na-
ukowych z zakresu wywiadów kwestionariuszo-
wych, zw³aszcza z lat 1960�1990. Niew¹tpliwie jest
to cenne �ród³o refleksji nad ogólnym problemem,
wystêpuj¹cym niezale¿nie od wykorzystanej tech-
niki gromadzenia materia³u do pó�niejszych ana-
liz. Jednak¿e moim zdaniem niewystarczaj¹ce g³ów-
nie ze wzglêdu na odmienn¹ specyfikê realizacji
ilo�ciowych badañ ankietowych i jako�ciowych
dyskusji grupowych. Warto wspomnieæ w tym miej-
scu o ró¿nicach miêdzy tymi dwoma typami przed-
siêwziêæ, pocz¹wszy od za³o¿eñ teoretycznych, po-
przez fazê konceptualizacji i operacjonalizacji,
konstrukcjê narzêdzia, dobór respondentów, inte-
rakcjê badacza/ankietera z respondentem/rozmów-
c¹, a skoñczywszy na wyborze technik analitycznych
i opracowaniu zebranego materia³u.

Polska literatura metodologiczna dostarcza wie-
lu interesuj¹cych informacji o przyczynach odmów
ze strony respondentów uczestnicz¹cych w wywia-
dach kwestionariuszowych, które znajduj¹ równie¿
swoje odzwierciedlenie w opisywanym w tym ar-
tykule przypadku. Za Krystyn¹ Lutyñsk¹ (1989,
s. 222�229) mo¿na wskazaæ takie elementy jak:
czynniki geograficzno-przestrzenne (miasto�wie�),
efekt sponsora, podjêta tematyka badañ, a tak¿e
profile spo³eczno-demograficzne, osobowo�ciowe
i behawioralne respondentów i ankieterów. W kon-
tek�cie analizy �róde³ odmów uczestnictwa w wy-
wiadzie fokusowym, warto bli¿ej im siê przyjrzeæ.

Pierwszym, kluczowym czynnikiem, ró¿nicuj¹-
cym liczbê odmów w wywiadach standaryzowanych
jest podzia³ ze wzglêdu na wielko�æ miejscowo�ci,
w której ¿yje respondent. Bior¹c pod uwagê popu-
lacjê polskich jednostek administracyjnych i czêsto�æ
wystêpowania poszczególnych typów urbanizacji na
obszarze ca³ego kraju, P³ock nale¿y zaliczyæ do miast
�redniej wielko�ci (dane GUS z koñca 2021 roku �
116 96210). W badaniach przytoczonych przez Lu-
tyñsk¹ (1989, s. 222) najni¿szy odsetek odmów wy-
stêpowa³ w II po³owie XX wieku na wsiach.
Dominowa³a pewna ogólna tendencja, któr¹ mo¿-
na scharakteryzowaæ krótkim stwierdzeniem: im
wiêksza miejscowo�æ, tym odsetek odmów wzra-
sta³. Zaobserwowana zale¿no�æ ma równie¿ swoje
prze³o¿enie na p³ock¹ spo³eczno�æ lokaln¹. W po-
równaniu z wywiadami fokusowymi, realizowany-
mi w ma³ych miastach (licz¹cych do 5000 osób),
takich jak: Górowo I³aweckie, Lesko, Olesno czy

te¿ w wiêkszym od nich Przemy�lu (ale o po³owê
mniejszym ni¿ P³ock, bo licz¹cym oko³o 60 000
mieszkañców) proces rekrutacji interlokutorów
przebiega³ zdecydowanie sprawniej i szybciej (Orze-
chowski 2021).

Odmienn¹ kwestiê stanowi efekt sponsora.
W przytoczonych badaniach (Lutyñska 1989, s. 222�
224) wy¿szy odsetek odmów dotyczy³ fundatorów,
zwi¹zanych z instytucjami i agendami rz¹dowymi
w ówczesnych realiach PRL. Warto wspomnieæ
tu chocia¿by o O�rodku Badañ Prasoznawczych
w Krakowie, Centrum Badania Opinii Publicznej
(CBOS) i O�rodku Badañ Opinii Publicznej przy
PR i TV (OBOP). Zdecydowanie lepiej na ich tle
wypada³y uczelnie i jednostki naukowe, takie jak
Uniwersytet £ódzki, Uniwersytet Warszawski czy te¿
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii
Nauk. W analizowanym przypadku organizatorem
i sponsorem badañ by³ w ca³o�ci instytut naukowy.
Wydaje siê zatem, ¿e nie zadzia³a³ tutaj efekt spon-
sora, tym bardziej ¿e dotychczas kandydaci na re-
spondentów pozytywnie reagowali, gdy dowiadywali
siê, ¿e bêd¹ uczestniczyæ w przedsiêwziêciu nadzo-
rowanym i realizowanym w ca³o�ci przez jednost-
kê wchodz¹ca w sk³ad Uniwersytetu Warszawskie-
go. Autor nie dysponuje jednak w³asnymi analizami,
które mog³yby jednoznacznie wykluczyæ znaczenie
fundatora przy rekrutacji do zogniskowanego wy-
wiadu grupowego. Nie prowadzi³ bowiem tego typu
dociekañ na zlecenie innych podmiotów � zewnêtrz-
nych, komercyjnych i niezwi¹zanych z nauk¹ lub
politycznych. Nie posiada zatem danych, które
umo¿liwi³yby porównanie reakcji potencjalnych
respondentów na udzia³ w badaniu naukowym
i pozanaukowym.

Tematyka przedsiêwziêcia stanowi niew¹tpliwe
kolejne kryterium podzia³u ze wzglêdu na gotowo�æ
do uczestnictwa w nim. Z przytoczonych danych
metodologicznych (Lutyñska 1989, s. 224�225) wy-
nika, ¿e im bardziej dra¿liwy temat wywiadu, tym
czê�ciej pojawiaj¹ce siê poczucie zagro¿enia u kan-
dydata na respondenta. A to z kolei przek³ada siê
na wiêksze prawdopodobieñstwo udzielenia odmo-
wy. Do kwestii wywo³uj¹cych negatywne emocje,
wspomniana badaczka zalicza (Lutyñska 1989, s.
224): politykê, religijno�æ, pracê zawodow¹, spo-
¿ycie alkoholu, dietê i sytuacjê materialn¹. Temat
podejmowany w zogniskowanym wywiadzie gru-
powym charakteryzuje siê niew¹tpliwie unikalno-
�ci¹ i �wie¿o�ci¹, ale mo¿e byæ uznawany równie¿
w pewnym sensie za �gor¹cy� i wywo³uj¹cy wiele
o¿ywionych reakcji. Ma siê w tym przypadku do
czynienia ze z³o¿on¹ kompilacj¹ przejawianych po-
staw � od wspó³czucia oraz bezinteresownej i bez-
warunkowej gotowo�ci niesienia wsparcia migran-

10 Za: Baza GUS, Demografia (2022), https://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/CustomSelectData.aspx?s=lud&y=2021&t=00/
14/62/011 [dostêp: 2022-10-30].
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tom wojennym z Ukrainy, po irytacjê i z³o�æ, spo-
wodowan¹ przyjazdem du¿ej ich liczby do Polski
i wi¹¿¹cymi siê z tym faktem ewentualnymi zagro-
¿eniami. Wydaje siê, ¿e w wymiarze ogólnospo³ecz-
nym temat dyskusji spe³nia kryteria bycia dra¿li-
wym, ale czy w�ród przedstawicieli instytucji oraz
organizacji publicznych, przeznaczonych do udzie-
lania pomocy przybyszom zza wschodniej granicy,
powinien wywo³ywaæ równie skrajne i negatywne
emocje, które prze³o¿¹ siê na pó�niejsz¹ odmowê
uczestnictwa w dyskusji fokusowej. Nale¿y uznaæ
raczej rolê tematyki badañ za niewystarczaj¹c¹ do
zrozumienia przyczyn du¿ej liczby odmów w ana-
lizowanym przypadku wywiadu. Byæ mo¿e reprezen-
tanci tych instytucji obawiaj¹ siê w wiêkszym stopniu
niepo¿¹danej oceny w³asnych dzia³añ i negatywnego
postrzegania przejawianych inicjatyw. Na to pyta-
nie postaram siê udzieliæ odpowiedzi w dalszej czê-
�ci rozwa¿añ.

Czwartym czynnikiem, maj¹cym wp³yw na licz-
bê odmów w badaniach ankietowych, jest przyna-
le¿no�æ do niektórych kategorii spo³ecznych i za-
wodowych osób, które mog¹ staæ siê potencjalnymi
respondentami w wywiadach. W nawi¹zaniu do
grupy fokusowej w P³ocku, warto zwróciæ uwagê na
wyró¿nione przez Lutyñsk¹ (1989, s. 225�227) pro-
file wyra¿aj¹cych dezaprobatê. Nale¿y wskazaæ na:
ludzi zajmuj¹cych wysokie stanowiska w hierarchii
pracowniczej i spo³ecznej, funkcjonariuszy, osoby po-
dejrzliwe i lêkliwe, ludzi o niskim poziomie umys³o-
wym i kulturalnym, mieszkañców miast i mê¿czyzn.
Pomimo odmiennych uwarunkowañ ustrojowych
i spo³eczno-politycznych, w których prowadzone by³y
analizy odmów, mo¿na wskazaæ pewne podobieñ-
stwa z omawianym przypadkiem. Warto zaznaczyæ,
¿e rekrutacja do zogniskowanego wywiadu grupo-
wego obejmowa³a w du¿ym stopniu kierowników
dzia³ów w wybranych organizacjach i instytucjach,
a tak¿e funkcjonariuszy s³u¿b mundurowych. Mo¿-
na powiedzieæ, ¿e w wiêkszo�ci przypadków by³y to
osoby wykszta³cone, zajmuj¹ce eksponowan¹ pozy-
cjê zawodow¹ lub spo³eczn¹, ciesz¹ce siê zaufaniem
w lokalnym �rodowisku i postrzegane jako zaanga-
¿owane w rozmaite dzia³ania obywatelskie. W�ród
kandydatów na respondentów spotkano jednak
równie¿ osoby, które mo¿na okre�liæ jako podejrzli-
we i lêkliwe. Oczekiwa³y okazania legitymacji pracow-
niczej, z du¿¹ rezerw¹ podchodzi³y do naukowych
badañ spo³ecznych i ich wyników oraz obawia³y siê,
¿e wypadn¹ w spotkaniu fokusowym niekorzyst-
nie. Pozosta³e kategorie osób s¹ znacznie trudniej-
sze do jednoznacznej weryfikacji i potwierdzenia
lub nie zgadzaj¹ siê z profilami potencjalnych ba-
danych, wskazanymi w przytoczonym badaniu me-
todologicznym (Lutyñska 1989, s. 225�227). Na

podstawie wstêpnych rozmów z przedstawicielami
wybranych organizacji i instytucji nie mo¿na do
koñca stwierdziæ, czy charakteryzowa³ ich niski
poziom umys³owy lub kulturalny. W�ród nich by³y
prawdopodobnie nie tylko osoby z miasta, ale rów-
nie¿ z okolicznych wsi i osad. Poza tym liczba od-
mów dotyczy³a w podobnym stopniu kobiet i mê¿-
czyzn. Nie mo¿na zatem jednoznacznie wyprowadziæ
wniosku, ¿e reprezentanci drugiej p³ci czê�ciej nie
zgadzali siê na udzia³ w dyskusji grupowej.

Ostatni problem zwi¹zany jest z cechami i za-
chowaniami rekrutuj¹cych i prowadz¹cych wywia-
dy (w przypadku badañ sonda¿owych � z ankiete-
rami, fokusów za� � z moderatorem i �³apaczem�11).
W kontek�cie rozpatrywanego czynnika ró¿nicuj¹-
cego, wp³ywaj¹cego na liczbê odmów, nale¿y wy-
mieniæ takie elementy jak: reprezentowany o�ro-
dek badawczy, zniechêcenie spowodowane czêstym
brakiem wyra¿anej zgody na udzia³ w przedsiê-
wziêciach socjologicznych, a tak¿e cechy osobo-
wo�ciowe, spo³eczno-demograficzne i behawioral-
ne (Lutyñska 1989, s. 227�229). Podczas rekrutacji
potencjalnych badanych w P³ocku nie wyklucza siê
zaistnienia niepo¿¹danego oddzia³ywania wskaza-
nych cech. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e zachêcaj¹-
cym i zapraszaj¹cym do udzia³u w dyskusji grupo-
wej oraz moderatorem by³a ta sama osoba,
posiadaj¹ca d³ugoletnie do�wiadczenie w zakresie
realizacji krajowych i miêdzynarodowych projek-
tów. Ten fakt os³abia z kolei znaczenie wp³ywu ini-
cjatora kontaktu badawczego na liczbê odmów.
Przedstawiony problem jest poza tym trudny do
weryfikacji ze wzglêdu na brak mo¿liwo�ci obiek-
tywnej analizy oddzia³ywania poszczególnych cech
na potencjalnych badanych, gdy¿ kieruj¹cy proce-
sem rekrutacji do wywiadu fokusowego jest rów-
nocze�nie autorem niniejszych rozwa¿añ.

Przechodz¹c do prezentacji typów odmów, z któ-
rymi siê spotkano, realizuj¹c wywiad fokusowy
w P³ocku, nale¿y zwróciæ uwagê na ich du¿¹ zbie¿-
no�æ z powodami wskazanymi w badaniu metodo-
logicznym, przeprowadzonym na zlecenie CBOS
w 2015 roku (Grabowska 2016, s. 13�15). Wyra-
¿an¹ dezaprobatê mo¿na podzieliæ na piêæ, g³ów-
nych kategorii:

1) Bez wskazania konkretnej przyczyny, w tym
tak¿e skierowanie do innej osoby lub instytucji, zlo-
kalizowanej na terenie P³ocka.

2) Argumentowan¹ brakiem czasu, konieczno-
�ci¹ wykonania pilnej pracy lub innymi zajêciami
(tutaj tak¿e mie�ci siê �zwodzenie� rekrutera i za-
chêcenie do ponownego kontaktu, gdy sytuacja
z dostêpno�ci¹ w dniu badania siê wykrystalizuje).

3) Spowodowan¹ brakiem kompetencji, decy-
zyjno�ci i zainteresowania przedmiotem dyskusji.

11 Ten termin, okre�laj¹cy rekrutera, wystêpuje w polskiej literaturze metodologicznej, na przyk³ad Lisek-Michalska 2013, s. 170-176.
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Skutkowa³o to najczê�ciej przekierowaniem ³apa-
cza do kogo� wa¿niejszego, postawionego wy¿ej
w hierarchii zawodowej danej organizacji lub insty-
tucji � przyk³adowo kierownika Miejskiego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej lub prezydenta miasta.

4) Argumentowan¹ brakiem wiary w wyniki
badania, ich bezcelowo�ci¹, niedostrzeganiem sen-
su uczestnictwa w dyskusji grupowej.

5) Wywo³an¹ udzia³em w podobnym przedsiê-
wziêciu badawczym, na zbli¿ony temat, ale realizo-
wanym przez inny o�rodek naukowy (w Toruniu).

W znacznie mniejszym stopniu mo¿na by³o
spotkaæ siê z przyczynami, takimi jak: rozczarowa-
nie z powodu negatywnej sytuacji panuj¹cej w kra-
ju, jak i w najbli¿szym otoczeniu respondenta, brak
zaufania do instytucji naukowej, reprezentowanej
przez rekrutuj¹cego, a tak¿e negatywne odczucia,
zwi¹zane z udzia³em w podobnym przedsiêwziêciu
badawczym. Nie odnotowano natomiast pozosta-
³ych przyczyn, wskazanych przez Mariê Grabowsk¹
(2016, s. 14) w badaniu metodologicznym. Nale¿¹
do nich: brak przekonania odno�nie do anonimo-
wo�ci wywiadu grupowego, brak gratyfikacji fi-
nansowej za uczestnictwo w spotkaniu, niepe³no-
sprawno�æ, choroba czy te¿ lêk przed uczestnictwem
w dyskusji i wej�ciem w interakcjê z innymi przed-
stawicielami p³ockich instytucji.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e podczas rekrutacji do
dyskusji w P³ocku dominowa³y odpowiedzi o cha-
rakterze ucieczkowym, unikaj¹cym odmowy wyra¿o-
nej wprost. Dezaprobata odwo³ywa³a siê do braku
czasu, kompetencji, poczucia odpowiedzialno�ci za
w³asn¹ decyzyjno�æ w obszarze pomocy �wiadczo-
nej migrantom wojennym i zaciekawienia tematem
spotkania. W kilku przypadkach spotkano siê jed-
nak z brakiem jakiegokolwiek argumentu przema-
wiaj¹cego za nieuczestniczeniem w badaniu (odpo-
wied� typu �nie, bo nie�) lub skierowaniem
rekrutera do innych osób i organizacji funkcjonu-
j¹cych na terenie miasta.

W innych sytuacjach odmowy wynika³y z bra-
ku zrozumienia sensu oraz celu prowadzonego
przedsiêwziêcia badawczego, zarówno na temat
pomocy okazywanej migrantom wojennym z Ukra-
iny, jak i ogólnie naukowych dociekañ. Warto w tym
miejscu krótko je opisaæ, gdy¿ �ci�le wi¹¿¹ siê z po-
zosta³ymi przyczynami niewyra¿enia zgody na
udzia³ w rozmowie, takimi jak: lêk przed ocen¹ ze
strony innych uczestników, wykazanie siê niekom-
petencj¹ w zakresie poruszanych w¹tków czy te¿
wskazywanie na przeprowadzenie w mie�cie podob-
nych wywiadów przez analityków z innych o�rod-
ków akademickich w Polsce. Pierwsza sytuacja od-
nosi siê do rozmowy z jedn¹ z pracownic Urzêdu
Miasta, która aktywnie w³¹czy³a siê w ró¿ne formy
wsparcia skierowane do uchod�ców w P³ocku. Po-
tencjalna respondentka pocz¹tkowo wyrazi³a nie-
zadowolenie, ¿e rekruter nie zaprosi³ jej osobi�cie,

lecz w wyniku rozmowy telefonicznej. Nie by³ to
jednak faktyczny powód odmowy. Po d³u¿szej wy-
mianie zdañ kobieta przyzna³a, ¿e czuje obawê
przed uczestnictwem w dyskusji fokusowej i nie
mo¿e udzieliæ ¿adnych informacji bez zgody prze-
³o¿onego, czyli prezydenta miasta. Wyja�niono, ¿e
spotkanie nie ma na celu poruszania kwestii dra¿li-
wych b¹d� objêtych tajemnic¹, lecz jest ukierunko-
wane na poznanie opinii i naszkicowanie ogólnego
obrazu dzia³añ prospo³ecznych oraz ofert pomoco-
wych, adresowanych do przybyszów zza wschod-
niej granicy. Kandydatki na respondentkê ostatecznie
nie uda³o siê przekonaæ do wziêcia udzia³u w dysku-
sji. Na kolejne próby zachêty podejmowane przez
³apacza formu³owa³a nowe kontrargumenty � brak
wiary w sensowno�æ przedsiêwziêcia, konieczno�æ
wizyty u lekarza, ogólna niedyspozycyjno�æ, z³e
samopoczucie i w rezultacie � brak zainteresowa-
nia.

Inny przypadek dotyczy³ czê�ciowego w³¹czenia
siê w pomoc migrantom wojennym, przybywaj¹cym
do P³ocka po 24 lutego 2022 roku. By³o to pewne-
go rodzaju usprawiedliwienie niekompetencji
w zakresie wiedzy na temat, który mia³ byæ poru-
szony w trakcie spotkania, co doprowadzi³o do osta-
tecznej rezygnacji przedstawicieli jednej z instytu-
cji z uczestnictwa w dyskusji. Z tego rodzaju
problemem spotkano siê podczas rozmów przepro-
wadzonych z funkcjonariuszami wybranej placówki
s³u¿b mundurowych. Okaza³o siê, ¿e tylko po�red-
niczyli podczas rozlokowania uchod�ców w o�rod-
kach tymczasowego pobytu � znalezieniu w³a�ci-
wych lokalizacji, przydzieleniu do nich konkretnych
osób i przewiezieniu migrantów wojennych, przy-
k³adowo z okolicy dworca autobusowego i kolejo-
wego. Funkcjonariusze wyja�nili, ¿e nie mieli do-
statecznie pe³nego ogl¹du ró¿nych form pomocy,
�wiadczonej w tym czasie w mie�cie, a ich dzia³ania
odznacza³y siê ograniczonym i dora�nym charak-
terem. Ostateczn¹ odmowê wyrazi³ jeden z komen-
dantów jednostki, t³umacz¹c, ¿e nie mo¿e po�wiê-
ciæ czasu w wyznaczonym dniu spotkania ze wzglêdu
na pe³nione obowi¹zki s³u¿bowe. Nie by³ równie¿
w stanie wyznaczyæ innej osoby, która w ramach za-
stêpstwa mog³aby uczestniczyæ w wywiadzie foku-
sowym.

Trzecia sytuacja odnosi³a siê natomiast do po-
dobnych badañ, przeprowadzonych wcze�niej na
terenie P³ocka przez naukowców z o�rodka akade-
mickiego w Toruniu. Na ten fakt wskazywa³o kilku
kandydatów na respondentów, miêdzy innymi z wy-
branej organizacji pozarz¹dowej i instytucji ko�ciel-
nej. Dla przedstawicieli drugiego podmiotu by³ to
wystarczaj¹cy powód do odmowy udzia³u w spo-
tkaniu fokusowym. Zdaniem pracowników tej or-
ganizacji pomocowej przekazano ju¿ opinie, przed-
stawiono wyczerpuj¹co w³asny punkt widzenia na
kwestiê udzielania wsparcia migrantom wojennym
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na terenie miasta oraz po�wiêcono swój czas na
udzia³ w przedsiêwziêciu badawczym. Nie by³ to oczy-
wi�cie zadowalaj¹cy rekrutera argument, gdy¿ nie do
wspó³pracowano i nie konsultowano siê z przedsta-
wicielami innych o�rodków akademickich odno�nie
do projektu, w ramach którego przeprowadzono
wywiad grupowy. Ponadto z pe³nym przekonaniem
mo¿na powiedzieæ, ¿e zarówno narzêdzie, wyko-
rzystane techniki i metody badawcze, jak i zakres
poruszanych w¹tków znacz¹co siê ró¿ni³y. £apaczo-
wi nie uda³o siê jednak ustaliæ, jakie wra¿enia mieli
potencjalni respondenci po kontakcie z przedsta-
wicielami innej uczelni ani czy uczestniczyli w ogó-
le w przedsiêwziêciu o charakterze socjologicznym.

Nale¿y wspomnieæ równie¿ o licznych przypad-
kach pojawiania siê mechanizmu rozproszenia odpo-
wiedzialno�ci i kierowania rekrutuj¹cego do innych
dzia³ów w ramach danej instytucji. W tym kontek�cie
szczególn¹ rolê odegra³y struktury dwóch jednostek
samorz¹dowych, które mo¿na okre�liæ mianem �skost-
nia³ych� i zbiurokratyzowanych. W przypadku pierw-
szej z nich, po rozmowach z pracownikami trzech
wydzia³ów, oddelegowano ³apacza do dyrekcji, która
by³a w tym czasie trudno dostêpna. Podobna, choæ
mniej zawi³a, �cie¿ka poszukiwania respondentów do
wywiadów mia³a miejsce w drugiej jednostce. Na
poszczególnych szczeblach zas³aniano siê brakiem
wystarczaj¹cych kompetencji, decyzyjno�ci, sprawczo-
�ci oraz wiedzy na temat ró¿nych form pomocy, udzie-
lanej migrantom wojennym z Ukrainy.

W kontek�cie innych problemów, odnosz¹cych
siê do wzrostu odmów i mog¹cych wyst¹piæ w trak-
cie rekrutacji do wywiadów fokusowych, Jolanta
Lisek-Michalska (2013, s. 170�176) wskazuje na trzy
wa¿ne kwestie: �kr¹¿enie po omacku� i poleganie
wy³¹cznie na kontaktach do osób poleconych przez
inne, gdy¿ nak³onienie ich do zgody mo¿e niekie-
dy wymagaæ dodatkowego nak³adu czasu i pracy,
a tak¿e nie zawsze gwarantuje powodzenie. Dwie
pozosta³e to brak zapewnienia wynagrodzenia pie-
niê¿nego lub wrêczenia upominku w ramach po-
dziêkowania za uczestnictwo w spotkaniu oraz na-
dal niski stopieñ akulturacji badañ socjologicznych
w polskim spo³eczeñstwie. Nale¿y zwróciæ uwagê,
¿e osoby z rekomendacji w P³ocku zazwyczaj od-
mawia³y udzia³u w wywiadzie lub przekierowywa-
³y rekrutera do kolejnych osób. Owszem, uda³o siê
odnale�æ i zidentyfikowaæ kluczowych informato-
rów, a proces kuli �nie¿nej zosta³ w pe³ni urucho-
miony. Niemniej, na ogó³ nie koñczy³ siê pomy�lnie,
czyli wyra¿eniem zgody na udzia³ w dyskusji grupo-
wej. Wyj¹tek stanowi jedna z organizacji pozarz¹-
dowych, poniewa¿ tylko spo�ród jej uczestników
uda³o siê zaprosiæ kilka osób na spotkanie online.
Co wiêcej, ci respondenci nie zrezygnowali z udzia-
³u a¿ do momentu rozpoczêcia wywiadu.

Napotkano realne trudno�ci, zwi¹zane z rekru-
tacj¹ badanych, zw³aszcza ¿e projekt nie przewidy-

wa³ dla nich gratyfikacji finansowej. Jest to istotny
czynnik wp³ywaj¹cy na wyra¿enie zgody, niejedno-
krotnie podejmowany przez praktyków w publika-
cjach metodologicznych, zw³aszcza odnosz¹cych siê
do realizacji przedsiêwziêæ o charakterze marketin-
gowym (Lisek-Michalska 2013, s. 172). Nale¿y do-
daæ, ¿e w ostatnich latach znacznie wzrós³ odsetek
niedostêpnych respondentów w badaniach sonda-
¿owych (Grzeszkiewicz-Radulska 2009, s. 164�
166). Mo¿na podejrzewaæ, ¿e ta tendencja bêdzie
dotyczy³a w coraz wiêkszym stopniu dyskusji gru-
powych, zw³aszcza z obszaru zagadnieñ spo³ecznych.
Oddzielny problem stanowi¹ tzw. odmowy �w ostat-
niej chwili�, gdy ³apacz lub moderator nie maj¹
mo¿liwo�ci zast¹pienia osób w krótkim czasie, przy-
k³adowo wtedy, gdy pozosta³y im dwie lub trzy
godziny do rozpoczêcia spotkania. Autor niniejsze-
go artyku³u dzieli siê swoimi spostrze¿eniami i do-
�wiadczeniem w tym zakresie w kontek�cie badañ
zrealizowanych w 2020 roku w spo³eczno�ci rzym-
skokatolicko-mariawickiej, zamieszkuj¹cej gminê
Brzeziny (Orzechowski 2022, s. 29�30).

Dla podjêtych rozwa¿añ nie pozostaje bez zna-
czenia trwaj¹cy nadal problem niskiej akulturacji
badañ socjologicznych w spo³eczeñstwie polskim.
Za tym pojêciem kryje siê z jednej strony rozumie-
nie idei przedsiêwziêæ o charakterze naukowym,
rozpoznawalno�æ metod i technik w eksplorowa-
nych �rodowiskach lokalnych, poziom zinstytucjo-
nalizowania badañ oraz po³¹czenie ich z kultur¹
danej spo³eczno�ci. Z drugiej natomiast akultura-
cjê postrzega siê przez pryzmat naturalizacji meto-
dy, redukowania sztuczno�ci sytuacji wywiadu i od-
bierania go przez jednostki jako znan¹ interakcjê,
przypominaj¹c¹ rozmowê w codziennym ¿yciu
(Dani³owicz 2004, s. 33�48). Niechêæ do stawania
siê �ród³em informacji by³a w P³ocku zauwa¿alna
i stanowi³a powa¿ne wyzwanie przy zachêcaniu kan-
dydatów na respondentów do wyra¿enia zgody na
uczestnictwo w dyskusji. Przejawy braku akultura-
cji by³y widoczne zw³aszcza w sytuacjach, gdy po-
tencjalnym badanym towarzyszy³y: niepewno�æ lub
strach przed dzieleniem siê informacjami na forum,
w obecno�ci przedstawicieli innych organizacji i in-
stytucji funkcjonuj¹cych w mie�cie, zas³anianie siê
konieczno�ci¹ uzyskania zgody od prze³o¿onych �
lokalnych w³odarzy lub dyrekcji jednostki samo-
rz¹dowej, brak wiary we w³asne kompetencje i de-
cyzyjno�æ oraz innego rodzaju uniki, �wiadcz¹ce
o braku zrozumienia procedur realizacji badañ na-
ukowych.

Bior¹c pod uwagê wszystkie problemy rekruta-
cyjne i typy odmów, które zosta³y wymienione,
opisane i zilustrowane przyk³adami w tym paragra-
fie, nale¿y nazwaæ �ród³a i przyczyny wyra¿ania
dezaprobaty, zwi¹zanej z uczestnictwem w analizo-
wanym wywiadzie grupowym w P³ocku. Chocia¿
refleksje te odnosz¹ siê do konkretnego przypad-
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ku, mog¹ równie¿ stanowiæ punkt wyj�cia do ca³o-
�ciowego rozpatrywania niedogodno�ci organiza-
cji fokusów w ramach rozszerzonych badañ meto-
dologicznych. Nale¿y zatem wskazaæ na najwiêkszy
wp³yw takich czynników jak:

� Przeprowadzenie dyskusji w wiêkszym mie-
�cie. W porównaniu z mniejszymi miejscowo�cia-
mi proces szukania i zachêcania przedstawicieli
organizacji by³ zdecydowanie d³u¿szy, bardziej wy-
magaj¹cy i anga¿uj¹cy rekrutera.

� Przedmiot dyskusji. W kontek�cie tego pro-
blemu nale¿y zwróciæ uwagê na �wie¿o�æ tematu
wywiadu, dotycz¹cego unikatowego i wcze�niej
niespotykanego zjawiska socjologicznego, wystêpu-
j¹cego w skali ca³ego narodu. To sprawia, ¿e jest
on trudny do porównania z innymi, znanymi sytu-
acjami spo³ecznymi i wywo³uje skrajne emocje (za-
równo pozytywne, jak i negatywne). Z tym zagad-
nieniem zwi¹zana jest z kolei obawa potencjalnych
respondentów przed niekorzystn¹ prezentacj¹ w³a-
snej osoby i instytucji oraz niepo¿¹dan¹ ocen¹ pod-
jêtych dzia³añ.

� Cechy spo³eczno-demograficzne, osobowo�cio-
we i behawioralne kandydatów na respondentów
i moderatora/³apacza, które wchodz¹ we wzajemn¹
interakcjê. Obopólne oddzia³ywanie wyró¿nionych
charakterystyk mo¿e w pewnym stopniu zawa¿yæ na
udzieleniu zgody na uczestnictwo w spotkaniu lub
odmowie.

� Brak wiary we w³asne kompetencje, ma³a
sprawczo�æ i brak decyzyjno�ci, sygnalizowane
przez kandydatów na interlokutorów. Problem ten
objawia³ siê g³ównie poprzez delegowanie rekrute-
ra do innych osób i instytucji postawionych wy¿ej
w hierarchii zawodowej, w tym urzêdniczej. Druga
reakcja odnosi³a siê natomiast do konieczno�ci
otrzymania zgody prze³o¿onych na uczestnictwo
potencjalnego respondenta w wywiadzie.

� Skostnia³a, archaiczna i zbiurokratyzowana
struktura jednostek samorz¹du terytorialnego, któ-
ra zdecydowanie nie wp³ywa korzystnie na proces
rekrutacji osób z poszczególnych organizacji. Uwi-
dacznia siê w nich mechanizm rozproszenia odpo-
wiedzialno�ci, co skutkuje wiêksz¹ liczb¹ odmów
i sprawia, ¿e ³apacz traci cenny czas na odnalezie-
nie respondenta.

� Wcze�niejsza realizacja badañ na zbli¿ony
temat przez przedstawicieli innego o�rodka nauko-
wego. W analizowanym przypadku podobieñstwo
poruszanych w¹tków mia³o dotyczyæ pomocy
�wiadczonej uchod�com, którzy przyjechali do P³oc-
ka z ró¿nych czê�ci Ukrainy. Zbli¿enie tematów,
nawet je�li tylko pozorne, skutecznie zniechêci³o
przedstawicieli niektórych instytucji do ponowne-
go anga¿owania siê w dyskusjê.

� Niski poziom akulturacji badañ spo³ecznych
w �rodowisku lokalnym, na który sk³adaj¹ siê bra-
ki: identyfikowania przedsiêwziêcia z nauk¹, rozu-

mienia jego celu oraz rozpoznawalno�ci specyfiki
komunikacji, odbywaj¹cej siê w ramach wywiadu
i charakterystycznej dla wykorzystanej techniki gro-
madzenia materia³u.

Wymienione czynniki nale¿y równie¿ rozpa-
trywaæ w kontek�cie popularnej hipotezy spadku
aktywno�ci obywatelskiej oraz hipotezy wzrostu
potrzeby prywatno�ci na poziomie jednostek
(Grzeszkiewicz-Radulska 2009, s. 227). W tym
miejscu chcia³bym przytoczyæ jedn¹ z typologii re-
spondentów niedostêpnych w badaniach sonda¿o-
wych, zaproponowan¹ przez Katarzynê Grzeszkie-
wicz-Radulsk¹ (2009, s. 283�319). Autorka
koncepcji na podstawie wyników w³asnych docie-
kañ wyodrêbni³a nastêpuj¹ce profile odmawiaj¹-
cych udzia³u w przedsiêwziêciu interlokutorów:
�pokrzywdzonych przez osoby lub instytucje u¿yt-
kuj¹ce bazy z danymi osobowymi�, �czêsto inda-
gowanych�, �obroñców podmiotowo�ci i prywat-
no�ci�, �o zredukowanej egzystencji spo³ecznej�
oraz �obawiaj¹cych siê przestêpczo�ci�. Pierwsza
kategoria badanych odnosi siê do ludzi, których
cechuje nieufno�æ do otaczaj¹cej rzeczywisto�ci,
brak zaanga¿owania w sprawy publiczne, jak rów-
nie¿ niski poziom uczestnictwa w ¿yciu politycz-
nym. S¹ to osoby, które wcze�niej, przynajmniej
raz do�wiadczy³y wobec siebie ³amania Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych. Drugi typ re-
spondentów wyró¿nia siê czêstym uczestnictwem
w przedsiêwziêciach badawczych. Pomimo ¿e kie-
dy� chêtnie siê w nie anga¿owa³, w pewnym mo-
mencie poczu³ siê nêkany i nagabywany, co prze-
³o¿y³o siê na negatywne skojarzenia i pó�niejsze
odmowy. W obroñcach podmiotowo�ci i prywat-
no�ci �cieraj¹ siê warto�ci indywidualistyczne i spo-
³eczne. Z jednej strony osoby reprezentuj¹ce tê
kategoriê respondentów ceni¹ naukê i demokra-
cjê, lecz z drugiej wa¿ne s¹ dla nich wolno�æ wy-
boru i godno�æ. Kandydaci na interlokutorów ze
zredukowan¹ egzystencj¹ spo³eczn¹ charakteryzuj¹
siê z kolei ca³kowit¹ pasywno�ci¹ w ¿yciu publicz-
nym, która jest spowodowana ograniczeniem men-
talnym i �wiatopogl¹dowym, brakiem p³ynnego
funkcjonowania w otaczaj¹cej rzeczywisto�ci oraz
zdewaluowanym rozumieniem w³asnej to¿samo�ci.
Ostatni typ wyodrêbnionych respondentów odnosi
siê natomiast g³ównie do kobiet, osób w starszym
wieku i samotnie mieszkaj¹cych. Poczuciu mniej-
szej si³y fizycznej towarzyszy u nich postrzeganie
nieznajomych jako potencjalnie wrogo nastawio-
nych, agresywnych, a nawet zagra¿aj¹cych ich ¿y-
ciu. Te osoby mog³y odczuæ dodatkowo na sobie
ró¿ne przejawy manipulacji, przemocy oraz nie-
uczciwych dzia³añ. Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e poza
ostatnimi dwoma wizerunkami interlokutorów
(o zredukowanej egzystencji spo³ecznej oraz oba-
wiaj¹cych siê przestêpczo�ci), napotkano w ró¿nych
proporcjach przedstawicieli pozosta³ych kategorii od-
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mawiaj¹cych udzia³u w spotkaniu grupowym. Przy-
wo³ana typologia, autorstwa Grzeszkiewicz-Radul-
skiej (2009, s. 283�319), dope³nia wcze�niejsze
rozwa¿ania i pozwala zrozumieæ motywy i intencje
kandydatów na respondentów, którzy odmawiaj¹
udzia³u w przedsiêwziêciach naukowych, a zw³asz-
cza w omawianych wywiadach fokusowych.

Niew¹tpliwie potrzebna jest bardziej pog³êbio-
na analiza przyczyn wyra¿anej dezaprobaty do
uczestnictwa w badaniach spo³ecznych, a tak¿e
szczegó³owa identyfikacja grup spo³ecznych, które
j¹ sygnalizuj¹. Rozszerzone dociekania powinny
zdecydowanie wykraczaæ poza jednostkowy przy-
padek opisany w niniejszym artykule. O ile na grun-
cie technik sonda¿owych problem by³ ju¿ wnikli-
wie eksplorowany, o tyle w kontek�cie fokusów
wymaga nadal wiêkszej uwagi i rozpoznania klu-
czowych zmiennych. Nale¿y wyraziæ nadziejê, ¿e
podjête refleksje metodologiczne nad odmowami
uczestnictwa w przedsiêwziêciach naukowych bêd¹
kontynuowane i rozwijane, prowadz¹c do uspraw-
nienia procesu i poprawy jako�ci rekrutacji respon-
dentów w badaniach spo³ecznych.

Zakoñczenie
W artykule podjêto próbê syntetycznego opisu so-
cjologicznego i ogólnej charakterystyki organizacji
dzia³añ pomocowych w wybranej spo³eczno�ci lo-
kalnej, jak¹ stanowi P³ock. Przystêpuj¹c do analizy
skali zjawiska wsparcia uchod�ców z Ukrainy, na-
le¿y mieæ �wiadomo�æ jego unikatowo�ci i �wie¿o-
�ci. Bez w¹tpienia podjête dzia³ania na prze³omie
lutego i marca 2022 roku stanowi¹ ewenement, któ-
ry znajduje swoje odzwierciedlenie w wypowiedziach
uczestników zogniskowanego wywiadu grupowego.
�Pospolite ruszenie� dotyczy³o ca³ej Polski, w tym
równie¿ badanego wycinka spo³eczno�ci p³ockiej.
Dziêki opiniom respondentów uda³o siê odtworzyæ
strukturê zainicjowanych aktywno�ci na poszcze-
gólnych poziomach: miejscowej w³adzy, szkolnic-
twa, przedsiêbiorstw, o�rodków kultury, instytucji
ko�cielnych, a tak¿e organizacji pozarz¹dowych.
Podjêto równie¿ w¹tki zwi¹zane m.in. z udzielaniem
d³ugotrwa³ej pomocy, charakterystyk¹ osób zg³asza-
j¹cych siê i udzielaj¹cych wsparcia, czy te¿ moty-
wacj¹ sk³aniaj¹c¹ do anga¿owania siê w akcje do-
broczynne i charytatywne.

Ze wzglêdu na nietypowy temat dyskusji i nie-
standardowy dobór rozmówców zorganizowanie spo-
tkania fokusowego sta³o siê wyzwaniem. Autor przed-
siêwziêcia musia³ zmierzyæ siê z du¿¹ liczb¹ odmów,
której nie do�wiadczy³ w innych projektach nauko-
wych. Przyczyny i rodzaje wyra¿anej niechêci do
uczestnictwa w wywiadzie grupowym zosta³y szerzej
omówione w ostatnim paragrafie. Podjête rozwa¿a-
nia stan¹ siê byæ mo¿e w przysz³o�ci asumptem do
bardziej pog³êbionej refleksji metodologicznej.
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Badania przeprowadzone przez nas po 24 lute-
go 2022 roku nie mog³y nie podj¹æ podstawowego
dla petra¿ycjañskiej teorii prawa i moralno�ci w¹t-
ku emocjonalnego pod³o¿a masowej pomocy
uchod�com wojennym w Ukrainy. Wiadomo, ¿e
w teorii tej podstawow¹ rolê odgrywa rozró¿nie-
nie emocji prawnych i emocji moralnych. Oba te
rodzaje maj¹ charakter emocji akcyjnych, wywo³u-
j¹cych ró¿nego rodzaju dzia³ania. Prawem w tej
koncepcji nie s¹ konkretne prze¿ycia prawne, ale za-
warta w nich struktura normatywna o formie: ja-
kie� dzia³anie albo zaniechanie x, do którego zobo-
wi¹zany jest A, nale¿y siê osobie B. Kluczowa w tym
jest wiêc triada: uprawnienie � obowi¹zek � stosu-
nek prawny. ̄ adne z tych trzech pojêæ nie jest pier-
wotne wobec pozosta³ych: Uprawnienie nie daje siê
zdefiniowaæ bez obowi¹zku i odwrotnie, a oba te,
ju¿ zdefiniowane, pojêcia okre�laj¹, zarazem miê-
dzy kim zachodzi stosunek prawny i o jakim sto-
sunku prawnym jest w ogóle mowa. Czy taka etycz-
na (bo s¹ inne) struktura normatywna jest jedyn¹
struktur¹? Ju¿ Petra¿ycki odpowiada na to pytanie
negatywnie i opisuje du¿o mniej zinstytucjonalizo-
wan¹ strukturê moraln¹, w której pozostaje jedy-
nie podmiot, zobowi¹zany wobec innych, bez
wymagalno�ci owych zobowi¹zañ1. W innym miej-
scu (Kurczewski 2006) wskazywa³em, ¿e � syme-
trycznie � jest miejsce na alternatywn¹ strukturê
jednopodmiotow¹ (zob. te¿ Fittipaldi 2016, s. 467).
Dopuszcza j¹ Petra¿ycki, jednak nie wprost, a wte-
dy gdy opisuje osobowo�æ roszczeniow¹ jako je-
den z dwóch � obok anima servilis � typów patolo-
gicznej osobowo�ci prawnej.

Co wiêcej, ta klasyfikacja przechodzi u Petra-
¿yckiego w trójelementow¹ typologiê stosunków
prawnych: A. Prawo jednostki do accipere, przyjê-
cia czego�, co druga strona musi jej daæ, jak wtedy
gdy d³u¿nik ma obowi¹zek sp³aty d³ugu podlegaj¹-
cego pozytywnym roszczeniom (accipere � dare).
B. Prawo do ochrony przed dokuczliwo�ci¹ (non
pati) wraz z odpowiadaj¹cym mu ze strony drugie-

go cz³owieka obowi¹zkiem nieczynienia czego�
dokuczliwego wobec jednostki, na przyk³ad prawo
do ochrony prywatno�ci przed wzrokiem i s³u-
chem w�cibskich (non pati � non facere). C. Prawo
do dzia³ania, zwi¹zane z obowi¹zkiem drugiej stro-
ny do znoszenia tego dzia³ania, jak wtedy, gdy prze-
stêpca skazany na wiêzienie powinien siê wyroko-
wi podporz¹dkowaæ (facere � pati). Petra¿ycki
zak³ada zreszt¹, ¿e rozmaite dzia³ania s¹ wykony-
wane z obowi¹zku na tyle wyuczonego, ¿e maj¹ cha-
rakter wrêcz odruchowy. Zdaje siê, ¿e na tym po-
lega dzia³anie etyczno-intuicyjne w najg³êbszym
sensie tego s³owa. Mam przy tym przekonanie, ¿e
tak jak Petra¿ycki odró¿nia dwa prze¿ycia obowi¹z-
ku, tak te¿ mo¿na odró¿niæ dwa ró¿ne prze¿ycia
uprawnienia. �[P]rawa nasze nie polegaj¹ na naszej
woli lub interesie, lecz na szczególnym rodzaju obo-
wi¹zków innych osób wobec nas, mianowicie na
d³ugach i innych obowi¹zkach osób innych, na ta-
kich obowi¹zkach, na których podstawie to, do cze-
go inni s¹ zobowi¹zani, nam siê od nich nale¿y (np.
to, co�my wygrali, zarobili, co zastrzegli�my sobie
w umowie itd.) (Petra¿ycki 2002, s. 35�36). Ta rów-
nowaga praw i obowi¹zków jest niew¹tpliwa. Jed-
nak ta sama introspekcja i obserwacja, które by³y klu-
czowym narzêdziem badawczym Petra¿yckiego,
przekonuj¹ nas, ¿e �[o]d takich obowi¹zków, d³u-
gów innych osób, które nam przys³uguj¹, jako na-
sze prawa, roszczenia, na mocy których to, do cze-
go jeden jest zobowi¹zany, drugiemu siê nale¿y,
odró¿niaæ trzeba uprawnienia drugiego rodzaju, ta-
kie uprawnienia (�), które w stosunku do innych
s¹ wolne i nie nale¿¹ do nich jako ich obowi¹zki,
wed³ug których to, do czego mamy prawo, nie
wystêpuje w naszej �wiadomo�ci, jako nam nale¿-
ne� (Petra¿ycki 2002, s. 41)2. Materia³ z naszych
wywiadów jest na tyle bogat¹ werbalizacj¹ autore-
fleksji autorów dzia³añ pomocowych, ¿e pozwala
nam na rozpoznanie wystêpowania takich czy in-
nych ich rodzajów, a dok³adniej towarzysz¹cych im
emocji. To jest przedmiotem niniejszego rozdzia³u.

Ius insitum � obowi¹zek pomocy i prawo do pomocy
Jacek Maria Kurczewski

1 Ostatnio szczegó³owo zaj¹³ siê tym zagadnieniem Andrzej D¹browski (2019) w ksi¹¿ce �ród³a, natura i funkcje emocji. Studium
teorii impulsji Leona Petra¿yckiego w kontek�cie wspó³czesnych nadañ.

2 Dokona³em w tym pozornym cytacie manipulacji, zamieniaj¹c odpowiednio wyrazy �prawo� i �obowi¹zek� (i parê innych, odpo-
wiednio zaznaczonych wyt³uszczeniem).



Ius insitum � obowi¹zek pomocy i prawo do pomocy136

Zacznijmy od sprawozdania z doznañ polskich
wolontariuszy, ochotniczek i ochotników dobrowol-
nie pomagaj¹cych uciekaj¹cym z napadniêtej przez
Rosjê Ukrainy. Kobieta (1997, ww)3 goszcz¹ca na
swojej dzia³ce w mniejszym domku typow¹ rodzinê
w ucieczce, czyli matkê z dwojgiem ma³oletnich dzie-
ci opisuje swoje doznanie w najprostszy sposób, od-
wo³uj¹c siê do kluczowego pojêcia �odruchu�: � Co
wp³ynê³o na pani decyzjê o w³¹czeniu siê w pomoc
uchod�com? � Nie wiem czy co� wp³ynê³o na to.
Jak mówi³am, to by³o do�æ naturalne, ¿e od razu
czu³am ¿e trzeba. Inna kobieta (1997, ww) opisuje
spo³eczn¹ strukturê tak czêsto wspomnianego przy
okazji pytania o motyw pomocy �odruchu�: Ta
wojna i te walki [!] trwa znacznie d³u¿ej ni¿ od
koñca lutego tego roku. Teraz po prostu eskalowa³o
to tak bardzo, ¿e ca³y �wiat siê zaanga¿owa³. Tak
wiêc w naszym domu od razu pojawi³ siê pomys³
udzielania jakiej� pomocy. Gdy tylko dostêpna by³a
ankieta zg³oszeniowa, po rodzinnej konsultacji, wy-
pe³nili�my j¹ (�) W tym odruchu serca, to by³o dla
mnie oczywiste, ¿e nale¿y im pomóc, czy to wp³a-
caj¹c co� na organizowanie zbiórki, czy zbieraj¹c
dary czy w³a�nie zg³aszaj¹c mo¿liwo�æ przyjêcia,
u¿yczenia komu� schronieni a w naszym domu (�)
To siê dzia³o szybko i do�æ naturalnie, zobaczy³am
zbiórkê, wp³aci³am datek. Us³ysza³am o zbiórce
ubrañ, przejrza³am szafê. Na osiedlu by³a organizo-
wana zbiórka ¿ywno�ci d³ugoterminowej i �rodków
czysto�ci (�), te¿ przejrza³am szafki, posz³am do
sklepu do³o¿y³am co� od siebie. W tych wszystkich
dzia³aniach, bardzo zaanga¿owana te¿ by³a moja
córka. Ona sprawdza³a gdzie i co jest zbierane, gdzie
i czego potrzebuj¹, robi³a rozeznanie i pó�niej po-
maga³y�my tak jak na tê chwile mog³y�my. � Co
wp³ynê³o na Pani decyzjê o w³¹czeniu siê w pomoc?
� Odczucia, to by³y takie impulsy. Codziennie
w mediach, na Facebooku i innych stronach poja-
wia³y siê informacje o zbiórkach o rosn¹cych po-
trzebach o poszukiwanych lokalach dla uchod�ców
z Ukrainy. W telewizji, codzienne informacje z frontu
i taka bezradno�æ tych ludzi uciekaj¹cych. Nie mo-
g³am tak siedzieæ i nic nie robiæ. Podjêli�my decyzjê
o zg³oszeniu siê do przyjêcia ich pod swój dach, bo
mieli�my taka mo¿liwo�æ. Mê¿czyzna (1997, ww)
te¿ podkre�la odruchowo�æ reakcji: To od razu by³o
poczucie, ¿e co� trzeba zrobiæ. Cokolwiek tak, ¿eby
po prostu móc pomóc, ale te¿ towarzyszy³o takie
trochê uczucie bezsilno�ci, ¿e ta wojna jest tak bli-
sko, to by³o takie zdenerwowanie siê na siebie i ca³¹
sytuacjê. (�) zdenerwowanie ¿e ta wojna ju¿ jest
i niewiele mo¿na zrobiæ jako jednostka generalnie,
¿eby tej wojny nie by³o. (�) czêsto jak s¹ konflikty
� w Afryce czy ten, wiadomo, ¿e jest wspó³czucie,
natomiast te konflikty nie dotykaj¹ nas tak bezpo-

�rednio. A tutaj wydaje mi siê, ¿e ten szok spo³ecz-
ny i te¿ wiele reakcji moich, czy moich znajomych,
wynika z tego, ¿e widzi siê tych ludzi na dworcu
itd. To siê dzia³o 400 km od nas, no wiesz. (�)
Znaczy, sama taka pomoc, jakby chêæ u mnie by³a
od razu i to by³a taka mimowolna. Natomiast jak-
by moja pierwsza faktyczna pomoc by³a przez M.
jakby. Ona zasugerowa³a miejsce, gdzie móg³bym
pój�æ i pomóc. Ale generalnie to taka potrzeba by³a
ze mnie, a nie ¿e z otoczenia. Introspekcja tego
wolontariusza ujawnia wyra�n¹ ró¿nicê miedzy
�pierwszym odruchem� a �pierwsz¹ pomoc¹�, któ-
rej udzieli³ po radzie partnerki.

Wypowiedzi badanych wskazuj¹, jak ostro¿nie
trzeba podchodziæ do charakterystyki emocji. Po-
jêcie �obowi¹zku� okazuje siê nie³atwe do zastoso-
wania. Oto kobieta (1997, ww) waha siê, czy ma
w stosunku do niej zastosowanie: Nie mo¿emy nic nie
robiæ. Wiêc jaki� obowi¹zek to by³o [!] ale te¿ s³owo
obowi¹zek (�) mo¿e jest i dobrym s³owem, ale te¿
jest trochê niedobrym s³owem, bo nie traktujê to
jako obowi¹zku, co� co muszê zrobiæ koniecznie,
tylko chcê to zrobiæ. A to wynika z tego, ¿e uwa-
¿am, ¿e ludzie powinni sobie ogólnie pomagaæ. Tak
wychowana zosta³am, wiêc pewnie mo¿na podci¹-
gn¹æ pod jakie� moralne [powinno�ci]. W nader
prosty sposób wyra¿ona zosta³a tu, po pierwsze,
norma ogólna pomocy wzajemnej, po drugie, od-
ró¿nienie obowi¹zku jako tego, co robimy wbrew
naszym chêciom, od pomocy �wiadczonej z w³asnej
woli. Mê¿czyzna (1993, ww, zaanga¿owany w rze-
czowe i pieniê¿ne zbiorki na rzecz uchod�ców)
pytany o obowi¹zek pomocy mówi: Nie czu³em,
¿eby to by³ mój obowi¹zek. Zacz¹³em pomagaæ dla-
tego, ¿e chcia³em, pozornie odrzuca wiêc wprost
imperatywno�æ pomocy. Zapytany o to jak dosz³o,
¿e pomocy udzieli³, mówi jednak: Sam zaintereso-
wa³em siê pomaganiem innym (�) Miliony ludzi
nagle znalaz³y siê bez dachu nad g³ow¹, w obcym
kraju. Nie mo¿na obok tego przej�æ obojêtnie. To
�nie mo¿na� wskazuje na poczucie obowi¹zku za-
anga¿owania siê w pomoc, ale jest to obowi¹zek,
którego nie mo¿na od niego wymagaæ skoro pyta-
ny o prawo do pomocy odpowiada: Uwa¿am, ¿e
(�) jak najbardziej maj¹ prawo do otrzymania
pomocy, ale nie powinny jej od nas ¿¹daæ. To my
sami, z w³asnego odruchu powinni�my jej udzielaæ,
z naciskiem na nasz rz¹d, który ma ku temu najwiêk-
sze mo¿liwo�ci. Kiedy mówi o drugiej stronie � po-
trzebuj¹cych pomocy � okre�la powinno�æ asyme-
trycznie � potrzebuj¹cy �maj¹ prawo� do pomocy, ale
to prawo nie jest rozumiane przezeñ aktywnie. Zwraca
nasz¹ uwagê, ¿e wolontariusz mówi o �prawie wol-
nym�, które nieobecne jest w typologii Petra¿yc-
kiego. Pojawiaj¹ siê te¿ inni uczestnicy interakcji:

3 W nawiasach zamieszczono okre�lenie p³ci (m/k), rok urodzenia i wykszta³cenie (ww � wy¿sze, w� � �rednie, wz � zawodowe).
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�my� � tj. zbiorowo�æ Polaków potencjalnie mog¹-
ca pomocy udzieliæ wedle swych mo¿liwo�ci (mo¿-
na odmówiæ pomocy, �je�li nasza sytuacja nie jest
wystarczaj¹co dobra�) oraz �rz¹d�, który takich
mo¿liwo�ci ma najwiêcej.

Mê¿czyna (1992, w�), wspó³tworz¹cy w swo-
im zak³adzie pracy zespó³ pomocowy, z którym
przyj¹³ do momentu przeprowadzenia wywiadu
oko³o 30 osób do specjalnie utworzonego wraz
z kolegami mieszkania przej�ciowego dla uchod�ców,
pytany o obowi¹zek odrzuca go: Czu³em potrzebê
pomagania, ni¿ jakby� Ogólnie rzecz bior¹c: kate-
goria obowi¹zku nie jest ta kategoria, w której ja
operujê w ¿yciu (�) w sensie, ¿e uwa¿am, ¿e nie
ma powszechnego obowi¹zku pomagania. Nastêp-
nie wolontariusz precyzuje, ¿e obowi¹zek nie do-
tyczy tych, którzy nie s¹ w stanie udzieliæ pomocy:
To znaczy, to ¿e ja pomog³em by³o dziêki temu, ¿e
mia³em warunki do tego, by pomóc� Jakby zrobi-
³em to te¿ dlatego, ¿e wiedzia³em, ¿e wokó³ mnie
jest wiele osób, które nie s¹ gotowe na przyk³ad tak
jak ja jechaæ na dworzec i spêdzaæ tam ca³¹ noc. To
znaczy wiedzia³em, ¿e ¿eby pomagaæ, muszê mieæ
warunki do tego, bo inaczej skrzywdzê siebie albo
kogo�. I dodaje: Dlatego uwa¿am, ¿e obowi¹zek
pomagania powinien jakby spoczywaæ na w³adzach,
na rz¹dzie. One maj¹ obowi¹zek pomagania ludziom,
którzy uciekaj¹ przed wojn¹ i maj¹ obowi¹zek
wspierania w pomaganiu tym osobom, które chc¹
to robiæ. Oczekiwanie wsparcia od w³adzy pañstwo-
wej to bardzo wa¿ny element sprawiaj¹cy, ¿e obo-
wi¹zek pomocy przechodzi w prawo do udzielania
pomocy, które to prawo jest gwarantowane odpo-
wiednim obowi¹zkiem pañstwa.

Podobnie kobieta (1997, ww): Uwa¿am, ¿e [po-
moc] jest obowi¹zkiem. W sensie [!] uwa¿am, ¿e
rz¹dz¹cy i ró¿ne instytucje spo³eczne, publiczne po-
winny (�) pomagaæ tym uchod�com (�) Po czê�ci
od tego s¹ przecie¿, ¿eby im pomóc. Ale te¿ taka
pomoc przecie¿ oddolna od obywateli bez ¿adnego
zorganizowania i wsparcia od pañstwa nie ma szansy
d³ugo siê utrzymaæ. Wiêc uwa¿am, ¿e jest obowi¹z-
kiem rz¹dz¹cych pomóc uchod�com. I wszystkim
uchod�com.

Inna kobieta (1957, ww) mówi: Nie odbiera-
³am tego nigdy jako obowi¹zku. Chcia³am pomóc
i podjê³am decyzjê, ¿e pomogê. Jedyny �obowi¹zek�,
jaki czu³am, to taka ludzka przyzwoito�æ i bycie
dobrym cz³owiekiem. Kto� jest w potrzebie, ja mam
�rodki, ¿eby mu w tej potrzebie pomóc, chcê po-
móc, to pomagam. (�) Nie robi³am tego, by poczuæ
siê lepiej, czy ¿eby nie mieæ jakich� wyrzutów su-
mienia, ¿e nie pomog³am, a mog³am. To ostatnie za-
strze¿enie wydaje mi siê wa¿ne jako podkre�lenie
braku jakichkolwiek innych motywów poza chêci¹
pomocy. Mo¿na to okre�liæ jako �altruizm amoral-
ny�. Wolontariuszka powtarza to przy odpowiedzi
na pytanie o prawo do ¿¹dania pomocy: Nie czujê

presji udzielania pomocy. By³a to moja indywidu-
alna decyzja. My�lê, ¿e te dzia³ania nie powinny
takim moralnym ocenom podlegaæ. A o ewentual-
nych ¿¹daniach pomocy mówi: ¯¹daæ to chyba za
wiele powiedziane. Oczekiwaæ, oczywi�cie, ¿e tak.
Je¿eli s¹ wokó³ ludzie, którzy takiej pomocy mog¹
udzieliæ bez znacznego uszczuplania w³asnego ma-
j¹tku, to dlaczego potrzebuj¹cy mieliby tej pomocy
nie oczekiwaæ. W �wietle dyskusji teoretycznej nad
pomoc¹ interesuj¹cy jest te¿ jej pogl¹d, ¿e udziela-
nie pomocy lub niepodjêcie takich dzia³añ nie powin-
ny podlegaæ ocenom. Nie powinno siê si³owo wymu-
szaæ pomocy. Je�li kto� ma takie mo¿liwo�ci i ochotê
pomagania, to jego wybór. Te decyzje powinny byæ
indywidualne i niepodejmowane pod presj¹. Tylko
wtedy przynosz¹ po¿¹dany skutek. Pada³y ró¿ne
komentarze. Czyta³am te¿ artyku³y o osobach, któ-
re poczu³y tak¹ spo³eczn¹ presjê, w³a�nie taki obo-
wi¹zek niesienia pomocy. Nie wydaje mi siê, by by³o
to dobre. Bo dzisiaj na przyk³ad mogê pomóc i ro-
biê to na tyle, ile jestem w stanie, ale jutro mo¿e
ju¿ nie bêdê mog³a, nie bêdê w stanie. I nie chcia³a-
bym byæ oceniana z tego powodu. Ka¿dy ma swoje
powody, dlaczego decyduje siê, b¹d� nie pomóc [!].
Zauwa¿ê tu tylko, ¿e czym innym jest odrzucenie
�si³owego wymuszania pomocy� od pozytywnej
oceny jej udzielenia i negatywnej oceny odmowy
pomocy, ale wolontariuszka przyjmuje mocniejsz¹
wersjê wspomnianego amoralizmu.

Wolontariuszka (1967, ww) pytana, z czego po-
czucie obowi¹zku pomocy wynika³o, odpowiada:
Z wyobra�ni, ¿e ka¿dy z nas mo¿e siê znale�æ w ta-
kiej samej sytuacji, a sytuacja uchod�cy wojennego
jest trudna... Mê¿czyzna (1963, ww) wy¿sze wprost
odwo³uje siê do �empatii� i ³¹czy j¹ z powinno�ci¹
moraln¹: � A co wp³ynê³o na Pana, jakie uczucia
Panem kierowa³y w podejmowaniu decyzji o w³¹-
czeniu siê w pomoc uchod�com? � Empatia � wy-
obra¿enie sobie co prze¿ywaj¹ ludzie zmuszeni pod
gro�b¹ �mierci do opuszczenia w pospiechu swo-
ich domów, swoich bliskich. � A czy z tym niesie-
niem pomocy by³o zwi¹zane poczucie obowi¹zku
pomagania? Je�li tak, to z czego wynika³o? Czy taki
obowi¹zek odczuwa Pan wobec wszystkich ucieki-
nierów? � Powinno�æ moralna, w zasadzie dotyczy to
wszystkich uciekinierów, ale w tym konkretnym przy-
padku zaanga¿owanie by³o wiêksze ni¿ w przypadku
innych nacji. � Aha... a dlaczego to zaanga¿owanie
jest wiêksze? � No bo oni teraz s¹ w najwiêkszej po-
trzebie po prostu. � Mmhmm� A czy czuje Pan, ¿e
osoby uciekaj¹ce przed wojn¹ maj¹ prawo do po-
mocy, ¿e mog¹ jej od nas ¿¹daæ? A je¿eli tak � to od
kogo, kto jest do tej pomocy zobowi¹zany? I czy
dotyczy to wszystkich, czy prawo takie maj¹ TYL-
KO pewne szczególne kategorie osób, np. chorzy,
ma³e dzieci, starcy, kobiety, Polacy z Ukrainy? �
Moim zdaniem uciekaj¹cy przed wojn¹ maj¹ pra-
wo do pomocy, maj¹ prawo jej ¿¹daæ od pañstwa,
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które ich przyjmuje bez wzglêdu na kategorie osób,
które tej pomocy potrzebuj¹. � Dobrze, a w takim
razie czy s¹ takie sytuacje, kiedy mo¿na odmówiæ
pomocy osobom uciekaj¹cym przed wojn¹? Je¿eli tak
� to jakie to s¹ sytuacje i dlaczego? � W naszej sytu-
acji [pauza] Mo¿e tak, Polska jako pañstwo nie mo¿e
odmówiæ pomocy takim osobom. Natomiast jako
osoba prywatna mogê, np. odmówiæ schronienia
w swoim domu, je�li warunki materialne na to nie
pozwalaj¹, albo nie wp³aciæ pieniêdzy na zbiórkê
itd.

Poczucie �powinno�ci moralnej� mo¿e zreszt¹
te¿ wspó³wyst¹piæ z �odruchem�. Kobieta (1964,
ww) mówi, ¿e jej dzia³alno�æ pomocowa wynik³a
[z] tego, ¿e s¹ to ludzie, którzy s¹ w sytuacji przy-
musowej ucieczki z kraju. Wiêc je�li tylko kto� ma
zasoby, to uwa¿am, ¿e to jest naturalny odruch. A
w Polsce, szczê�liwie, ludzie maj¹ warunki do po-
mocy, bo kraj nie jest ogarniêty wojn¹ i ludzie s¹
jednak bogatsi ni¿ 30 lat temu. Oraz po prostu �
ludziom trzeba pomagaæ. Chyba jest to g³ównie
powinno�æ moralna. Mo¿e to s¹ jakie� bardzo dziwne
reperkusje tej sytuacji, w której znale�li siê Polacy
na pocz¹tku II wojny �wiatowej, ¿e gdzie� warto by
by³o uciec, ale nie mieli za bardzo gdzie, nikt im nie
pomóg³. W zwi¹zku z tym my�lê, ¿e to te¿ w Pola-
kach jest tego typu my�lenie.

Wolontariuszka (1995, ww, jak mówi � od za-
wsze anga¿uje siê w akcje spo³eczne) uwa¿a, ¿e po-
moc to nasz obowi¹zek, ale te¿ tak mnie wychowa-
no, ¿eby byæ empatycznym wobec innych. Wierzy
równie¿ w karmê, dobro wraca i zapewne w zwi¹z-
ku z tym podkre�la, ¿e pomaga tak samo ludziom
uciekinierom, jak i zwierzêtom.

Przeciwnie mê¿czyzna (1997, ww) nadaje �mo-
ralny� charakter swemu odczuciu: Chyba bym to
nazwa³ bardziej obowi¹zkiem trochê tak, ale nie ¿e
taki odgórny, ¿e trze[ba] pomagaæ, tylko tak, ¿e
bardziej wynikaj¹cy ze wspó³czucia. Obowi¹zek
moralny. Interesuj¹ce w tej autoanalizie jest te¿
wskazanie na zwi¹zek owego odruchu z zagro¿e-
niem wojennym i swoistym do�wiadczeniem bez-
radno�ci. Mo¿na dopowiedzieæ, ¿e pomoc uchod�-
com jest zastêpcz¹ form¹ walki przeciwko wojnie
i na rzecz zakoñczenia wojny. Inni mówi¹ o zagro-
¿eniu rosyjskim i mo¿na powiedzieæ, ¿e odruch
pomocy jest dla nich form¹ walki z rosyjskim agre-
sorem, interpretacja to rozpowszechniana zreszt¹
nie tylko przez w³adze i krêgi opiniotwórcze j¹
wspieraj¹ce. Co do drugiej strony relacji pomocy,
to powtarza siê przekonanie, ¿e pomocy jako takiej
nie mo¿na ¿¹daæ od jakiej� osoby, mo¿na [tylko]
mieæ oczekiwania. To, czy kto� ci pomo¿e czy nie,
to nie jest kwestia, która powinna byæ narzucona,
tylko to powinna byæ kwestia indywidualna. Czy
kto� chce pomóc, czuje siê na si³ach. ¯¹danie nie
jest okej. Ale z drugiej strony no, po prostu nale¿y
pomagaæ. Nie na zasadzie roszczeniowej postawy

(�) ludzie zauwa¿yli, ¿e Ukraiñcy potrzebuj¹ po-
mocy. I im pomogli z w³asnej woli, tak. �Moralizm�
polega te¿ na kontrimperatywno�ci. Tak uwa¿a
kobieta (1982, ww), mówi¹c: Nie czujê obowi¹zku.
Zdecydowanie jest odwrotnie � czyny moralne uwa-
¿am za czyny wyp³ywaj¹ce z g³êbokiego przekona-
nia, ¿e jestem istot¹ woln¹. Sama decydujê o tym,
co jest moralne dla mnie, nie robi tego za mnie ani
¿adne spo³eczne sumienie, ani religia, opieram siê
raczej na odczuwaniu. Przyznaje te¿ silne prawo do
pomocy: Pomocy mo¿na ¿¹daæ, nie trzeba o ni¹
grzecznie prosiæ, choæ za chwilê adresatem tych
roszczeñ czyni pañstwa: Do pomocy s¹ zobowi¹za-
ne wszystkie rz¹dy, które podpisa³y konwencjê ge-
newsk¹, w momencie, kiedy dochodzi do aktów lu-
dobójstwa i do przemocy skierowanej wobec
ludno�ci cywilnej. � Czy s¹ takie sytuacje, kiedy �
w Pana/Pani ocenie � mo¿na odmówiæ pomocy oso-
bom uciekaj¹cym przed wojn¹? Je¿eli tak � to jakie
to s¹ sytuacje i dlaczego? � To jest wybór pojedyn-
czego cz³owieka. Chce albo nie chce pomagaæ. Ka¿-
dy ma prawo jej udzieliæ, ale te¿ nikt nie jest do
tego zmuszony. To jest dla mnie poza kategori¹
obowi¹zku. Mo¿na odmówiæ w ka¿dej sytuacji, co
wiêcej, jestem przekonana, ¿e ka¿da osoba poma-
gaj¹ca musi mieæ w sobie pewien czerwony guzik
alarmowy, ¿e je¿eli nie chce, d³u¿ej nie mo¿e, musi
siê zaj¹æ sob¹ i swoimi sprawami powinna nacisn¹æ
ten guziki, odmówiæ pomocy. A co my�li o ¿¹daniu
pomocy? ̄ ¹daæ absolutnie nie mog¹. To nie jest tak,
¿e osoby uciekaj¹ce ¿¹daj¹ pomocy, tylko osoby
przyjmuj¹ce chc¹ albo nie chc¹ pomagaæ. Na takiej
zasadzie powinno siê to rozgrywaæ. Wiêc raczej
okre�li³abym to jako prawo do pomocy � ponie-
wa¿ osoby uciekaj¹ce s¹ w sytuacji zagro¿enia ¿y-
cia, to ta pomoc jest wa¿niejsza i potrzeba j¹ szyb-
ciej zrealizowaæ.

Przypomnê, ¿e pytali�my te¿ o uniwersalno�æ
prawa do pomocy. Najbardziej dobitne potwierdze-
nie da³ pewien wolontariusz (1992, w�), mówi¹c,
¿e prawo do pomocy dotyczy wszystkich� nawet
f� [4 s my�li, wa¿y s³owa] faszystów z Ukrainy.
To on na pocz¹tku mia³ zamys³ pomocy przede
wszystkim osobom LBGT+ z Ukrainy jako najbar-
dziej potrzebuj¹cych ze wzglêdu na dyskryminacjê,
ale pomys³ nie wypali³ i przyj¹³ jako pierwszych
go�ci 30-kilkuletni¹ matkê z 9-letnim synkiem
i kotem. Kobieta (1957, ww) podkre�la, ¿e pomoc
dokonuje siê �na �lepo�: Nie kategoryzujê ludzi, nie
patrzy³am, nie wiedzia³am komu pomagam konkret-
nie. Kobieta (1997, ww) podkre�la, ¿e jest obowi¹z-
kiem rz¹dz¹cych pomóc uchod�com. I wszystkim
uchod�com (�) bo oni wszyscy uciekaj¹ z jednego
powodu. Tu nie mo¿na mówiæ o uchod�cach ekono-
micznych w tym momencie, bo oni uciekaj¹ przed
wojn¹. Inna kobieta (1982, ww) z kolei podkre�la,
¿e [n]ikt nie powinien byæ zmuszony do ¿ycia w kra-
ju ogarniêtym wojn¹ (�) dotyczy to tak¿e mê¿czyzn,
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którzy zostali wcieleni do armii w Ukrainie. Je-
stem przeciwna obowi¹zkowi s³u¿by wojskowej.

Omawiali�my pierwsz¹ pomoc udzielon¹ oso-
bie nieznajomej. Powstaje pytanie o kszta³towanie
siê relacji � tak¿e normatywnych � miêdzy osoba-
mi, które zetknê³y siê ju¿ i � choæby po³owicznie �
pozna³y. Jest wprawdzie �wiadectwo kobiety (1982,
ww), która podkre�la, ¿e przyjêcie nieznajomych
uciekinierek by³o dla niej darem: Kiedy przyjmo-
wa³am go�ci do siebie, my�la³am o tym, ¿e bêdzie
mi przez jaki� czas mniej wygodnie w ¿yciu, ¿e po-
dzielê siê tym, co mam, ¿e siê trochê posunê i zro-
biê komu� miejsce. Moje go�cinie nauczy³y mnie, ¿e
jest odwrotnie � to one obdarowa³y mnie swoim
zaufaniem, otwarto�ci¹, chêci¹ pomagania mi w co-
dziennych sprawach. Ja przyjê³am je do swojej ro-
dziny, ale one mnie te¿ przyjê³y do swojej. Stworzy³y-
�my ma³¹ spo³eczno�æ, ¿yj¹c razem jak w rodzinie.
Wiadomo jednak, ¿e codzienne ¿ycie na ogó³ nie
uk³ada siê tak bezkonfliktowo, a okre�lenie i stoso-
wanie takich czy innych regu³ w tej praktyce ¿ycia
codziennego jest odczuwane jako czynnik u³atwia-
j¹cy wspó³¿ycie gospodarzy i go�ci. To ju¿ jest jed-
nak odmienne zagadnienie wymagaj¹ce kolejnych
badañ rozci¹gniêtych w czasie.

A jak wygl¹da³a polska pierwsza pomoc i jej
motywacja z perspektywy strony ukraiñskiej?
Wstêpne rozpoznanie zawdziêczamy dr Oksanie
Tashkinovej, która prowadzi³a ankietê online od 22
kwietnia do 22 czerwca 2022 roku, a do 14 lipca
przeprowadzi³a 15 nieustrukturyzowanych indywi-
dualnych wywiadów pog³êbionych w ramach pro-
jektu �Ukrainki w Warszawie� wykonywanego
przez ni¹ w Katedrze Socjologii i Antropologii Oby-
czajów i Prawa ISNS UW. Na moj¹ pro�bê do kwe-
stionariusza w³¹czy³a pytanie �Czy Pani zdaniem
obywatele Polski powinni pomagaæ obywatelom
Ukrainy tymczasowo przebywaj¹cym wskutek wojny
w Polsce� (�ßê Âè ââàæàºòå, ÷è ïîâèíí³ ãðîìàäÿíè
Ïîëüù³ äîïîìàãàòè ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè, ÿê³
òèì÷àñîâî ïåðåáóâàþòü ó Ïîëüù³ ÷åðåç â³éíó?�).
W�ród 227 respondentek, które dosta³y siê z Ukra-
iny do Warszawy po 24 lutego 2022 roku, najczê-
�ciej wybierana w kafeterii wielokrotnego wyboru
by³a odpowied�: �pomagaæ albo nie pomagaæ Ukra-
iñcom to osobisty wybór ka¿dego obywatela Polski
(�äîïîìàãàòè ÷è íå äîïîìàãàòè óêðà¿íöÿì � öå
îñîáèñòèé âèá³ð êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà Ïîëüù³�) �
79%; 15% badanych wybra³o odpowied�, ¿e przede
wszystkim to obywatele Ukrainy powinni pomagaæ
sobie nawzajem (�ïåðåäóñ³ì ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè
ïîâèíí³ ï³äòðèìóâàòè òà äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó�);
19% � �obywatele Polski powinni pomagaæ w miarê
mo¿liwo�ci� (�Ãðîìàäÿíè Ïîëüù³ ìàþòü äîïîìàãàòè
çà ìîæëèâîñò³�), 13% � ¿e pomoc nale¿y siê tym,
którzy najbardziej jej potrzebuj¹ (�Äîïîìîãó
ïîâèíí³ îòðèìóâàòè ò³, õòî íàéá³ëüøå öüîãî
ïîòðåáóº�), a 12% � ¿e obywatele Ukrainy maj¹ pra-

wo do pomocy od Polski jako kraju z ni¹ s¹siaduj¹ce-
go (�Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ìàþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ
äîïîìîãè â³ä Ïîëüù³, ÿê ñóñ³äíüî¿ äåðæàâè�). Tyl-
ko dwie respondentki odpowiedzia³y, ¿e �obywa-
tele Polski maj¹ obowi¹zek pomocy Ukraiñcom po-
krzywdzonym przez wojnê (�Ãðîìàäÿíè Ïîëüù³
ïîâèíí³ îáîâ�ÿçêîâî äîïîìàãàòè óêðà¿íöÿì, ÿê³
ïîñòðàæäàëè â³ä â³éíè�). Jedna respondentka za-
znaczy³a, ¿e pomagaæ powinny organizacje spo³ecz-
ne, charytatywne, organy w³adzy itd. Wiêkszo�æ wy-
powiedzi w nieustrukturyzowanym wywiadzie
wyra¿a³a uznanie i wdziêczno�æ dla polskich gospo-
darzy, czasem do�æ konkretnie, np.: Wolontariusze
bardzo pomagaj¹ mojemu synowi i mnie. Znale�li-
�my kobietê, która nam pomaga. Ona nas nie opusz-
cza. Ca³y czas jeste�my z ni¹ w kontakcie. Je�li co�
jest potrzebne, zawsze zwracamy siê do niej. Pod-
wioz³a nas samochodem. I dziecko te¿. Pomog³a nam
w tym wszystkim. Nie znamy jêzyka, wiêc by³o wiele
przeszkód. Ale nam pomog³a. Dziêki niej za³atwili-
�my PESEL... G³ównie od niej, od tej kobiety, otrzy-
mujemy wsparcie (52 lata, dziecko niepe³nospraw-
ne, Melitopol). Inny przyk³ad: Zaczêli�my szukaæ
[mieszkania]. Pomog³a nam jedna polska rodzina.
Dali nam mieszkanie za darmo... To nie s¹ ochot-
nicy, ale ludzie dobrej woli. I dali nam mieszkanie
swojej babci... A kiedy przyjechali�my do ich miesz-
kania. By³o to trzy dni po naszym przybyciu do
Warszawy. I w tym mieszkaniu spotka³a nas ca³a
ich rodzina (p³acze). To by³o wzruszaj¹ce. To by³o
takie duchowe. To by³o takie mi³e. Wszyscy tylko
siê przytulili. Nie mogli�my nic powiedzieæ. Bo nie
rozumieli�my tak dobrze jêzyka polskiego. W tym
czasie ju¿ go trochê zaostrzyli�my. Ale w tym mo-
mencie zrozumieli�my siê w ramionach (45 lat,
Równe); Nie, nie musz¹. W ¿adnym wypadku nie
musz¹ pomagaæ. Ale ich pomoc p³ynie z serca.
To s¹ ludzie o dobrym sercu (45 lat, Równe);
Z wdziêczno�ci¹ przyjmujê pomoc... A ja z kolei sta-
ram siê tak¹ pomoc nie�æ. Jestem pod ogromnym
wra¿eniem, jak wielu polskich przyjació³ daje z sie-
bie wszystko, przyjmuje mnie do swoich domów
i nieustannie mnie wspiera. Kiedy przyjechali�my,
na pocz¹tku nasi przyjaciele bardzo nam pomogli
we wszystkim, co by³o konieczne. Rozumieli, ¿e
trudno by³o mi siê przystosowaæ i znale�æ swoj¹
drogê. Teraz wszystko jest normalne. Nie wiem, czy
potrafi³abym tak post¹piæ. Jestem bardzo wdziêczna
moim polskim przyjacio³om za wsparcie. Chocia¿ oni
te¿ maj¹ trudno�ci w ¿yciu, czêsto nie maj¹ wyso-
kich zarobków, ale s¹ za to bardzo otwarci, szczerzy,
bardzo ¿yczliwi. Daj¹ wszystko, co maj¹. To zrobi-
³o na mnie du¿e wra¿enie. Dokona³am ponownej
oceny moich warto�ci. Zawsze pamiêtam moment,
kiedy wjechali�my do Polski autobusem, a na pierw-
szym przystanku podeszli Polacy i zapytali, czy s¹
dzieci, czy kto� nie potrzebuje pomocy. Du¿o wte-
dy p³aka³am. Po raz pierwszy od pocz¹tku wojny.
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Trzyma³em siê ca³y czas, a potem po prostu nie
mog³em tego wytrzymaæ. To by³o bardzo wzrusza-
j¹ce. Bardzo przyjemne (40 lat, Irpieñ). Uciekinier-
ka z Mariupola (33 lata): Zada³am sobie pytanie �
dlaczego Polacy tak bardzo nam [Ukraiñcom] po-
magaj¹. (...) Zapyta³am Polaków, z którymi rozma-
wia³am. Powiedzieli mi jedno. ̄ e przez wiele lat cier-
pieli terror. To wszystko sk³ania ich do pomocy.
Przeszli przez to samo, co my teraz. Mo¿na to po-
równaæ do przemocy domowej. Kiedy kto� przeszed³
tê �cie¿kê, potem pomaga innym, którzy teraz cier-
pi¹ z tego samego powodu. Nie dlatego, ¿e jest taka
polityka na poziomie pañstwa. Nie. Bo sami chc¹
to robiæ sami. Pomagaæ nam. (�) Oczywi�cie nie
musz¹ pomagaæ, w ¿adnym wypadku nie musz¹.
Taka jest moja osobista opinia. Nikt nie mo¿e zmu-
siæ ciê do wpuszczania obcych osób do swojego
mieszkania. Inna 50-letnia uciekinierka z Mariupola
wyra¿a potrzebê odwzajemnienia pomocy ze stro-
ny polskiej: Nie, nie musz¹. Ale pomagaj¹. Tak wiele
dla nas robi¹. Po prostu brak s³ów. Nie wiem, czy
byliby�my w stanie zrobiæ to samo, co Polacy. Jak po-
wiedzia³ prezydent RP, jeste�my tu go�æmi. To bardzo
mi³e. Naprawdê to czujemy. W ka¿dym sklepie, je�li
czego� nie rozumiesz, jest natychmiastowa pomoc i
wsparcie. Ale niestety s¹ ludzie, którzy egoistycznie
korzystaj¹ z tej pomocy. Podró¿uj¹ tu i tam. Uga-
niaj¹ siê za pomoc¹. Wstydzê siê, kiedy to widzê.
Wszystkie warunki zosta³y dla nas stworzone. Szcze-
gólnie mi³e dla oka s¹ ukraiñskie flagi na �rodkach
transportu oraz w oknach mieszkañ. Nie mogê na to
patrzeæ bez ³ez. Mam wielk¹ nadziejê, ¿e nie zostanie-
my w d³ugach. Chcemy byæ pe³noprawnymi cz³onka-
mi tego spo³eczeñstwa. I jeste�my wdziêczni Polakom
za pomoc i wsparcie.

Od tego tonu odbiegaj¹ dwie wypowiedzi: Uwa-
¿am, ¿e powinni pomagaæ. Dlatego, ¿e wolonta-
riat jest przede wszystkim wa¿ny dla cz³owieka.
Sama jestem wolontariuszk¹ i wiem o czym mó-
wiê, ale inna sprawa, ¿e nie wszyscy ludzie to czu-
j¹ (k, 40 lat). Ta wypowied� koresponduje z cyto-
wan¹ wy¿ej wypowiedzi¹ polskiej wolontariuszki,
która realizowa³a siebie w �wiadczeniu pomocy in-
nym.

Ale jest te¿ g³os podnosz¹cy inn¹ wzajemno�æ
w tej pomocowej relacji: Mam wielkie poczucie
wdziêczno�ci wobec Polaków. Co do tego, czy po-
magaæ Ukraiñcom, czy nie. Doskonale rozumiemy,
¿e lepiej Ukraiñcom pomóc pieniêdzmi, ni¿ walczyæ
na ich terytorium z Federacj¹ Rosyjsk¹� Gdyby
Ukraiñcy mieli wybór: pomóc innemu narodowi
pieniêdzmi lub to, co maj¹ teraz � co by wybrali?
A wiêc... (47 lat).

Przypomnê tu s³owa Petra¿yckiego: �W zwi¹z-
ku z przytoczonymi (�) przyk³adami dwu odmian
poczucia powinno�ci, z jednej strony �wiadomo�ci
obowi¹zku wyp³acenia robotnikom lub s³u¿bie
wynagrodzenia wed³ug umowy, z drugiej za� �wia-

domo�ci obowi¹zku udzielenia pomocy potrzebu-
j¹cemu, nieodmówienia ja³mu¿ny � w celu unikniê-
cia nieporozumieñ zaznaczyæ nale¿y co nastêpuje:
mog¹ istnieæ jednostki o takiej psychice, ¿e maj¹c
do czynienia z ubogim prosz¹cym o ja³mu¿nê itp.,
prze¿ywaj¹ tego rodzaju poczucie powinno�ci, jak
gdyby drugiej stronie nale¿a³o siê od nich to, o co
prosi, jak gdyby druga strona mog³a wymagaæ udzie-
lenia jej pomocy itd., mog¹ te¿ istnieæ takie jednost-
ki, które maj¹c do czynienia ze s³u¿b¹ domagaj¹c¹
siê wyp³aty umówionej pensji itd., prze¿ywaj¹ tego
rodzaju poczucie powinno�ci, jak gdyby drugiej
stronie nic siê nie nale¿a³o, jak gdyby nie mog³a
ona ¿¹daæ wyp³aty itd. Ze stanowiska naszej kla-
syfikacji psychologicznej tak¹ �wiadomo�æ obo-
wi¹zku w stosunku do ¿ebraka zakwalifikowaæ na-
le¿a³oby jako �wiadomo�æ obowi¹zku prawnego,
natomiast tak¹ �wiadomo�æ obowi¹zku w stosun-
ku do s³u¿by � jako �wiadomo�æ obowi¹zku nie
prawnego, ale moralnego� (Petra¿ycki 1960, s. 72�
73, 34).

Pewien profesjonalny ratownik, z którym prze-
prowadzono w ramach naszych badañ wywiad,
�wietnie zademonstrowa³, ¿e poczucie prawne i po-
czucie moralne mog¹ u jednej osoby wystêpowaæ
w odniesieniu do tej samej czynno�ci, jak¹ jest dar-
mowy przewóz przez granicê z Ukrainy do Polski
w zale¿no�ci od dodatkowych okoliczno�ci. � Czy
jest tak, ¿e powinno siê pomóc kobietom z dzieæ-
mi, a mê¿czyznom to nie? Obcokrajowcom tak,
a Ukraiñcom nie? Czy s¹ takie kategorie? � To
jest d³u¿szy temat, je�li chodzi o przekrój ludzi,
którzy uciekaj¹ z Ukrainy, bo o tym rozmawia-
³em nawet z lud�mi z Ukrainy i oni te¿ maj¹ swoje
zdanie, kogo powinno siê wyci¹gaæ z tej Ukrainy.
To brzmi brutalnie, ale kto w ogóle powinien mieæ
prawo wyjechaæ z Ukrainy. �I jak ludzie mówi¹?� �
Oni zaczêli siê wku..., bo... to jest w ogóle ³atwe do
sprawdzenia. Wejd� sobie na tak¹ aplikacjê jak Tin-
der, ustaw sobie na 20 km, albo nawet na 5 i prze-
scrolluj i zobacz, ile Ukrainek z udostêpnionymi
profilami na Instagramie, czêsto chodzi o te profile.
¯e to czêsto s¹ influencerki, takie medialne kobiety.
W³a�nie o nich by³a rozmowa. One te¿ o tym pisz¹,
o tym, sk¹d s¹... i te miasta s¹ mi jak najbardziej
znajome. Ja te¿ to sprawdza³em na Tinderze, za-
nim zbombardowali, zastraszaæ Lwów. Zanim by³
o�rodkiem wyrzutu do Polski. Stamt¹d jest trans-
fer z ca³ej Ukrainy. I niestety to widaæ, i oni sami
o tym mówi¹, Ukraiñcy, ¿e wiele ludzi wyje¿d¿a
nie ze wzglêdu na strach przed wojn¹, ale przez
okazjê. Maj¹ otwarte granice, darmow¹ opiekê
zdrowotn¹, mog¹ dostaæ PESEL-e, a jak maj¹ PE-
SEL-e, to maj¹ otwart¹ furtkê na ca³y �wiat prak-
tycznie, ze Lwowa z Przemy�la s¹ transporty, au-
tokary na ca³y �wiat. Ja siê nawet zderzy³em, czym�
takim, ¿e podchodzi³a do mnie Ukrainka, jaka� taka
stara z dwójk¹ wnucz¹t i mówi: �Zawie�cie mnie!
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Tu i tu!�. Ja siê tak k... na ni¹ patrzê i mówiê: �Ale
o co k... chodzi?� Jeszcze siê denerwowa³a, ¿e jej
nie rozumiemy, nie? �Ale o co chodzi?� � �Bo wy
z Polski jeste�cie� � �Tak jestem Polakiem. Akurat
teraz jestem jedynym Polakiem w grupie na dzieñ
dzisiejszy�. I ja siê tak na ni¹ spojrza³em. Gada jak-
by strzela³a z karabinu, nie da siê jej zrozumieæ.
Co mnie zdziwi³o, mówi³a po ukraiñsku, a ukraiñ-
ski nie jest tak ciê¿ki do zrozumienia przez Pola-
ków, tylko trzeba chcieæ � ona nie chcia³a najwy-
ra�niej. By³o na zasadzie � zawie�cie mnie. Dok¹d?
Do Niemiec. Ju¿ wypatrzone mia³a miejsce. I po
tym widaæ ró¿nice pomiêdzy lud�mi, którzy po
prostu chc¹ wyjechaæ, a lud�mi, którzy faktycznie
siê boj¹. Ja nie mówiê, ¿e tak jest w ka¿dym przy-
padku, ale bardzo czêsto to widaæ, bo ludzie... Ja
mia³em okazjê te¿ woziæ karetk¹ ludzi, którzy po-
chodzili z ¯ytomierza, w którego [Rosjanie] na-
pier... w sumie nie wiadomo, z jakiego powodu,
bo tam nic nie ma, to jest taka zwyk³a miejsco-
wo�æ. To tacy ludzie z takich miejsc, to pierwsze
pytanie ich zazwyczaj to jest dok¹d jedziecie, ale
je¿eli mówimy, ¿e do Przemy�la to ci ludzie mó-
wi¹, ¿e super, do Polski, jed�my, tylko po to, ¿eby
przekroczyæ granicê. Je¿eli jeste�my na granicy, to
jest super, widz¹, ¿e s¹ flagi polskie, ¿e wje¿d¿amy
do kraju. A druga grupa, której przedstawicielk¹ jest
ta starsza pani, oni maj¹ swój specjalny kierunek,
raczej nie s¹ zbytnio zadowoleni, je¿eli przywozi siê
ich do Przemy�la czy gdzie� w okolice, bo chc¹ je-
chaæ w inne miejsca. A jak ludzie uciekaj¹ przed
wojn¹, to im jest tam ch... gdzie oni pojad¹, byle
daleko, daleko od wojny. � Czy oceniasz, ¿e s¹ ta-
kie sytuacje kiedy mo¿na odmówiæ pomocy? � Py-
tanie, czy to s¹ sytuacje czy okoliczno�ci� to jest
dosyæ ciê¿ki temat, nawet je�li kto� pomaga lub od-
mawia zazwyczaj, je¿eli nie jest zrzeszony w orga-
nizacji i nie ma tego narzuconego, ¿eby odmówiæ
czy zgodziæ siê na pomoc to ka¿dy ma indywidual-
ne powody ku temu, ¿eby to zrobiæ lub nie i ciê¿ko
jest tak rozpatrywaæ ogólnie, bo ka¿dy ma swój
powód i to jego w³asne sumienie bêdzie go rozliczaæ
lub nie rozliczaæ oczywi�cie. Je�li odmówi pomocy.
Ciê¿ko jest to uogólniæ, nie da siê, jest zbyt filozo-
ficzny temat, ¿eby go tak ³atwo upro�ciæ. � Czyli
ka¿dy indywidualnie podejmuje decyzje? � Tak, te¿
zale¿y od ka¿dego podej�cia, ka¿dy ma swoje po-
wody, trzeba indywidualnie rozpatrywaæ, czy to jest
dobre czy nie, s³uszne czy nie.

W tej rozmowie z do�wiadczonym ratownikiem
poprzez sformu³owan¹ przezeñ typologiê uciekinie-
rek ujawniaj¹ siê dwie ró¿ne postawy � uznanie
bezwarunkowej potrzeby pomocy uciekaj¹cym ze
strachu o ¿ycie w³asne lub podopiecznych i pomoc
wprawdzie udzielana, ale nienale¿na. �Ciê¿ko to

uogólniæ�, ale rozmówca sam wyra�nie podpowia-
da takie uogólnienie, które spróbujê za niego dopo-
wiedzieæ. Kto�, kto korzysta z �okazji�, jak¹ jest na-
tychmiastowy przewóz do obszaru Unii Europejskiej
i automatyczna legalizacja tego pobytu, nie spotka
siê z odmow¹ � przynajmniej o tym nie s³yszymy �
ale spotka siê z inn¹ emocj¹, której wyrazem jest
niechêæ. Ci przera¿eni wojn¹ � a ratownik dzia³aj¹-
cy na terenie Ukrainy jest w stanie odró¿niæ ich po
formu³owanych oczekiwaniach � �byleby przez gra-
nicê� � s¹ �prawomocnymi� uciekinierami, maj¹ wiêc
prawomocne roszczenie do pomocy, podczas gdy
uciekinierki �z Tindera� wykorzystuj¹ nale¿n¹ innym
pomoc do innych celów, nale¿na pomoc nie jest
bowiem po prostu pomoc¹ w szybkim, ³atwym
i darmowym przedostaniu siê do Polski czy Unii Eu-
ropejskiej (�na Zachód�) ogólnie, ale w ucieczce od
wojny i tak rozumie swój obowi¹zek rozmówca.

Mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, któ-
rych charakterystyka jest konieczna, aby uj¹æ ma-
sow¹ pomoc w kategoriach socjologicznej wersji pe-
tra¿ycjañskiej teorii prawa: pierwsze to �odruch�,
któremu odpowiada emocja normatywno-intuicyj-
na; drugie za�, z nim zwi¹zane, to zara¿anie emocjo-
nalne, na które Petra¿ycki w pionierski sposób zwra-
ca³ uwagê co najmniej ju¿ w 1907 roku. W �wietle
dalszego rozwoju psychologii i socjologii okaza³o
siê, ¿e by³a to koncepcja trafna, choæ jak zwykle
z dorobkiem Petra¿yckiego bywa zignorowana3.

W popularnej w�ród uczonych teorii praktyki
Bourdieu odnajdziemy równie¿ tê koncepcjê � jak
te¿ petrazycjañsk¹ psychologiê normatywno�ci, tyle
¿e schowane za odmienn¹ terminologi¹. Bourdieu
zaczyna od przeciwstawienia emocji prawno-
i ogólnie normatywno-pozytywnych teleologiczne-
mu przystosowaniu wzajemnego. �Ogólniej, prak-
tyki rzadko zbli¿aj¹ siê do jednej z granic wyzna-
czonych przez czysta strategiê i zwyk³y rytua³, tzn.
(�) przez biegun modelu teleologicznego, zgodnie
z którym osoba A wytwarza dzia³anie a1, aby u B
spowodowaæ b1 i móc zrobiæ a2 (albo w dalszej
kolejno�ci, an), oraz biegun modelu typowego dla le-
galizmu, zgodnie z którym regu³a wymaga, by A wy-
kona³ a1 i aby B odpowiedzia³ b1, i aby A odpo-
wiedzia³ a2 itd. Legalizm, czyni¹cy regu³ê zasad¹
wszelkich praktyk, i interakcjonizm, opisuj¹cy prak-
tyki jako strategie explicite zorientowane na antycy-
powane oznaki reakcji na praktykê, maj¹� � z kolei �
�tê cechê wspóln¹, ¿e nie uwzglêdniaj¹ harmoniza-
cji habitusów, która poza wszelk¹ intencjonaln¹ kal-
kulacj¹ i jakimkolwiek �wiadomym odniesieniem do
normy wytwarza wzajemnie dostosowane praktyki
i nigdy nie wyklucza czê�ciowego u�wiadomienia,
u³atwionego przez zalecenia i regu³y zdrowego roz-
s¹dku� (Bourdieu 2007, s. 234�235).

3 Wikipedia mylnie przypisuje autorstwo pojêcia autorowi pisz¹cemu kilkadziesi¹t lat pó¿niej: �The term emotional contagion� first
appeared in Arthur S. Reber�s, 1985 The Penguin Dictionary of Psychology�, https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_contagion.
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W tej wypowiedzi mo¿na podstawiæ pod ter-
miny Bourdieu odpowiednie terminy Petra¿ycjañ-
skie w sposób nastêpuj¹cy: �legalizm� to emocja
pozytywno-normatywna uzasadniona odwo³aniem
siê do regu³y jako faktu normatywnego; dzia³anie
wywo³ane przez �habitus� to emocja intuicyjno-
-normatywna, a �harmonizacja habitusów� to ob-
jaw opisywanej przez Petra¿yckiego tendencji do
unifikacji psychiki normatywnej w grupie czy szer-
szej zbiorowo�ci spo³ecznej. Powstaje oczywiste
pytanie, gdzie w koncepcji Petra¿ycjañskiej miejsce
na model teleologiczny czyli wed³ug Maxa Webe-
ra, na którego Bourdieu siê tu powo³uje � racjonal-
no-celowo�ciowy. Có¿, co do ostatniego modelu to
nie wydaje siê on mieæ miejsca w systematyzacji
Petra¿yckiego, który zwalcza³ �Interessenjurispru-
denz� Jheringa, wed³ug którego �uprawnienia� to
�interesy�, których konflikt okre�la prawo w sen-
sie materialnym i ostre filipiki przeciwko najwy¿-
szemu autorytetowi uznawanej ówcze�nie za naj-
doskonalsz¹ niemieckiej nauki prawa zape³niaj¹
liczne stronice dzie³a Petra¿yckiego o teorii prawa.
Jurysprudencja interesów znalaz³a swe najpe³niej-
sze rozwiniêcia u sk¹din¹d urodzonego w Peters-
burgu Ph. Hecka, który uwa¿a³, ¿e �The fundamen-
tal truth from which we must proceed is that each
command of the law determines a conflict of inte-
rests; it originates from a struggle between oppo-
sing interests, and represents as it were the resul-
tant [vector] of these opposing forces. Protection of
interests through law never occurs in a vacuum. It
operates in a world full of competing interests, and,
therefore, always works at the expense of some
interests. This holds true without exception. If we
confine ourselves to an examination of the purpo-
se of a law we see only the interest which has pre-
vailed. But the concrete content of the legal rule,
the degree in which its purpose is achieved, depends
upon the weight of those interests which were
vanquished� (Heck 1948, s. 35�36, za: Titiriga 2013,
s. 67, nota 30).

Co do wspó³czesnej teorii zara¿ania emocjonal-
nego, to dopiero od trzydziestu lat (Hatfield i in.
1993) rozwijana jest systematycznie. W �wie¿o
opublikowanym artykule na ten temat C. Nicker-
son (2021) przywo³uje nastêpuj¹c¹ definicjê: �Emo-
tional contagion is a phenomenon where the obse-
rved behavior of one individual leads to the
reflexive production of the same behavior by others.
These �copiers� then feel the same emotions of the
person who made the original behavior change�
(Panksepp, Lahvis 2011), podczas gdy wprowadza-
j¹ca przed laty temat do bie¿¹cej psychologii spo-
³ecznej Hatfield (Hatfield i in. 1993) przypomnia³a,
¿e zauwa¿y³ to zjawisko jeszcze Adam Smith w 1759
roku, i po³o¿y³a nacisk na mimikrê w swej w³asnej
definicji: �the tendency to automatically mimic and
synchronize expressions, vocalizations, postures,

and movements with those of another person�s and,
consequently, to converge emotionally�. Badania
trwaj¹, ale póki co ogólne stwierdzenie polskiego
uczonego Jana W³adys³awa Dawida koñcz¹ce jego
analizê �zarazy moralnej� przed ponad 130 laty
wydaje siê (je�li zamienimy �z³o� na �dobro�, bo
Dawida interesowa³o wy³¹cznie zara¿anie siê nega-
tywnymi zachowaniami jak np. zabójstwo) dobrze
oddawaæ stan naszej wiedzy: �Rozpowszechnianie
siê tak choroby zaka�nej jak i dobra [w oryginale:
z³a � J.K.] moralnego, caeteris paribus, zale¿y od
tego, o ile jednostki same przez siê, wewnêtrzne
usposobione s¹ do przyjêcia dobrego [w orygina-
le: szkodliwego � J.K.] wp³ywu (�); 2-o, o ile
³atwym i powszechnym jest zbli¿enie i obcowanie
jednostek przez dotykanie, oddychanie jedn¹ at-
mosfer¹ same w jednym wypadku, wzajemne ogl¹-
danie siê, s³yszenie lub czytanie o sobie � w dru-
gim; wreszcie 3-o, ile jednostek jest ju¿ w danej
chwili rzeczywi�cie zaraz¹ dotkniêtych� (Dawid
1886, s. 212).

Zara¿anie siê emocjonalne, które dokonuje siê
nie�wiadomie, staje siê � bez u¿ycia tej nazwy �
podstaw¹ mechanizmu kolektywizacji habitusów
w teorii Bourdieu. �Aby nie popa�æ w realizm struk-
tury, hipostazuj¹cy systemy obiektywnych relacji
poprzez przekszta³canie ich w ca³o�ci ju¿ ukonsty-
tuowane poza histori¹ jednostki i grupy, nale¿y
i wystarczy przej�æ od opus operatum do modus
operandi, od statystycznej regularno�ci z algebra-
icznej struktury do zasady produkcji tego obserwo-
wanego porz¹dku i zbudowaæ teoriê praktyki lub
�ci�lej, sposobu generowania praktyk, która jest
warunkiem do�wiadczalnej nauki badaj¹cej dialek-
tykê wnêtrza i zewnêtrza, tzn. interioryzacji ze-
wnêtrzno�ci i eksterioryzacji wewnêtrzno�ci: struk-
tury konstytutywne dla pewnego szczególnego typu
�rodowiska (np. materialne warunki ¿ycia typowe
dla danej klasy) i daj¹ce siê empirycznie uchwyciæ
w postaci regularno�ci zwi¹zanych z ustrukturyzo-
wanym spo³ecznie otworzeniem wytwarzaj¹ habi-
tusy, systemy trwa³ych dyspozycji� (Bourdieu
2007, s. 192�193). Po nastêpuj¹cej w tym miejscu
teorii habitusu Bourdieu przechodzi do wskazania
na zwi¹zany z ni¹ opis porz¹dku polegaj¹cego na
tym, ¿e �identyczne warunki egzystencji powoduj¹
najczê�ciej powstanie podobnych (przynajmniej czê-
�ciowo) systemów dyspozycji, wynikaj¹ca st¹d (re-
latywna) homogeniczno�æ habitusów le¿y u podstaw
obiektywnej harmonizacji praktyk i wytworów mo-
g¹cych nadawaæ im zarówno regularno�æ, jak
i obiektywno�æ, okre�laj¹c¹ ich specyficzn¹ »racjo-
nalno�æ« i sprawiaj¹ce, ¿e s¹ one odbierane w ¿y-
ciu jako oczywiste i ewidentne (tzn. jako natych-
miast zrozumia³e i przewidywalne) przez wszystkich
uczestników posiadaj¹cych praktyczne opanowanie
systemu schematów dzia³ania i interpretacji obiek-
tywnie wpisanych w ich wykonywanie, i tylko przez
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nich�, co z kolei prowadzi �zarazem do uniwersa-
lizacji i partykularyzacji, jako ¿e homogenizuj¹
cz³onków danej grupy tylko przez odró¿nienie ich
od wszystkich innych� (Bourdieu 2007, s. 198�
199). Bourdieu przyrównuje tê harmonizacjê do
�orkiestracji zachodz¹cej bez udzia³y dyrygenta�
i przeciwstawia j¹ �naiwnemu artyficjalizmowi�,
�który za jedyna zasadê jednocz¹c¹ zwyk³e i nad-
zwyczajne dzia³anie grupy lub klasy uznaje �wiado-
me i planowe porozumienie w spisku� (Bourdieu
2007, s. 199) � jawne przeciwstawienie siê staro-
�wieckiemu marksizmowi � podczas gdy �[o]biek-
tywna harmonizacja habitusów grupowych i klaso-
wych jest tym, co sprawia, ¿e praktyki mog¹ byæ
obiektywnie uzgodnione przy braku jakiejkolwiek
interakcji bezpo�redniej, a tym bardziej jakiegokol-
wiek wyra�nego uzgodnienia� (Bourdieu 2007,
s. 200�201). O tym, ¿e sens tego oddaje Petra¿y-
cjañsk¹ koncepcjê unifikacji �psychiki normatyw-
nej�, �wiadczy dowodnie dalsza wypowied�, w któ-
rej pod inn¹ nazw¹ pojawia siê prawo intuicyjne
jako mechanizm �najpewniejszej i najlepiej ukrytej
podstawy integracji grup lub klas: je�li praktyki
cz³onków tej samej grupy lub klasy s¹ zawsze lepiej
i w wiêkszym stopniu uzgodnione, ni¿ wiedza o tym
lub chc¹ tego uczestnicy, dzieje siê tak dlatego, ¿e, jak
mówi Leibniz, �postêpuj¹c w zgodzie tylko z w³a-
snymi prawami�, ka¿dy �zgadza siê jednak z inny-
mi�; habitus nie jest czym innym, jak takim imma-
nentnym prawem, lex insita, wpojonym ka¿demu
uczestnikowi wraz z podstawami wychowania, wa-
runkuj¹cym nie tylko uzgadnianie praktyk, ale rów-
nie¿ praktykê uzgadniania� (Bourdieu 2007, s. 203).
W sumie te zharmonizowane habitusy tworz¹ etos
grupy lub klasy, a tak¿e, co notabene Bourdieu zdaje
siê lekcewa¿yæ � szerszego spo³eczeñstwa lub za-
kresowo szerszej �grupy homogenicznej kulturo-
wo�. Kaufmann (2004 s. 113�114) przekonuj¹co
t³umaczy za Héranem, ¿e �wraz z Bourdieu zacho-
dzi co� w rodzaju doj�cia do granicy: pojêcie etosu,
pod nazw¹ habitusu, staje siê uniwersalnym czyn-
nikiem w³a�ciwym dla teorii wszelkiego mo¿liwe-
go zachowania� i przypomina, ¿e �[s]cholastycy t³u-
macz¹ arystotelesowskie s³owo hexis s³owem
habitus, aby okre�liæ przyzwyczajenie. Niemniej
w celu opisania bardziej ogólnego charakteru przy-
zwyczajeñ, u¿ywa siê innego terminu � etos � do
którego powróci³ [Max] Weber. Je�li chodzi o Bo-
urdieu, to tre�æ pojêcia etosu jest u niego taka sama
jak u Webera, u¿ywa on jednak ³aciny, na któr¹ po-
cz¹tkowo t³umaczono hexis jako habitus, a nie etos,
co czê�ciowo gmatwa �cie¿ki (Kaufmann 2004, s.
113�114). Owo lex insita, które jest normatywn¹
stron¹ vis insita stanowi impuls dzia³ania, praktyki
i praktyk. Ukrywa siê za nim nic innego jak petra-
¿ycjañskie prawo intuicyjne.

 Jego w³a�nie objawem jest zjawisko charytatyw-
nej �zarazy emocjonalnej�, które w reakcji na in-

wazjê rosyjsk¹ wyst¹pi³o w Polsce w skali masowej.
Trzy czwarte (75%) badanych przez CBOS dwa mie-
si¹ce po nowej inwazji rosyjskiej w Ukrainie dekla-
rowa³o, ¿e w ich okolicy zamieszkania przebywaj¹
osoby, które przyjecha³y z Ukrainy, uciekaj¹c przed
wojn¹. �O obecno�ci uchod�ców z Ukrainy w swo-
jej okolicy czê�ciej mówili mieszkañcy miast ni¿
wsi (80% wobec 69%), najczê�ciej mieszkañcy naj-
wiêkszych aglomeracji (84%). (�) Jedna trzecia
Polaków (33%) zna³a osobi�cie kogo�, kto przy-
jecha³ do Polski z Ukrainy po 24 lutego br. Sied-
miu na stu badanych (7%) zna³a wiele takich osób,
blisko jedna pi¹ta (18%) � kilka, a o�miu na stu
(8%) � jedn¹ lub dwie. Niemal dwie trzecie bada-
nych przyznaje (63%), ¿e oni sami lub inne osoby
z ich gospodarstwa domowego pomagaj¹ uchod�-
com z Ukrainy. Pomaganiu sprzyja wy¿szy status
spo³eczno-ekonomiczny. Czê�ciej robi¹ to respon-
denci maj¹cy wy¿sze wykszta³cenie (79%), kadra kie-
rownicza i specjali�ci (83%), technicy i �redni per-
sonel (80%), pracownicy administracyjno-
-biurowi (75%), ankietowani uzyskuj¹cy najwy¿sze
dochody w przeliczeniu na osobê w gospodarstwie
domowym (3000 z³ lub wiêcej � 76%) oraz miesz-
kañcy najwiêkszych miast (73%). Wyró¿niaj¹ siê
pod tym wzglêdem tak¿e osoby najbardziej zaan-
ga¿owane w praktyki religijne (77%)� (Feliksiak
2022, s. 7). �Niemal dwie trzecie respondentów de-
klaruje, ¿e ich gospodarstwo domowe anga¿uje siê
w pomoc uchod�com, g³ównie poprzez przekazy-
wanie rzeczy lub pieniêdzy, rzadziej � �wiadcz¹c
pomoc bezpo�rednio. W opinii przewa¿aj¹cej czê-
�ci badanych, pomoc, któr¹ nasz kraj oferuje
uchod�com, jest wystarczaj¹ca. W przewa¿aj¹cej
mierze dzia³ania wobec uchod�ców oceniane s¹
dobrze � zarówno te ze strony pañstwa, jak i samo-
rz¹dów czy organizacji trzeciego sektora. Bardziej
stonowane, choæ równie¿ na ogó³ pozytywne s¹
opinie o zaanga¿owaniu Ko�cio³a. Najlepiej w tym
wzglêdzie Polacy oceniaj¹ spontaniczne zaanga¿o-
wanie spo³eczeñstwa� (Feliksiak 2022, s. 11).

W po³owie 2022 roku niezale¿nie od powol-
nego spadku czêsto�ci deklarowanej pomocy utrzy-
ma³y siê poprzednie tendencje: �Niesienie pomocy
Ukraiñcom ponadprzeciêtnie czêsto deklaruj¹
mieszkañcy wiêkszych miejscowo�ci (64% w naj-
wiêkszych miastach wobec 47% w najmniejszych), oso-
by lepiej wykszta³cone (67% respondentów z wykszta³-
ceniem wy¿szym wobec 37% osób z wykszta³ceniem
podstawowym lub gimnazjalnym), badani lepiej
oceniaj¹cy swoj¹ sytuacjê materialn¹ (60% ocenia-
j¹cych j¹ jako dobr¹ wobec 35% uwa¿aj¹cych j¹ za
z³¹) oraz czê�ciej uczestnicz¹cy w praktykach reli-
gijnych (72% badanych praktykuj¹cych kilka razy
w tygodniu wobec 48% wcale niepraktykuj¹cych)
Znaczenie ma tutaj równie¿ stopieñ zainteresowa-
nia polityk¹ � im jest on wy¿szy, tym czê�ciej bada-
ni deklaruj¹ udzielanie pomocy uchod�com (73%
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w�ród osób deklaruj¹cych bardzo du¿e zaintereso-
wanie polityk¹ wobec 40% w�ród zupe³nie ni¹ nie-
zainteresowanych)� (Scovil 2022, s. 4). Ostatnie ba-
dania CBOS z listopada 2022 roku informuj¹, ¿e
po wzro�cie zagro¿enia wojennego wzros³o po-
przednio malej¹ce poparcie dla przyjmowania ukra-
iñskich uchod�ców w Polsce. �Tak¹ pomoc nieco
czê�ciej deklaruj¹ kobiety (52%) ni¿ mê¿czy�ni
(48%). W wiêkszym stopniu pomagaj¹ osoby z wy-
¿szym wykszta³ceniem (60% deklaruj¹cych pomoc
wobec 30% w�ród osób z wykszta³ceniem podsta-
wowym lub gimnazjalnym), wy¿szymi dochodami
na cz³onka rodziny (63% w�ród osób z dochodami
per capita wynosz¹cymi 4000 z³ i wiêcej w stosun-
ku do 36% w�ród osób o dochodach poni¿ej 1500 z³
na jednego cz³onka rodziny) oraz lepiej oceniaj¹ce
w³asne warunki materialne (54% w�ród oceniaj¹-
cych je dobrze w stosunku do 46% w�ród oce-
niaj¹cych je �le). Wraz z czêstszymi praktykami
religijnymi wzrasta tak¿e odsetek deklaruj¹cych
pomoc uchod�com z Ukrainy (67% w�ród osób
praktykuj¹cych kilka razy w tygodniu w stosunku
do 42% praktykuj¹cych kilka razy w roku i 43%
w�ród w ogóle niepraktykuj¹cych). W elektoratach
partyjnych pomoc najczê�ciej deklaruj¹ wyborcy
Koalicji Obywatelskiej (65%), Prawa i Sprawiedli-
wo�ci (56%) i Polski 2050 Szymona Ho³owni
(53%)� (Chankowska 2022, s. 6).

Pojawiaj¹ce siê spontanicznie w rozmowach
z wolontariuszami s³owo �empatia� przywo³uje dys-
kusjê na temat wspó³czesnych przemian moralno-
�ci, która odby³a siê kilka lat temu w �rodowisku
ówczesnej Katedry Socjologii Moralno�ci i Aksjo-
logii Ogólnej ISNS UW. W dyskusji tej Wojciech
Pawlik stwierdzi³ m.in., ¿e �[p]onowoczesne pro-
cesy cywilizacyjnego odwracania siê od tego, co nor-
matywno-preskryptywne, mog¹ zatem byæ odczy-
tywane jako przejaw aksjonormatywnej nihilizacji,
ale mog¹ te¿ byæ odczytywane bardziej ¿yczliwie �
jako zwrot w stronê niedostrzeganego w heterono-
micznej moralno�ci kodeksowej »horyzontu Dobra«
(�) Agatologizacja moralno�ci, separuj¹cej siê co-
raz bardziej od kategorycznych norm-regu³, spra-
wia, ¿e g³ównym pojêciem staje siê w niej etyczny
postulat empatii, ¿yczliwo�ci i mi³o�ci, a nie � jak
wcze�niej � nakaz etycznego i religijnego obowi¹z-
ku wynikaj¹cego z istnienia regu³y� (Pawlik 2016,
s. 93). Pawlik przywo³uje dalej wyniki swoich ba-
dañ wykonanych dlañ poprzez CBOS w 2010 r.,
które wskazuj¹ na prawie równe (44%) � w po-
równaniu z pryncypialistami (51%) � rozpowszech-
nienie w spo³eczeñstwie polskim etyki takiego typu.
Wskazuje te¿ na zgodno�æ tego kierunku rozwoju
z przewidywanym przez Leona Petra¿yckiego kie-
runkiem rozwoju etycznego w stronê etyki po-
wszechnej ¿yczliwo�ci i mi³o�ci, czyli etyki empa-
tycznej. Sceptycyzm wobec tego pogl¹du wyrazi³
z kolei Krzysztof Kiciñski (2016, s. 64), wskazuj¹c

w�ród ró¿nych zastrze¿eñ i to, ¿e denormatywiza-
cja mo¿e oznaczaæ �etyczn¹ pró¿niê�, a przynaj-
mniej �redukcjê obszaru faktów postrzeganych przez
ludzi w kategoriach etycznych�. Kiciñski wysun¹³ te¿
m.in. argument, który wymaga komentarza w �wie-
tle koncepcji Petra¿ycjañskiej, mianowicie ¿e kon-
cepcja moralno�ci opartej na empatii jest w pew-
nych warunkach komplementarna w stosunku do
moralno�ci opartej na empatii. Wchodzimy tu w oma-
wiana ju¿ wcze�niej kwestiê kszta³tu prze¿yæ odczu-
wanych i werbalizowanych w zwi¹zku z takim czy
innym dzia³aniem.

Powracaj¹c do Petra¿ycjañskiej koncepcji pra-
wa, powtórzê, ¿e tak jak �obowi¹zek niezwi¹zany
z cudzymi uprawnieniami ma inny odcieñ emocjo-
nalny ni¿ obowi¹zek »wolny«; tak, tak inny jest
emocjonalny odcieñ nieograniczonej wolno�ci dzia-
³ania wobec drugiego cz³owieka, w przeciwieñstwie
do wolno�ci zwi¹zanej z poczuciem, ¿e co� ze stro-
ny drugiego jest nale¿ne, a dok³adniej ¿e jeste�my
jako� od siebie uzale¿nieni. Nienawi�æ znajduje tu
wyraz w prawie do wyrz¹dzania drugiemu z³a nie-
zale¿nie od jego wiedzy i woli� (Kurczewski 2009,
s. 53). Mi³o�æ � emocja biegunowo przeciwna do
nienawi�ci � znajduje z kolei wyraz w �wiadczeniu
dobra drugiej czy drugiemu niezale¿nie od tego, czy
zg³asza do tego roszczenie.

�Podsumowuj¹c, to, co wy³ania siê z niespójnej,
wielog³osowej i wielokrotnie »autystycznej« debaty
wokó³ prawa w jego ¿yciu spo³ecznym, to mo¿liwo�æ
zasadnego wyodró¿nienia z jednej strony indywidu-
alnych emocji prawnych zinstytucjonalizowanych
w swoiste habitusy i etosy prawne jako prawo intu-
icyjne, a w takim razie przedwerbalne i w zwi¹zku
z tym nieokre�lone tre�ciowo inaczej ni¿ przez wer-
baln¹ rekonstrukcjê interpretacyjn¹), a z drugiej stro-
ny »uprawomocnienia« tych emocji, w postaci kom-
pleksów norm spo³ecznych o bardzo ró¿nym, w tym
tak¿e pañstwowo-oficjalnym, charakterze. Emocje
prawne s¹ infrastruktur¹ stosunków prawnych, in-
terakcji imperatywno-atrybutywnych. Powi¹zanie
wielo�ci aktorów i ich wzajemne uzale¿nienie w ko-
relatywnych uk³adach z jednej strony tworzy porz¹-
dek spo³eczny, a z drugiej strony ma charakter dy-
namiczny i ³¹czy siê z permanentnymi � drobnymi
i powa¿nymi, indywidualnymi i masowymi � kon-
fliktami prawnymi. St¹d trwa³o�æ zaskakuj¹cej for-
mu³y Leona Petra¿yckiego, ¿e prawo jest jak gêsie
wino (tak¿e i papuzie), czyli woda, bez której nie-
mo¿liwe jest prze¿ycie ¿ywych istot, podczas gdy
moralno�æ wynios³ego obowi¹zku (czy, jak doda³em,
rozpanoszenie siê roszczeniowe) stanowi tego co-
dziennego porz¹dku uzupe³nienie lub z³amanie�
(Kurczewski 2020, s. 398).

Wnioski ogólne s¹ nastêpuj¹ce.
1. Badania relacjonowane w niniejszym zbiorze

�wiadcz¹ o odruchowej reakcji charytatywnej na
nag³¹ sytuacjê kryzysowa, jak¹ by³ wybuch wojny
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w s¹siednim kraju. W kategoriach petra¿ycjañskich
mo¿na to opisaæ jako dzia³ania etyczno-intuicyjne.

2. Wyst¹pi³o zjawisko masowego zara¿ania emo-
cjonalnego, w którym ludzie spontanicznie przekazy-
wali sobie i na�ladowali ogólny wzór dzia³añ charyta-
tywnych w stosunku do uciekaj¹cych przed wojn¹,
aktywizuj¹c normatywn¹ strukturê wzajemnej solidar-
no�ci tak pomagaj¹cych, jak z potrzebuj¹cymi pomocy.

3. Motywacje dzia³añ charytatywnych by³y ty-
pologicznie zró¿nicowane: obok emocji etyczno-
-pozytywnych by³y emocje intuicyjno-etyczne, obok
emocji prawnych w sensie petra¿ycjañskim obecne
by³y emocje moralne. Obserwujemy heterogenicz-
no�æ emocji tak¿e na poziomie poszczególnych jed-
nostek. Heterogeniczno�æ obejmuje tak¿e nosiciel-
ki i nosicieli obowi¹zków i uprawnieñ.

4. Zaobserwowano wystêpowanie emocji praw-
nych uznaj¹cych obowi¹zek pomocy ofiarom woj-
ny i prawo ofiar do pomocy, a wiêc swoistych nie-
oficjalnych polsko-ukraiñskich miêdzyludzkich
stosunków prawnych.

5. Wskazywano na obowi¹zek organów publicz-
nych do pomocy ofiarom i do pomocy �wiadcz¹cym
pomoc organizacjom pozarz¹dowym i prywatnym
osobom.

6. Uznanie powinno�ci pomocy potrzebuj¹cym nie
oznacza rezygnacji z jednostkowej autonomii w podej-
mowaniu decyzji o tym, czy i komu pomocy udzieliæ.

7. Uznanie prawa ofiar do pomocy nie oznacza
rezygnacji z jednostkowej autonomii w podejmo-
waniu decyzji o tym, czy i komu pomocy udzieliæ.

 Te obserwacje ogólne zmuszaj¹ do dalszej kry-
tycznej analizy teorii prawa i moralno�ci Leona
Petra¿yckiego uwzglêdniaj¹cej tak dorobek wspó³-
czesnej socjologii i psychologii, jak badanie kon-
kretnych zjawisk spo³ecznych.

W tych konkretnych � jak masowa pomoc
w ucieczce przed wojn¹ � zjawiskach ujawnia siê
intuicyjnie ius insitum, normatywne sumienie.

Bibliografia
Bourdieu, Pierre (2007). Szkic teorii praktyki, Wyd.
Marek Derewicki, Kêty.

Chankowska, Urszula (2022). Polacy o wojnie
na Ukrainie i pomocy dla uchod�ców, komunikat
CBOS 152/22, Warszawa.

D¹browski, Andrzej (2019). �ród³a, natura
i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Pe-
tra¿yckiego w kontek�cie wspó³czesnych nadañ,
Wyd. UW, Warszawa.

Dawid, Jan W³adys³aw (1886). O zarazie mo-
ralnej: studyum psychologiczno-spo³eczne, Ksiêgar-
nia Gruszeckiego, Warszawa.

Feliksiak, Micha³ (2022). Polacy wobec uchod�-
ców z Ukrainy, komunikat CBOS 62/22, Warszawa.

Fittipaldi, Eduardo (2016). Chapter 18. Leon Pe-
tra¿ycki�s Theory of Law, w: E. Pattaro, C. Roversi
(red.), Legal Philosophy in the Twentieth Century. The
Civil Law World, The Main Orientations and Topics,
Springer,  Dordrecht, s. 443�503.

Hatfield, E., Cacioppo, J.T., & Rapson, R.L.
(1993). Emotional contagion, �Current directions
in psychological science�, 2(3), 96�100.

Heck, Philipp, von. (1948). Jurisprudence of
Interests w: Magdalena Schoch (red.). The jurispru-
dence of interests. Selected writings, Harvard Uni-
versity Press, Harvard.

Kaufmann, Jean-Claude (2004). Ego. Socjolo-
gia jednostki, Oficyna Naukowa, Warszawa.

Kiciñski, Krzysztof (2016). Moralno�æ i ró¿ne
oblicza empatii, w: Pawlik, Wojciech, Empatia,
moralno�æ a ¿ycie spo³eczne, Wyd. UW, Warszawa,
s. 13�65.

Kurczewski, Jacek (2006). Nexus iuris: wiêzi
spo³eczne i trójk¹t etyczny, �Societas/Communitas�,
1: 73�87.

Kurczewski, Jacek (2009). �cie¿ki emancy-
pacji. Osobista teoria transformacji ustrojowej,
Trio, Warszawa.

Kurczewski, Jacek (2020). Socjologiczna filo-
zofia prawa, w: Dzióbkowski i Ho³ówka J. (red.),
Filozofia prawa. Normy i fakty, WN PWN, War-
szawa, s. 384�403.

Nickerson, C. (2021). Emotional Contagion,
�Simply Psychology�, www.simplypsychology.org/
what-is-emotional-contagion.html.

Panksepp, J.B., Lahvis, G.P. (2011). Rodent
empathy and affective neuroscience. �Neuroscien-
ce & Biobehavioral Reviews�, 35(9), 1864�1875

Pawlik, Wojciech (2016). Empatia i moralno�æ
a kategoria bli�niego, w: Pawlik, W., Empatia, mo-
ralno�æ a ¿ycie spo³eczne, Wyd. UW, Warszawa,
s. 80�104.

Petra¿ycki, Leon (1960). Teoria prawa i moral-
no�ci w zwi¹zku z teori¹ pañstwa, t.1, PWN, War-
szawa.

Petra¿ycki, Leon (2002). O pobudkach postê-
powania i o istocie moralno�ci i prawa, Oficyna
Naukowa, Warszawa.

Scovil, Jonathan (2022). Polacy wobec wojny
na Ukrainie i ukraiñskich uchod�ców, komunikat
CBOS 101/22, Warszawa.

Titiriga, Remus (2013). The �Jurisprudence of
Interests� (Interessenjurisprudenz) from Germany:
History, Accomplishments, Evaluation, �Internatio-
nal Journal of Law, Language and Discourse�, 3(1)
s. 55�78.



Ius insitum � obowi¹zek pomocy i prawo do pomocy146

ANEKS (Pytania w kwestionariuszu do badania wolontariuszy)
Czy czu³/a Pan/Pani, ¿e uciekinierom z Ukrainy nale¿y siê pomoc? Je¿eli tak � dlaczego?

Jak to siê sta³o, ¿e zacz¹³/zaczê³a Pan/Pani pomagaæ � czy zg³osi³/a siê Pan/Pani sam/a czy kto� Pana/
Pani¹ o to poprosi³? ���..................................................................................����������.

Je¿eli tak � kto to by³? ������................................................................���������..
Co wp³ynê³o na Pana/Pani decyzjê o w³¹czeniu siê w pomoc uchod�com? Proszê mo¿liwie dok³adnie

opisaæ swoje odczucia z tym zwi¹zane ..������������........................................................
Czy czu³/a Pan/Pani obowi¹zek pomagania w tej sytuacji? Je¿eli tak � jak Pan/Pani s¹dzi, z czego to

poczucie obowi¹zku wynika³o? (powinno�æ moralna, religijna, inne czynniki � jakie?...........................)
Czy taki obowi¹zek odczuwa Pan/Pani wobec wszystkich uciekinierów czy TYLKO wobec szczególnych
kategorii osób, jakich? ................................................................................................................................

Czy czuje Pan/Pani, ¿e osoby uciekaj¹ce przed wojn¹ maj¹ prawo do pomocy, ¿e mog¹ jej od nas
¿¹daæ? Dlaczego? I je¿eli tak � to od kogo, kto jest do tej pomocy zobowi¹zany? I czy dotyczy to wszyst-
kich czy prawo takie maj¹ TYLKO pewne szczególne kategorie osób, np. chorzy, niepe³nosprawni, ma³e
dzieci, starcy, kobiety z dzieæmi, kobiety, biedni, Polacy z Ukrainy?..........................................................

Czy s¹ takie sytuacje, kiedy � w Pana/Pani ocenie � mo¿na odmówiæ pomocy osobom uciekaj¹cym
przed wojn¹? Je¿eli tak � to jakie to s¹ sytuacje i dlaczego? ...�������������������

Czy Pana/Pani opinie na temat pomagania uchod�com wojennym, postawy wobec uchod�ców zmie-
ni³y siê jako� w czasie? Je¿eli tak � to jak i pod wp³ywem jakich czynników lub wydarzeñ?
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	 Agresja	Rosji	w	Ukrainie	24	lutego	2022	roku	była	naszym	zdaniem	„czar-
nym	łabędziem”,	a	więc	sytuacją,	której	się	nie	spodziewaliśmy,	ale	która	
nadeszła	i	unieważniła	wiele	wcześniejszych	planów,	spowodowała	zmiany	
w	życiu,	rewizje	wcześniejszych	decyzji	i	dotychczasowych	postanowień	nie	
tylko	osób	uciekających,	ale	także	udzielających	pomocy.	Przypomnijmy,	że	
Nassim	Taleb,	autor	dwóch	bestsellerowych,	przetłumaczonych	na	język	pol-
ski	książek:	Czarny	łabędź.	Jak	nieprzewidywalne	zdarzenia	rządzą	naszym	
życiem	(Zysk	i	S-ka,	2020)	oraz	Antykruchość.	Jak	żyć	w	świecie,	którego	nie	
rozumiemy	(Zysk	i	S-ka,	2013),	opisuje	tytułowego	„czarnego	łabędzia” jako 
zjawisko,	którego	nikt	się	nie	spodziewał,	a	które	musiało	wystąpić.	Zgod-
nie	z	koncepcją	Taleba	opisywane	zdarzenia	muszą	spełniać	trzy	warunki,	
aby	można	je	było	nazwać	w	ten	sposób:	po	pierwsze,	są	to	zjawiska	niety-
powe	i	nieoczekiwane,	po	drugie,	ich	wystąpienie	pociąga	za	sobą	ogrom-
ne	skutki	gospodarcze	 i	 społeczne,	a	po	 trzecie,	charakteryzuje	 je	„retro-
spektywna	przewidywalność”,	co	oznacza,	że	po	ich	wystąpieniu	wiele	osób	
twierdzi,	że	można	je	było	przewidzieć.	Wprawdzie	w	przypadku	agresji	Ro-
sji	w	Ukrainie	można	podać	w	wątpliwość	nieprzewidywalność	tego	zdarze-
nia,	zwłaszcza	w	kontekście	wcześniejszego	ataku	Rosji	i	aneksji	części	tery-
torium	Ukrainy	wraz	z	Krymem	w	2014	roku,	ale	z	punktu	widzenia	jedno-
stek,	a	nie	systemów	państwowych	i	wojskowych,	agresja	a	także	moment	
jej	nastąpienia	były	takim	właśnie	„czarnym	łabędziem”,	którego	jeszcze	po-
przedniego	dnia	nikt	się	nie	spodziewał.	Jak	mówił	jeden	z	rozmówców,	nie	
wierzyłem,	że	wojna	może	się	wydarzyć	w	Europie	w	XXI	wieku.	Taką	posta-
wę	prezentowała	zdecydowana	większość	naszych	respondentek	i	respon-
dentów.	I	chociaż	jej	wybuch	spowodował	szok,	to	jednocześnie	pociągnął	
za	sobą	ogromną	mobilizację	Polek	i	Polaków	na	niespotykaną	skalę	poma-
gających	uchodźczyniom	i	uchodźcom.	 Masowa poMoc 
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