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wszystkich.
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Jesteśmy ciężko chorzy

Jeśli wyślą mnie na Białoruś, zabiję się

Nie mamy jedzenia ani wody
Umieramy

If they send me to Belarus, I will kill myself

Pomocy
Anonimowa relacja / Anonymous report

We are seriously ill
We have no food or water
We are dying
Help
Wiadomość od Afgańczyków i Afganek z Usnarza Górnego, 23 sierpnia 2021 /
Message from Afghan men and women from Usnarz Górny, August 23, 2021

Czy możesz nam pomóc?
Can you help us?
Anonimowe, za Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook /
Anonymous, after Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook

Chcemy azylu w Polsce, chcemy być bezpieczni, chcemy spać
We want asylum in Poland, we want to be safe, we want to sleep
OKO.press, 6 października / OKO.press, October 6

Dzieci nie są w stanie iść, umrą po drodze
Children are not able to walk, they will die on the way
OKO.press, 27 września / OKO.press, September 27

Leżeliśmy wszyscy schowani w lesie, w środku nocy, straż
chodziła dookoła, ale nie widzieli nas. Aż nagle dziewczynka
zaczęła płakać. Zaraz za nią – chłopiec. I oczywiście wszystkich nas od razu wyłapali i od razu – na Białoruś.
Szukaliśmy lepszego, szczęśliwszego życia, a teraz szukamy
We were all lying hidden in the woods, in the middle of the

jedynie kogoś, kto zobaczy w nas ludzi i się nad nami zlituje.

night, the guards were walking around, but they didn't see us.
Then suddenly the girl started crying. Right after her – the

We were looking for a better happier life, and now we're just

boy. And of course, they caught us all right away and sent us

looking for someone to see the humanity in us and take pity

to Belarus.

on us.

Witold Szabłowski, Facebook

Anonimowe, za Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook /
Anonymous, after Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook

Proszę przekazać światu, że Polacy i Białorusini są neonazista-

Niestety zabrali mnie do szpitala na zaledwie 3 godziny

mi. Wiedzieliśmy, że Białorusią rządzi tyran, ale nie mieliśmy

lub nawet mniej. Potem wywieźli mnie do lasu w strefie objętej

pojęcia, że polski rząd dorównuje rządowi białoruskiemu. Kiedyś

stanem wyjątkowym. Więc jestem teraz w lesie między Białorusią

na tych terenach odbyło się ludobójstwo Żydów. Teraz Białorusini

i Polską i teraz... białoruska armia mnie przetrzyma, a potem

i Polacy uwięzili nas w tym lesie bez jedzenia i picia. Tempera-

wypchnie mnie z powrotem na teren Polski, i tak aż w końcu umrę…

tura sięga – 5 stopni. Czy to nie jest powtórny Holocaust?
Unfortunately, they got me to the hospital for only 3 hours or
Please tell the world that Poles and Belarusians are neo-Nazis.

less. And then they sent me back to the isolated area in the

We knew that Belarus was ruled by a tyrant, but we had no idea

forest. So now I'm in the forest in the isolated area between

that the Polish government matched the Belarusian government.

Belarus and Poland and now... the Belarusian army will kick me

There used to be a genocide of Jews in this area. Now the Bela-

and they will send me back to Poland, and this is until I die.

rusians and Poles have trapped us in this forest without food
or drink. The temperature is reaching - 5 degrees.Isn't this
a second Holocaust?
Anonimowe, za Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook /
Anonymous, after Ewa Wołkanowska-Kołodziej, Facebook

Ahmad, Nomada Stowarzyszenie / Ahmad, Nomad Association

NOOR

AHMED
MIRIAM

HAAMIZ

AISHA

ALIM
HAAMIZ

HASSAN

AHMED

Znaleźliśmy ich przy samej granicy zakazanej strefy. Siódemkę

We found them right at the border of the forbidden zone. Seven

z Syrii. Ahmed (28) uciekał z siostrami, Noor (13) i Miriam (23),

people from Syria. Ahmed (28) ran away with his sisters, Noor (13)

oraz mamą Aishą (50). W pełnej ciemności nasłuchiwali naszych

and Miriam (23), and their mother Aisha (50). Together with Ali

kroków razem z Alim (55), Hassanem (45) i Haamizem (46). Nie

(55), Hassan (45) and Haamiz (46), they listened to our footsteps

słyszeliśmy nawet ich oddechów. Czekali aż pierwsi się odezwiemy.

in full darkness. We didn't even hear them breathe. They waited

Wyszeptaliśmy „Marhaba", „”ابحرم, jedyne słowo, które przyszło nam

for us to speak first. We whispered "Marhaba, ""ابحرم, the only

do głowy w absolutnej ciemności. Czekaliśmy na odpowiedź, która

word that came to mind in absolute darkness. We waited for

przyszła chwilę później. Myśleli, że tak jak oni, również jesteśmy

a reply that came a moment later. They thought that, like them,

na szlaku. Gdy przekazaliśmy im powerbanki, w pierwszej chwili

we were also on the trail. When we handed over power banks to

chcieli je oddać, by nie zabierać nam tak ważnego prądu. Bez kon-

them, at first they wanted to give them back. They did not want

taktu z rodziną i możliwości sprawdzenia drogi – byliby bez szans.

to take away such an important resource from us. Without contact
with family and the ability to check the path ahead, they would

Grupa obudziła Ahmeda, który najlepiej mówił po angielsku. Razem

not stand a chance.

z rodziną próbowali już 9 razy. Nie mogli uwierzyć,że jesteśmy
z Polski. „Polacy dzwonią na policję. Wtedy wyrzucają nas za płot

The group woke up Ahmed, who spoke the best English. He and his

i biją. Straciliśmy paszporty przy jednej z prób. Teraz nie wiemy,

family tried crossing the border 9 times already. They couldn't

co z nami będzie”. Gdy opowiadałem o grupach, które organizują

believe we were from Poland. “Polish people call the police. Then,

pomoc w miastach i na granicy, załamał mi się głos. Na nagraniu,

they throw us over the fence and beat us. We lost our passports at

które odsłuchuję, zapada cisza. Coś poruszyło się w krzakach.

one of the attempts. Now we don't know what will happen to us."

Wszyscy zamarliśmy bez ruchu. Ahmed trząsł się z zimna i strachu.

When I talk about groups that organise help in cities and at the

Obejmowałem chłopaka, którego twarzy nie mogłem dostrzec w pełnej

border, my voice breaks. There is silence in the recording that

ciemności.

I am now listening to. In the bushes, something made a noise. We
all stopped moving. Ahmed shook with cold and fear. I hugged a boy

By do nich dotrzeć, przedzieraliśmy się przez gęsty las i szliśmy

whose face I couldn't see in the darkness.

przez błotniste pola. Nie wiedząc, czy ich w ogóle znajdziemy, nie
zabraliśmy suchych ubrań. Jedna z aktywistek zdjęła swoje legginsy

To reach them, we made it through dense forest and walked through

i oddała je przemarzniętej starszej kobiecie. Resztę odzieży

muddy fields. We didn’t know if we would find them at all, so we

zostawiliśmy w pobliskim lesie. Nie wiem, czy do nich dotarli.

did not take any dry clothes. One of the activists took off her

Nie mogliśmy zaprowadzić całej siódemki w umówione miejsce.

leggings and gave them to a freezing old woman. We left the rest

Pomagając, popełnilibyśmy przestępstwo. Zostawiliśmy ich w lesie.

of the clothes in the nearby forest. I don't know if they got

Samych. Ukrywających się przed ludźmi w mundurach, którzy

to them. We were unable to take all seven to the agreed place.

na nich polują.

Helping them we would commit a crime. We left them in the woods.
Alone. Hiding from people in uniforms who hunt them.

Tej samej nocy Fundacja Ocalenie i Grupa Granica znalazły jeszcze
dwie grupy. W jednej z nich były kilkumiesięczne dzieci.

That same night, the Ocalenie Foundation and the Granica Group
found two more groups. In one of them there were babies that were

Sherujcie posty. Czytajcie. Informujcie. Działajcie.

just several months old.

(Ze względów bezpieczeństwa imiona wszystkich osób zostały

Share posts. Read on. Inform. Act.

zmienione).
(For security reasons, the names of all people have been changed).
Anna Alboth, Karol Grygoruk, 2 października 2020
Anna Alboth, Karol Grygoruk, October 2, 2020

GIMZAMZA

DOMINIQUE

RITA

Wieś Nomiki, 600 metrów od granicy z Białorusią. Chwila po półno-

The village of Nomiki, 600 meters from the border with Belarus.

cy. Na miejscu spotykamy trzy osoby uchodźcze – Dominique, Ritę

A moment after midnight. There, we meet three refugees – Domi-

i Gimzamzę oraz patrol Straży Granicznej. W aucie, którym jecha-

nique, Rita and Gimzamza, and a Border Guard patrol. In my car,

łem, mamy zapas ubrań, ciepłą herbatę i pisemne pełnomocnictwa

we have a supply of clothes, warm tea, and written legal powers

prawne.

of attorney.

Uchodźcy są w ciężkim szoku, głębokim ataku paniki. Na początku

The refugees are in severe shock, having a massive panic attack.

nie odpowiadają na jakiekolwiek próby kontaktu, dopiero podrzu-

At first, they do not respond to any attempts to talk to them.

cenie im kurtek i płaszczy daje im sygnał, że chcemy im pomóc.

Only after we hand them jackets and coats do they realise that we

Strażnicy od samego początku naigrawają się: „my też się chętnie

want to help them. From the very beginning, the border guards seem

napijemy herbaty, ja dawno nie piłam”, w odpowiedzi na podanie

to joke about the situation. They say: "We are also happy to drink

herbaty. Kontakt udaje się nawiązać po francusku – wypisane zo-

tea, I haven't had a drink for a long time" in response to the tea

stają pełnomocnictwa. Wyszarpuje je Straż Graniczna, udaje się

being served. Contact is established in French. Powers of attorney

jednak przekazać kolejne, zostają prawidłowo wypełnione. Od teraz

are written. A Border Guard tears them out of our hands, but we

Dominique, Rita i Gimzamza mogą mieć już swoich reprezentantów po

manage to pass on other copies, and they are filled out correctly.

stronie polskiej.

From now on, Dominique, Rita, and Gimzamza can already have their
own representatives on the Polish side.

Wspólnie składają wniosek o ochronę międzynarodową, najpierw po
francusku, potem po angielsku. Nie sposób opisać słowami ich reak-

Together, they apply for international protection, first in

cji – Dominique jeszcze przez kilka następnych minut, w panice

French, then in English. It is impossible to describe their re-

i resztką sił, wykrzykuje po francusku „protection, protection…!”.

action in simple words. For the next few minutes, Dominique, in

Chwilę potem nadjeżdżają trzy wozy Straży Granicznej, w tym srebr-

panic and with the last of her strength, exclaims in French "pro-

ny van. Osoby są ściągane siłowo, bez próby porozumienia, poza

tection, protection ...!". Moments later, three Border Guard cars

komendami „dobra, weź nie stawiaj się” w stosunku do Gimzamzy.

arrive, including a silver van. People are taken by force, without
any attempt not to do so, except for repeated commands of "okay,

Chcemy jechać za furgonetką, jednak oddala się ona ze znaczną

stop resisting” directed at Gimzamza.

prędkością, na początku w ogóle nie jesteśmy w stanie jej dogonić. Trafiamy tylko na blokadę skrzyżowania przez pozostałe wozy.

We want to follow the van, but it moves away with considerable

Najbliżej znajduje się jednostka Straży Granicznej w Kuźnicy, tam

speed. In the beginning, we are unable to catch up with it.

też miały być przewiezione osoby. Auta, które blokowały nam drogę,

We only come across an intersection blocked by other Border Guard

ruszają, celowo nas spowalniając, skręcają w różne strony tak,

cars. The closest Border Guard unit is in Kuźnica, where people

by nie było wiadomo, gdzie jadą. Na miejscu, w Kuźnicy, dopiero

were also supposed to be transported. The cars that blocked our

półtorej

way now move, but they are deliberately slowing us down, turning

godziny później? widzimy tę samą furgonetkę – wtedy

oczywiście już pustą.

in different directions so that it is not clear where they are
going. Maybe only an hour and a half later, we see the van we were

Dzisiaj od rana prawnicy próbują skontaktować się z jednostką

looking for at the spot [Border Guard facility – KG] in Kuźnica.

w Kuźnicy – według relacji strażników na miejscu nie ma żadnych

Of course, by then it is empty.

zatrzymanych. Nie wiemy, gdzie zniknęli. Prawnicy będą próbowali
ich odszukać.

Today, starting in the morning, lawyers have been trying to contact the unit in Kuźnica. According to the reports of the guards,

Prawdopodobnie był to kolejny tzw. push-back, zawracanie osób na

there are no detainees on the spot [Border Guard facility – KG].

pas graniczny na podstawie nielegalnego rozporządzenia z 20 sierp-

We don't know where they disappeared to. Lawyers will try to find

nia 2021 – Dz.U.2021.1536.

them.

Mikołaj Kiembłowski, 28 sierpnia 2021

It was probably another so-called pushback, returning people to
the border zone under the illegal regulation of August 20, 2021 –
Journal of Laws 2021.1536.
Mikołaj Kiembłowski, August 28, 2021

SENIM
ANDRÉ

ABDELAZIZ
DALMAR

HALIM

SWAYZE
ABDULLAHI

JAMAL

Spotkaliśmy ich wczoraj (12.09) na głównej drodze do Białowieży

We met them yesterday (12.09) on the main road to Białowieża,

– ok. kilometra od Hajnówki. Na miejscu była już Straż Graniczna,

about one kilometer from Hajnówka. The Border Guard, a military

wojskowa ciężarówka i Policja. Zablokowano ruch. Blokadę jednak

truck, and the police were already there. Traffic was blocked.

udało się obejść lasem.

However, it was possible to get around the roadblock through the
forest.

Na miejsce interwencji dotarłem z jedną osobą aktywistyczną. Osoby
uchodźcze były przerażone – Halima, Abdullahiego, Dalmara i Senim

Together with one activist, I arrived at the location of the in-

zastaliśmy klęczących z rękami za głową. Jamal leżał twarzą do

terception. The refugees were terrified. Halim, Abdullahi, Dalmar,

ziemi, chowając twarz w dłoniach. Swayze miała na nodze przecie-

and Senim were kneeling with their hands behind their heads. Jamal

kający bandaż.

was face down, his face in his hands. Swayze had a leaky bandage
on her leg.

Kontakt udało się nawiązać po angielsku. Nie mogliśmy jednak
dowiedzieć się zbyt dużo, ponieważ skutecznie utrudniali to funk-

Contact was established in English. However, we were unable to

cjonariusze – w najbliższym samochodzie prawie cały czas pracował

learn too much, because contact was effectively hindered by the

silnik, wojskową ciężarówkę przestawiano z miejsca na miejsce.

officers. Almost the whole time, the engine in the nearest car was

Podobnie skończyła się próba przekazania pełnomocnictw – zostały

running, and the military truck was moved from place to place. In

one natychmiast wyszarpane z rąk uchodźców. Chcieli ubiegać się

the same way, our attempts to hand over the powers of attorney

o ochronę międzynarodową i azyl w Polsce.

ended. The papers were immediately torn from the hands of the
refugees. They had wanted to apply for international protection

Osobom udało się przekazać kilka butelek wody, niewielkie ilości

and asylum in Poland.

jedzenia i cieplejsze, suche ubrania. Resztę rzeczy (ubrania,
buty, jedzenie, podstawowe środki higieny, koce NRC) osoby akty-

Activists were able to hand out a few bottles of water, small

wistyczne miały w aucie, jednak ich dostarczenie uniemożliwiła

amounts of food, and warmer, dry clothes. The remaining items

wnikliwa kontrola policji, której siły w tamtym momencie wynosiły

(clothes, shoes, food, basic hygiene items, NRC blankets) were

już ok. 10-15 radiowozów i nieoznakowanych aut.

left in the car by activists. But their delivery was prevented
by a thorough control by the police. At that time, their forces

Jamal szedł boso, miał tylko skarpetki, ale nie było możliwości

amounted to about 10-15 police cars, both marked and unmarked.

cofnięcia się do auta. Okazało się jednak, że jedno z nas ma jego
rozmiar – po długiej rozmowie policjanci zgodzili się na przeka-

Jamal was barefoot, only wearing socks. But there was no way to

zanie naszych butów.

go back to our car. However, it turned out that one of us had the
same shoe size. After a long conversation, the policemen let us

Mimo że byliśmy kilometr od Hajnówki, policja łamanym angielskim

hand over our own shoes.

przekazała, że wywożeni będą do placówki w Białowieży, a zatem 20
kilometrów dalej, oczywiście w głąb strefy objętej stanem wyjąt-

Although we were one kilometer from Hajnówka, in broken English

kowym. Pojechaliśmy za całym konwojem, na wjeździe do Białowieży

the police said that the refugees would be transported to a fa-

zostaliśmy zawróceni na punkcie kontrolnym.

cility in Białowieża, which was 20 kilometers further away. Of
course, it’s deep in the zone covered by the State of Emergency.

Osoby nie pojawiły się w statystyce Straży Granicznej za wczoraj-

We followed the entire convoy. Near Białowieża we were turned back

szy dzień. Pozostaje spekulować, gdzie się teraz znajdują.

at a checkpoint.

Mikołaj Kiembłowski, 12 września 2021

The refugees did not appear in yesterday’s statistics of the
Border Guard. We can only speculate where they are now.
Mikołaj Kiembłowski, September 12, 2021

After two hours of a thorough search in the area, he was located. When he put on dry
clothes that people had given him, he lost consciousness. An ambulance was called, because
a heart attack was suspected. Under Border Guard’s escort, the man ended up in the Hospital Emergency Department. Attorneys did not receive any further information except that

godzinach przeczesywania okolicy udało się go zlokalizować. Zasłabł, kiedy zakładał suche
ubranie, które dostał od osób z fundacji. Potrzebne było wezwanie karetki, było podejrzenie o stan przedzawałowy. Mężczyzna trafił na SOR pod eskortą Straży Granicznej. Pełnomocnicy nie dostali żadnej informacji – oprócz tego, że stan mężczyzny jest już stabilny.

Antoni Mantorski, 3 października 2021

Antoni Mantorski, October 3, 2021

sentation – KG].

despite a signed power of attorney [power of attorney means the person has a legal repre-

Afterwards, the man was pushed back by the Border Guard — despite his health condition and

the man's condition is now stable.

gency number was called by a man who was extremely exhausted after four days in the woods.

zadzwonił mężczyzna skrajnie wycieńczony, po czterech dniach spędzonych w lesie. Po dwóch

Mężczyzna został wypchnięty przez SG, mimo stanu zdrowia, mimo podpisanego pełnomocnictwa.

Around 9 a.m. I joined an intervention of the Ocalenie Foundation. The Foundation's emer-

Ok. godziny 9 rano dołączyłem do interwencji Fundacji Ocalenie. Na numer alarmowy fundacji

AMANJ, 41

ABDULLAH, 18

ARYAS, 8

AVAN, 37

ARIN, 6
ALAS, 4,5
ALMAND, 2,5

Dowiedzieliśmy się, że w Szymkach pomocy potrzebuje kilka osób,

We learned that several people in Szymki needed help, and that

w grupie są małe dzieci. Była już przy nich prawniczka. Ruszyliśmy

there were small children in the group. A lawyer was already with

ze wsparciem.

them. We went to support them.

Czekali na nas pan Amanj i pani Avan, z czwórką małych synów

Mr. Amanj and Mrs. Avan were waiting for us, with their four young

i Abdullahem, 18-letnim bratem pani Avan.

sons and Abdullah, Mrs. Avan's 18-year-old brother.

Na miejscu byli już funkcjonariusze SG, czekali na transport.

Border Guard officers were already there, waiting for their van.

Zdążyliśmy podać wszystkim ciepłą herbatę i jedzenie, daliśmy

We managed to provide warm tea and food to everyone, plus sleeping

karimaty, śpiwory, bluzy, czapki i kurtki. Zadzwoniliśmy do tłuma-

mats, sleeping bags, sweatshirts, caps, and jackets. We called an

cza, żeby porozmawiać z rodziną. Opowiadali o przemocy i biedzie,

interpreter to talk to the family. They talked about the violence

przed którymi uciekają. Wytłumaczyliśmy im, do czego potrzebujemy

and poverty they were fleeing from. We explained to them what we

od nich pełnomocnictw. Podpisali dokumenty, ustanowili pełnomoc-

needed powers of attorney for. They signed the documents, appoin-

niczkę. Dwuletnia Almand i czteroletni Alas trochę nas zaczepiali,

ting a representative for them. Two-year-old Almand and four-year-

bo chcieli się bawić.

-old Alas teased us a bit because they wanted to play with us.

Przyjechał transport. Funkcjonariusze SG odmówili pełnomocniczce

A transport arrived. The Border Guard officers refused to answer

odpowiedzi na pytanie, dokąd zabierają jej klientów. Bus odjechał

the attorney's questions of where they were taking her clients.

w stronę granicy, choć placówka w Michałowie jest w przeciwnym

The bus left towards the border, even though the facility in

kierunku. Ruszyliśmy za nimi.

Michałowo was in the opposite direction. We followed them.

Na wjeździe do strefy objętej stanem wyjątkowym zatrzymała nas

The police stopped us at the entrance to the state-of-emergency

policja. Sprawdzali nas przez pół godziny. W tym czasie ze strefy

zone. They checked us for half an hour. At that time, the Border

wyjechał bus SG. Prawdopodobnie pusty.

Guard bus had left the zone. Probably empty.

Nie wiemy, dokąd ich wywieziono.

We do not know where they had been taken.

Temperatura w nocy spadnie do 6 stopni.

At night, the temperature will drop to 6 degrees Celsius.

Szymki, gm. Michałowo, 27 września 2021

Szymki, commune Michałowo, September 27, 2021

Fundacja Ocalenie
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ALI

Rano jeszcze kończę warszawskie sprawki. Potem pociąg, samochód

In the morning, I finish my Warsaw errands. Then a train, a car,

i w teren. Wracamy po całym dniu do Lublina. Zrzucam rzeczy

and I'm in the field. We return to Lublin after a whole day of

w przedpokoju. Wybiegam, aby na chwilę pogadać z dziennikarzami

work. I leave my things in the hall. I run out to chat with jour-

z Agence France-Presse. Czuję, że w kieszeni dzwoni mi telefon.

nalists from Agence France-Presse for a moment. I feel my phone

Dostaliśmy pinezkę. Biegnę. Zmieniam ciuchy na te ciepłe. Robię

ringing in my pocket. We got a location pin. I run. I change into

herbatę do termosu. Ruszamy. Jest po 22. Mamy 100 kilometrów do

warm clothes. I make tea in a thermos. We go. It's after 10 PM.

celu. W samochodzie dogaduję prawnicze niuanse.

It’s 100 kilometers to our destination. In the car, I sort out
some legal details.

A potem jest jak zawsze. Droga w las. Ciemno, ale nie zupełnie.
Wyszedł księżyc. Doświetlamy się trochę latarkami. Patrzę na GPS.

And then, it is as always. A road to the forest. Dark, but not

To tu. Piotr mówi, że coś słyszy. Ktoś chrapie. Na trawie w kępie

pitch black. The moon has come out. We switch on flashlights.

niskich krzaków śpi trzech chłopaków. Mają po 27 lat, ten trzeci

I look at the GPS. It's here. Piotr says he hears something. Some-

19. Rozespane twarze. Pytające spojrzenia.

one is snoring. Three young men are sleeping in the grass, hidden
in a clump of low bushes. Two are 27 years old, the third one is

Tłumaczymy, kim jesteśmy, po co przyszliśmy. Pytamy. Są w Polsce

19. Sleepy faces. Cautious looks.

trzeci raz.
We explain who we are, what we came for. We ask questions. They
Uzupełniamy dokumenty.

have arrived in Poland for the third time.

W międzyczasie nalewamy herbatę i dajemy drobne jedzenie. Potem

We fill out documents.

jeszcze więcej jedzenia.
In the meantime, we pour tea and give them some food. Then, more
Temu najmłodszemu trzęsą się ręce.

food.

To wszystko na dziś. Przypominam sobie, że w kieszeni mam paczkę

The youngest man’s hands are trembling.

papierosów. Siadam na ich kocu. Palimy. Oddychamy. Ali się uśmiecha.

That's all for today. I remember that I have a pack of cigarettes
in my pocket. I sit on their blanket. We smoke. We breathe. Ali

Podajemy sobie ręce. To jest ten moment, kiedy na chwilę jesteśmy

smiles.

po prostu ludźmi.
We shake hands. This is the moment when we are just humans for
W samochodzie piszę szybką relację do bazy. Na końcu dodaję: fajne

a moment.

chłopaki, można by się było zaprzyjaźnić.
In the car, I write a quick report to the base. At the end I add:
Mija 24 godzina mojej pracy.

cool guys, you could make friends.

Świta.

24 hours of my work have passed.

Trochę śpię, trochę odbieram telefony. Próbuję coś zjeść. Ostatni

Dawn.

posiłek jadłam prawie dobę temu. Kładę na desce świeży chleb.
I wtedy zaczynam płakać.

I sleep a little, I answer phone calls. I try to eat something.
I had my last meal almost a day ago. I put fresh bread on the

Dziś rano wiadomość. Alego i dwóch pozostałych polska Straż Gra-

counter. And then I start crying.

niczna zmusiła do przejścia na Białoruś.
A message arrived this morning. Ali and the other two were forced
PS. Udało się nam się ze skargą do ETPCz i chłopcy dostali interim

back into Belarus by Polish border guards.

- są obecnie w ośrodku.
PS. We were successful with the complaint to ECHR and the boys got
Anna Dąbrowska, 1 października 2021

an interim - they are at a refugee center now.
Anna Dąbrowska, October 1, 2021

