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The photos and situations described in the current issue of the newspaper are related

Гасла запозичені в учасни_ць протестів.

Фотографії та описані в цьому виданні події пов'зані з нападом Росії на Україну в 2022 році.
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activists who fight every day for a better world and a safe tomorrow for us all.

Thanks to the people engaged in the creation of this newspaper, and to all the

які борються за кращий світ і безпечне майбутнє для всіх нас.

Висловлюємо подяку всім тим, хто долучився до створення цього видання, а також активіст_кам,

nas wszystkich.
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Батьки відправили мене сюди після нападу на

Moi rodzice mnie tu wysłali po ataku

My parents sent me here after the attack on

na elektrownię w Zaporożu. Mam 17 lat.

the Zaporozhye power plant. I am 17 years

Jadę dalej, do Francji, do mojego brata.

old. I am going further to France, to my

Studiuję muzykę klasyczną. Mój tata jest

brother. I study classical music. My dad is

dyrygentem w Operze Narodowej we Lwowie,

a conductor at the National Opera in Lviv,

ale teraz walczy w obronie terytorialnej,

but now he is fighting in the territorial

bo mężczyźni w wieku 18-60 lat nie mogą

defense, because men aged 18-60 cannot

opuścić kraju. Czy jak będę mieć 18 lat,

leave the country. Will I go back to the

to wrócę na wojnę? Mam nadzieję, że do tego

war when I'm 18? I hope we will have won by

все це закінчиться.

czasu wygramy, że to się skończy.

then, I hope it will all end.

Тарас, 17, зі Львова

Taras, 17, ze Lwowa

Taras, 17, from Lviv

Там досі лишаються студенти, які хочуть втекти,

Tam wciąż są studenci, którzy chcą uciec,

There are still students there who want

ale ich na to nie stać. Za transport do

to escape but cannot afford it. I paid

polskiej granicy dla siebie i moich przyja-

5,000 dollars for transport to the Polish

ciół zapłaciłem 5 tysięcy dolarów, zabuko-

border for myself and my friends, and I

wałem 4 samochody. Przywieźli nas lokalni

booked 4 cars. Local drivers brought us,

kierowcy, pomocni, ale chciwi. Chcieli

they were helpful but greedy. They wanted

mnóstwo pieniędzy. […] Jestem wdzięczny

a lot of money. […] I am grateful to Poles,

Polakom, NATO i strefie Schengen, że mogę

NATO, and Schengen that I can be here and

tu być i czuć się bezpiecznie. Ale chciał-

feel safe. But I would like all the media

bym, żeby wszystkie media dowiedziały się

to know that there are still students

o tym, że tam dalej są studenci, którzy nie

who do not have the money to escape from

mają pieniędzy, żeby uciec z Charkowa. Oni

Kharkiv. They are in danger.

Запорізьку електростанцію. Мені 17 років. Я їду
далі, до брата у Францію. Вивчаю класичну

музику. Мій тато — диригент у Національному
оперному театрі у Львові, але зараз воює
у складі тероборони, бо чоловіки віком

18‑60 років не можуть виїжджати з країни. Чи

повернусь на війну, коли мені виповниться 18?

Сподіваюся, що до того часу ми переможемо, що

але не можуть собі цього дозволити. Я заплатив
5000 доларів за те, щоб мене і моїх друзів
довезли до польського кордону. Усього було

чотири машини. Нас везли місцеві водії, вони
допомагали, але за це хотіли багато грошей.

[…] Я вдячний полякам, НАТО і Шенгенській зоні
за те, що можу бути тут, у безпеці. Але я хотів
би, щоб у всіх ЗМІ була інформація про те, що
в Харкові досі перебувають студенти, які не
мають грошей на втечу. Вони в небезпеці.
Сандіп, 25, з Харкова

są w niebezpieczeństwie.
Sandip, 25, from Kharkiv
Sandip, 25, z Charkowa

Пам’ятаймо, що допомога буде потрібна і за
тиждень, і за місяць, адже тих, хто її потребує, уже дуже багато — і буде тільки більше.
Усім цим людям треба допомогти віднайти себе
у новій реальності. Давайте також пам’ятати
про себе, звертати увагу на те, як розмовляємо з людьми, що тікають від війни, як
ранять слова, на які пару тижнів тому і уваги
не звернули б — про стратегію, про те, чому
це відбувається. Якщо хочеш підтримати,
скажи: «Ми з вами, ми всі сьогодні — українці й українки». Згадайте також про білорусів, які переїхали до Польщі за останні
два роки і яким ми, українці, допомагали.
Я знаю росіян, які теж допомагають. І я їх
прошу — робіть більше.

Pamiętajmy o pomocy za tydzień i za mie-

Let’s remember about help in a week and a

siąc, bo ludzi potrzebujących jest bardzo

month, because there are a lot of people in

dużo i jedzie jeszcze więcej, i muszą jakoś

need and even more are on the way, and they

się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Bądźmy

have to somehow pull themselves together in

też uważni wobec siebie, zwróćmy uwagę, jak

this new reality. Let's also be mindful of

rozmawiamy z ludźmi uciekającymi przed woj-

ourselves, let's note how we talk to people

ną, jak krzywdzące są słowa, które jeszcze

fleeing the war, how words that were not

kilka tygodni temu takimi nie były — słowa

hurtful a few weeks ago may hurt them now —

o strategiach, o tym, dlaczego to się

words about strategies, about why this

dzieje. Jeśli chcecie dać wsparcie słowem,

is happening. If you want to support us

to powiedzcie: „Jesteśmy z wami, jesteśmy

with words, say: "We are with you, we are

dzisiaj wszyscy Ukraińcami i Ukrainkami”.

all Ukrainians today." Also remember the

Pamiętajcie też o Białorusinach, którzy

Belarusians who moved to Poland the past

przeprowadzili się do Polski w ostatnich

two years, whom we, the Ukrainians, helped.

dwóch latach, którym my Ukraińcy pomaga-

I know Russians who help, too. And I ask

liśmy. Znam Rosjan, którzy też pomagają.

the Russians — do more.

I ich proszę — zróbcie więcej.

Юлія, з Варшави

Yulia, from Warsaw
Yulia, z Warszawy

Я — українська художниця з Харкова, красивого міста, в якому
живе понад півтора мільйона людей. Центру науки, культури,
мистецтва і технологій. Це місто, якому не пощастило опинитись
усього за 40 кілометрів від російського кордону.
Ось як минає день української художниці з Харкова. Я прокинулась
у підвалі. Поспала заледве три години — з п'ятої ранку. Потім
ми разом із моїм партнером та нашим другом зібрали речі, котів
і повернулися до нашої квартири, оскільки надворі запала тиша,
очікуваних обстрілів не було… Хотіли поспати. Приготували їжу
і пообідали. Я збагнула, що востаннє їла, коли ми напередодні
вперше спустилися в підвал. І це був один протеїновий батончик.
Ми збиралися перепочити і зустрітися з моєю мамою, щоб на її
машині з'їздити до центру крові. Але раптом почули гучні вибухи,
що пролунали, здавалося, дуже близько. Потім прийшло повідомлення про сигнал тривоги. Ми знову все зібрали і побігли у сховище. Поки там сиділи, російські війська обстрілювали наше місто
з ракетних комплексів «Град», «Ураган» і «Смерч». Вибухи було
чутно в різних районах Харкова, але ближче до центру, і всі ці
ракети — цілили в житлову забудову. Одна з них влучила в квартиру
мого друга, де, на щастя, нікого не було. Коли все затихло, ми
знову піднялися нагору, щоб трохи поспати. Вибухи досі було чути,
але вже ніби здаля.
Однак і цього разу ми не заснули. Знову прийшло смс, що десь
поряд помічені бомбардувальники. Щойно ми зібрались, одразу
пролунали вибухи. У нашому підвалі стіни завтовшки з метр, а все
це було надто гучно, щоб розриватися десь далеко.
У новинах повідомляли, що Росія скидає касетні бомби на різні
райони, просто на будинки мирних людей. Що містяни розповідають
про стрілянину та бойові машини на кордоні міста. ЗСУ відбили
наступ, але все це триває дотепер. Скрізь вибухи. У нас їх зараз
не чути, й від цього стає легше, хоч і не набагато.
Недавно усім також надсилали повідомлення про те, що треба
перевірити дахи багатоповерхівок, бо диверсанти можуть залишати
мітки, щоб наводити удари. Наші сусіди швидко все зробили.
І поки ми сидимо в підвалі й дослухаємось до вибухів, Путін
у черговій промові називає нашу країну «захопленою силами
наркоманів і неонацистів» і стверджує, що наша армія
використовує жінок і дітей як живий щит, тому ми маємо радіти
«порятунку» Росії.
Це те, що я роблю як українська художниця, яка живе у Хар
кові, у своєму рідному місті, на своїй батьківщині, в центрі
Європи, у 2022 році. Поділіться, будь ласка, моєю історією.
Смерть окупантам. Слава Україні.

Оля Федорова, 25.02.2022, підписуйтесь на @olia_off в Instagram

Jestem ukraińską artystką, mieszkam w Charkowie — pięknym

I am a Ukrainian artist based in Kharkiv — a beautiful city

mieście liczącym ponad 1,5 miliona ludzi, dużym ośrodku nauki,

with a population of over 1.5 million people, a big center

kultury, sztuki, edukacji i technologii. W mieście, które ma

of science, culture, art, education, and technology. A city

pecha, bo znajduje się 40 km od rosyjskiej granicy.

which was unlucky to be located less than 40 km from the
Russian border.

I to jest mój dzisiejszy porządek pracy jako ukraińskiej
artystki mieszkającej w Charkowie. Obudziłam się w piwnicy.

And this is my work routine as a Ukrainian Kharkiv based artist

Ledwo spałam 3 godziny, od 5 rano poprzedniego dnia. Potem

today. I woke up in a basement. I barely slept for 3 hours

mój partner, przyjaciel i ja spakowaliśmy swoje rzeczy i koty

since 5 am the previous day. After that my partner, our friend,

i wróciliśmy do naszego mieszkania, ponieważ na zewnątrz było

and I packed our stuff and cats and came back to our apartment,

cicho i nie było przewidywanych ostrzałów. Spodziewaliśmy

as it was quiet outside and no shellings were predicted. We

się, że będziemy mogli spać. Przygotowaliśmy i zjedliśmy

expected that we would be able to sleep. We prepared and ate

obiad. Zdałam sobie sprawę, że ostatni raz coś jadłam, gdy

dinner. I realized that the last time I ate something was when

wczoraj po raz pierwszy weszliśmy do piwnicy. I to był jeden

we came to the basement for the first time yesterday. And it

baton proteinowy.

was one protein bar.

Po odpoczynku mieliśmy spotkać się z mamą i pojechać jej samo-

After having some rest we were going to unite with my mom

chodem do centrum krwiodawstwa. Ale nie udało nam się, ponieważ

and take her car to go to the blood-donation center. But we

usłyszeliśmy głośne eksplozje, które wydawały się dochodzić

didn't manage, because we heard loud explosions, which seemed

z bardzo bliskiej okolicy. Następnie otrzymaliśmy wiadomość

to come from a very nearby area. Then, we got the news about

o alarmie lotniczym. Wszystko z powrotem spakowaliśmy i znów

the air alert. We packed everything back up, and ran down

zbiegliśmy do piwnicy. Kiedy tam byliśmy, wojska rosyjskie

to the basement again. While we were there Russian troops were

strzelały w 
nasze miasto z systemów rakietowych Grad, Uragan

firing at our city with “Grad”, “Uragan” and “Smerch” rocket

i Smiercz, pociski bojowe były odczuwalne w różnych dzielnicach

systems, combat missiles were felt in the different districts

Charkowa, wszystkie blisko centrum — i wszystkie wymierzone

of Kharkiv, all of them close to the center and all of them —

w dzielnice cywilne. Jeden trafił w mieszkanie mojego przyja-

at the civil districts. One hit my friend’s apartment, luckily

ciela, na szczęście w tym momencie nikogo tam nie było. Po tym,

no one was there at that moment. After everything got slightly

jak wszystko trochę się uspokoiło, postanowiliśmy znowu iść na

quieter, we decided to go up again and have some sleep.

górę i trochę się przespać. Wciąż słyszeliśmy wybuchy, ale były

We still heard explosions, but they were very distant.

bardzo odległe.
However, we didn't manage to sleep this time either. When I was
Jednak i tym razem nie udało nam się zasnąć. Kiedy już zasypia-

about to fall asleep, I got a text-alert message, and it said

łam, dostałam SMS-a z ostrzeżeniem, że w pobliżu naszego miasta

that there were bomber planes spotted near our city. We packed

zauważono samoloty bombowe. Znowu wszystko spakowaliśmy i od

everything again and from then we already heard explosions,

tej pory słyszeliśmy już wybuchy, a biorąc pod uwagę, że ściany

and taking into account that walls of our basement are 1 meter

naszej piwnicy mają 1 metr grubości — zrozumieliśmy, że te

thick — we understood that these explosions are too loud to be

wybuchy są zbyt głośne, aby były daleko od nas.

far from us.

Potem przeczytałam wiadomość, że Rosja uderza bombami

Then I read the news that Russia fires cluster bombs at

kasetowymi w różnych dzielnicach, w domy cywilów. Obywatele

different districts, at civilians’ houses. Citizens report

zgłaszają strzelaniny i maszyny wojenne na granicy miasta.

shootings and war machines on the city's border. Thanks to

Nasi wojownicy bardzo szybko ich pokonali. Ale to nadal trwa.

our warriors, they took them down very quickly. But it still

Wszędzie wybuchy. Już ich nie słyszymy i dzięki temu czujemy

continues. Explosions everywhere. We don't hear them anymore

się lepiej, ale nieznacznie.

and that makes us feel better, but not much.

Ostatnio dostaliśmy od rządu radę za pośrednictwem posłańca,

Recently we got advice from the government through the

aby wszyscy ludzie mieszkający w wysokich budynkach poszli

messanger for all the people who live in high buildings to go

sprawdzić dachy — sabotażyści mogą zostawiać znaki, które

and check the roofs — for marks that saboteurs may leave for

samoloty wezmą na cel. Moi sąsiedzi poszli szybko sprawdzić.

aircrafts to aim at. My neighbors went to check quickly.

A gdy siedzimy w piwnicy, słuchając eksplozji, czytamy tekst

And as we sit in the basement, listening to the explosions,

przemówienia Putina, w którym nazywa nasz kraj „zawładniętym

we read the text of Putin’s speech where he calls our country

przez siły neonazistów narkomanów” i twierdzi, że nasza armia

“captured by drug-addict neonazi forces” and that our army uses

używa kobiet i dzieci jako żywych tarcz, więc powinniśmy

women and children as living shields, so that we should be

cieszyć się, że zostaniemy „uratowani” przez Rosję.

happy to be “saved” by Russia.

To właśnie robię jako ukraińska artystka mieszkająca

That’s what I do as a Ukrainian, Kharkiv based artist in my

w Charkowie, w moim rodzinnym mieście, na mojej ojczystej

home city, on my home land, in the center of Europe, in the

ziemi, w centrum Europy, w roku 2022. Proszę, podziel się moją

year 2022. Please share my story. Death to the occupants.

historią. Śmierć okupantom. Chwała Ukrainie.

Glory to Ukraine.

Olia Fedorova, 25.02.2022, śledź Olię na Instagramie @olia_off

Olia Fedorova, 25.02.2022, follow @olia_off on Instagram

Поїдемо до Німеччини. Але поки хочемо деньдва відпочити, бо п’ять діб провели в машині.
З Херсона. Із них три з половиною доби
стояли тільки на кордоні. Черга на 32 кілометри. Виїхали 25 лютого. Протримались тільки
одну ніч: постріли, вибухи, літаки. Я вдома
навіть у туалет сходити не могла, так страшно
було, тому наступного ранку зібрались і поїхали. Нам іще пощастило, бо потім росіяни вже
людей не випускали. Спочатку ходили собі по
місту, ні в кого не стріляли. Просто наставили
блокпостів. А потім перестали випускати.
Під’їжджали, казали, що мають безкоштовний
хліб або ж почалась евакуація. Люди вірили,
а росіяни кидали їх у машини, везли на позиції, які хотіли захопити, і затулялися, мов
щитами. Я працювала в банку, Надя вивчала
медицину, чоловік працює в Німеччині. Їдемо
до нього, щойно перетнули кордон. Дорогою
люди нам допомагали, давали їжу, вареники,
млинці, борщ. Звичайні місцеві.
Євгенія, з Херсона

Pojedziemy do Niemiec. Ale na razie chcemy

We will go to Germany. But for now, we want

odpocząć, dzień-dwa, bo 5 dni jechałyśmy

to rest for a day or two, because we've

samochodem. Z Chersonia. Z czego 3,5 pół

been driving for 5 days from Chersonia,

dnia staliśmy na granicy. Kolejka na 32 km.

3.5 days of which we spent waiting at the

Ciężko było. Wyjechałyśmy 25.02. Jedną noc

border. A 32km line. It was hard. We left

przetrzymałyśmy, strzelali, eksplozje,

on February 25. We stayed one night, there

samoloty latały, więc następnego dnia się

were shots, explosions, planes flew, so

spakowałyśmy i pojechałyśmy. W mieszkaniu

the next day we packed up and went. In

nie mogłam już chodzić do toalety, bo tak

my apartment I couldn't go to the toilet

się bałam. […] Jeszcze nam się udało, potem

anymore because I was so scared. […] We

Ruscy już ludzi nie puszczali. Najpierw

still managed. Later the Russians would not

chodzili po mieście, pokojowo, do nikogo

let people go any more. First, they walked

nie strzelali. Po prostu były posterunki.

around the city peacefully, they did not

A potem przestali wypuszczać. Podjeżdżali,

shoot anyone. There were just checkpoints.

mówili, że mają bezpłatny chleb albo że

And then they stopped letting people out.

ewakuacja. Ludzie szli, a oni ich zabierali

They drove up to people, said they had free

do samochodów i zabierali ich tam, gdzie

bread or they would help evacuate. People

chcieli przejąć jakiś punkt kontrolny,

walked up to them, and they took them

używali ludzi jako żywych tarcz. Pracowałam

to their cars, and wherever they wanted to

w banku, Nadia studiowała medycynę, mąż

take over some checkpoint, they used people

pracuje w Niemczech. Jedziemy do niego.

as human shields. I worked in a bank, Nadia

Dopiero przejechaliśmy granicę. Po drodze

[Yevhenia’s daughter] studied medicine, my

pomagali miejscowi ludzie, dawali jedzenie,

husband works in Germany. We're going to

pierożki, bliny, barszcz.

him. We just crossed the border. Along the
way, the local people helped us, they gave

Yevhenia, z Chersonia

us food, dumplings, pancakes, borshch.
Yevhenia, from Kherson

Мені 18 років, я з Києва. В університеті
вивчала англійську і французьку мови. На
першому курсі. Майбутня філологиня. Я саме
збиралася ввімкнути комп’ютер, щоб повторити домашнє завдання, коли почалася
війна. А зараз уже не можу… У нас не було
часу скласти важливі речі, тому взяли тільки
гроші й прикраси. Їхати машиною було дуже
небезпечно, бо російські солдати розстрілюють
мирне населення. Тому добиралися потягом.
Минуло двадцять хвилин, ми саме рушили до
Львова, коли почули вибух на станції. З Києва
до Пшемишля вийшло дві доби. Люди були
перелякані, шаленіли. Собака Піксі лишився в Києві у моїх друзів. З ним важко було
б подолати таку відстань. Бабуся в Житомирі.
Це велике горе для всіх нас.
Ксенія, 18, з Києва

Mam 18 lat i jestem z Kijowa. Studiowałam

I am 18 years old and I am from Kyiv. I

na uniwersytecie język angielski i fran-

studied English and French at the

cuski, na pierwszym roku. Jestem przyszłym

university. In the first year. I am a

filologiem. Kiedy wybuchła wojna, miałam

future philologist. When the war broke out,

właśnie otworzyć komputer, żeby powtarzać

I was about to open my computer to study.

lekcje. No i nie mogę. […] Nie mieliśmy

Well, I can't now. […] We didn't have

czasu, by spakować ważne dla nas rzeczy,

time to pack things that were important

zdążyliśmy zabrać tylko pieniądze i biżu

to us, we only managed to take money and

terię. Jechanie samochodem jest bardzo

jewelry. Driving a car is very dangerous

niebezpieczne, bo rosyjscy żołnierze strze-

because Russian soldiers are firing rifles

lają z karabinów do cywilów. Pojechałyśmy

at civilians. We took the train. Twenty

pociągiem. Dwadzieścia minut po tym, jak

minutes after we left for Lviv, we heard an

ruszyłyśmy do Lwowa, usłyszałyśmy eks-

explosion at the train station. We traveled

plozję na stacji kolejowej. Z Kijowa do

from Kyiv to Przemyśl for two days. People

Przemyśla jechałyśmy dwa dni. Ludzie byli

were terrified, they went crazy. My dog

przerażeni, wariowali. Mój pies, Pixi,

Pixi stayed in Kyiv with my friends. It

został w Kijowie z moimi przyjaciółmi.

would be difficult to travel with her. My

Byłoby trudno z nim podróżować. Moja babcia

grandmother stayed in Żytomierz. It is all

została w Żytomierzu. To wszystko jest dla

horrible for us.

nas straszne.
Ksenia, 18, from Kyiv
Ksenia, 18, z Kijowa

Ми працюємо в Польщі уже п’ять років, на
будівництві в Ґданську. Ми з-під Києва,
з Білої Церкви. У мене там сім’я, двоє синів…
Не можу говорити… У друга дві дочки. Вони не
можуть виїхати. Ховаються від бомб. Ми їдемо
до них. Я служив у армії, вмію користуватись
автоматом. Ми підтримуємо зв’язок із рідними, вони нас заспокоюють. У перші дні дружина казала не приїжджати. Але як нам не їхати,
коли там родина? Чи переможемо? В українців
є дух. У росіян його немає.

Pracujemy w Polsce od 5 lat — w Gdańsku,

We have been working in Poland for 5 years,

na budowie. Jesteśmy spod Kijowa, z Białej

in Gdańsk on a construction site. We are

Cerkwi. Ja mam tam rodzinę, dwóch synów…

from near Kyiv, from Bila Tserkva. I have

nie mogę mówić… Kolega ma dwie córki. Nie

a family there, two sons… I can't speak…

mogą wyjechać. Chowają się przed bombami.

A friend has two daughters. They can't

Jedziemy do nich. Ja służyłem w armii, umiem

leave. They hide from the bombs. We're

obsługiwać automat. Jesteśmy w kontakcie

going there. I served in the army, I know

z rodzinami, uspokajają nas. W pierwszych

how to operate a machine gun. We stay

dniach żona mówiła, żeby nie przyjeżdżać.

in touch with our families, they calm

Ale jak możemy nie jechać, jak tam rodzina?

us down. In the first few days, my wife

Czy zwyciężymy? W Ukraińcach jest duch.

told me not to come. But how can we not

Rosjanie tego nie mają.

go when the family is there? Will we win?

Олександр, 44, та Олексій, з Білої Церкви

There is a spirit in Ukrainians. Russians
Oleksandr, 44, Oleksii, z Białej Cerkwi

don't have it.
Oleksandr, 44 and Oleksii,
from Bila Tserkva

Ми з Одеси. […] Хочемо вернутися додому.
Дім — це дім. Там батьки, у Київській області. Сестра з донькою виїхали в Молдову.
Але ніхто не хотів тікати, хоча в Одесі й
чекали на висадку десанту. Хай там як,
а всі налаштовані якось позитивно, бо вже
давно чекали нападу. Одесити зі старих рейок
зварюють протитанкові їжаки. Тоді виїхати
ще можна було, а зараз уже важко. Поїзд був
безкоштовний, але в кожному купе нас сиділо
по десятеро, в коридорах постелили матраци,
люди лежали просто на підлозі, пройти було
неможливо. Діти плакали, брудні, памперсів
на поміняєш. Тамбури теж були забиті. Важко
фізично, морально, бо їдеш невідомо куди.
В центрі Європи, в XXI столітті… Ми швидко
добралися до Львова, як звичайно, десь
за 12 годин. А на поїзд до Пшемишля була
велика черга, їхали майже 15 годин, хоча за
нормальних умов це всього дві години. Але ми
шість годин стояли на одній станції, потім
іще шість — на другій. Добре, що давали
їжу, воду, солодощі для дітей. А у Пшемишлі
прикордонники махали, вітали. Казали: «Тепер
ви у безпеці». Аж плакати хотілося.
Олена, 53, з Одеси

My z Odesy. […] Chcemy wrócić do domu. Dom

We are from Odesa. […] We want to go

to dom. Tam rodzice, w obwodzie kijowskim.

home. Home is home. Our parents are

Siostra wyjechała z córką do Mołdawii. Ale

there, in the Kyiv region. My sister and

nikt nie chciał wyjeżdżać, choć w Odessie

her daughter went to Moldova. But no one

spodziewają się desantu. Ale wszyscy nasta-

wanted to leave, even though troops are

wieni są pozytywnie, od dawna na to cze-

expected to land in Odesa. But everyone is

kają. Mieszkańcy spawają fragmenty starych

positive, they have been waiting for it

szyn kolejowych i tworzą z nich zapory

for a long time. People weld fragments of

przeciwczołgowe. Ale wyjechać jeszcze można

old rails and use them to create anti-tank

było, ale już bardzo ciężko. Pociąg był

barriers. It was still possible to leave,

bezpłatny, ale po 10 osób w każdym prze-

but it was already very difficult. The

dziale, rozścielili materace na korytarzach

train was free, but with 10 people in each

i ludzie leżeli na podłodze tak, że nie

compartment, they spread mattresses in the

dawało się przejść. Dzieci płakały, brudne,

corridors, and people were lying on the

bo nie było jak zmienić pampersa. W przej-

floor so that you couldn’t walk. Children

ściach pomiędzy wagonami też siedzieli

were crying, they were dirty because there

ludzie. Ciężko fizycznie, moralnie, bo je-

was no way to change a diaper. There were

dziesz nie wiadomo dokąd. W centrum Europy,

also people sitting in the spaces between

w XXI wieku… Dojechaliśmy do Lwowa szybko,

the carriages. It's hard physically,

tak jak normalnie, w 12 godzin. A potem na

morally, because you don't know where you

pociąg do Przemyśla, była wielka kolejka

are going. In the center of Europe, in the

i jechaliśmy 15 godzin, choć powinien je-

21st century… We got to Lviv quickly, as

chać dwie. Ale 6 godzin staliśmy na jednej

usually, in 12 hours. And then there was

stacji, 6 godzin na drugiej. Ale rozdawali

a long queue for the train to Przemyśl and

jedzenie, wodę, słodycze dla dzieci. A jak

we traveled 15 hours, although it should

już dojeżdżaliśmy do Przemyśla, to straż

have taken two. We stopped for 6 hours at

graniczna machała, witała ludzi. Mówili:

one station and 6 hours at another. But

„Już jesteście bezpieczni”. Na płacz

they distributed food, water, and sweets

się zbierało.

for children. And when we got to Przemyśl,
the border guards waved and greeted people.

Olena, 53, z Odesy

They said: you are already safe. I felt
like crying.
Olena, 53, from Odesa

Ми виїхали з Києва в неділю. Намагалися
сісти в поїзд, але пускали тільки жінок із
малими дітьми. Довелося заплатити, і тоді
нас зі Львова привезли сюди. Я з Палестини,
займаюся криптовалютою. Живу в Ізраїлі,
а в Україні працюю. Сім’я чекає на мене
в Єрусалимі. Моя дівчина Луїза — українка.
[…] Як мінімум, ми в безпеці, без бомб
і ракет. Раніше щоночі бігли до сховища. Усі
панікували. Хапали дітей і тікали не знати
куди. Для мене це ніби звична річ, бо я виріс
там, де точиться війна. Але найважче було
прийняти те, що в цій країні, такій прекрасній, де такі чудові люди, де все було гаразд,
за одну мить усе змінилося. Люди мусили
покинути свій дім, схопити дітей і бігти. Місто
було закрите, тільки на виїзд затори по дватри дні. А з неба падали бомби.

Ruszyliśmy z Kijowa w niedzielę.

We left Kyiv on Sunday. We tried to get on

Próbowaliśmy dostać się do pociągu, ale

the train, but they only allowed women and

brali tylko kobiety i małe dzieci. Więc

young children. So we paid someone and he

zapłaciliśmy komuś i przywiózł nas ze Lwowa

brought us here from Lviv. I am Palestinian

tutaj. Jestem Palestyńczykiem i specjali-

and a cryptocurrency specialist. I live

stą od kryptowalut. Mieszkam w Izraelu,

in Israel and work in Ukraine. My family

w Ukrainie pracuję. Rodzina czeka na

is waiting for me in Jerusalem. Luiza, my

mnie w Jerozolimie. Luiza, moja dziewczyna,

girlfriend, is Ukrainian. […]. At least

jest Ukrainką. […] Przynajmniej jesteśmy

we're safe, no bombs, no rockets. Before,

bezpieczni, bez bomb, rakiet. Wcześniej, co

every night we ran to the shelter. Everyone

noc biegliśmy do schronu. Wszyscy panikowa-

panicked. They grabbed the kids and ran,

li. Łapali dzieci i biegli, ale nawet nie

but they didn't even know where to. For

wiedzieli dokąd. Dla mnie niby to było nor-

me it was normal, because I grew up in a

malne, bo wyrosłem w miejscu, gdzie toczy

place where there is a war. But the most

się wojna. Ale dla mnie było najtrudniejsze

difficult thing for me was that in this

to, że w tym kraju, takim pięknym, gdzie

country, which is so beautiful and where

ludzie są mili i wszystko było OK, w jednej

people are nice, everything was ok, and

chwili wszystko się zmieniło. Ludzie mu-

then everything changed in an instant.

sieli zostawić domy, złapać dzieci i biec.

People had to leave their homes, get the

[…] Miasto było zamknięte, korki na 2-3 dni

kids, and run. […] The city was closed,

stania, żeby wyjechać z miasta, na które

with traffic jams for 2-3 days to get out

spuszczali rakiety.

of the city hit by rockets.

Amir, 27, z Kijowa

Amir, 27, from Kyiv

Я вже кілька років працюю в Польщі зварювальником. Тут, на кордоні, чекаю на дружину
з трирічною донькою. Вони тікають з Острога,
мусять пішки пройти ще 23 км. Я відвезу їх
у Лодзь, там вони будуть у безпеці, а сам
хочу повернутися на війну. Моя дружина про це
ще не знає.

W Polsce pracuję od kilku lat jako spawacz.

I have been working as a welder in Poland

Tu na granicy czekam na żonę i trzyletnią

for several years. Here, at the border, I

córkę. Uciekają z Ostroga, mają do przej-

am waiting for my wife and three-year-old

ścia jeszcze 23 km pieszo. Zawiozę je do

daughter. They ran away from Ostroh and

Łodzi, tam będą bezpieczne, a sam chcę

have a further 23 km to walk. I will take

wracać na wojnę. Moja żona jeszcze o tym

them to Łódź, they will be safe there, and

nie wie.

I want to return to the war myself. My wife

Артур, 24, з Острога

Artur, 24, z Ostroga

Амір, 27, з Києва

doesn't know about it yet.
Artur, 24, from Ostroh

Я із Зімбабве, у Харкові жив чотири роки.
У червні вже мав випуститись, учився на
авіаінженера. Мені не дали закінчити освіту,
а лишалося ж усього два місяці. Я й уявити
не міг, що опинюся в Польщі. Зараз їдемо
до Кракова. У мене там є знайомі, з якими
ми разом училися. Доведеться якось починати
нове життя. Це все, що у нас є. [Денніс
вказує на кілька торб і валізок, що стоять
поряд.] Цілий тиждень ми спали в метро.
Спочатку, коли лунала тривога і всіх закликали
іти до сховищ, ми вважали, що пронесе, що
все це не аж так серйозно. Танків не було.
Але потім, виходячи зі сховища на перекур,
я бачив їх на власні очі. Тоді ж ми подумали,
що росіяни атакуватимуть мирне населення. Вони скидають бомби, люди вмирають.
Першого ж дня ракета вибухнула просто над
нами. До банкоматів стояли черги. Ми зі
Львова взяли таксі за 3000 гривень [приблизно 100 доларів на той час], щоб під’їхати до
кордону. Далі вже ішли пішки. Дорогою бачили
багато покинутих автомобілів і речей, які люди
лишали просто на дорозі, ідучи зі Львова на
піший перехід. Зараз уже не йдуть, а їдуть
спеціальними автобусами.
Денніс, 26, з Харкова

Jestem z Zimbabwe, mieszkałem w Charkowie

I am from Zimbabwe, I have lived in Kharkiv

4 lata. W czerwcu miałem skończyć stu-

for 4 years. In June I was supposed to

dia — inżynierię lotniczą. No i nie dali mi

finish my studies — aviation engineering.

skończyć, a zostały mi dwa miesiące. Nigdy

They didn't let me finish, and I had two

nie pomyślałbym, że znajdę się w Polsce. Na

months left. I would never have thought

razie jedziemy do Krakowa. Mam tam trochę

that I would be in Poland. For now, we're

znajomych, których poznałem na studiach.

going to Krakow. I have some friends there

Musimy jakoś zacząć nowe życie. To wszyst-

that I met during my studies. We have to

ko, co mamy [Dennis pokazuje na kilka toreb

start a new life somehow. This is all we

i walizek, które stoją dookoła nich]. Przez

have [Dennis shows a few bags and suitcases

tydzień spaliśmy na stacjach metra. Na po-

standing around them]. We slept in subway

czątku, kiedy mówili, żeby iść do schronów,

stations for a week. At first, when they

myśleliśmy, że będziemy mieli szczęście,

said “go to the shelters”, we thought

że to nie jest takie poważne. Nie widziało

we'd be lucky and it wasn't that serious.

się czołgów. Ale teraz, kiedy wychodzi się

There were no tanks. But now, when you

ze schronu na papierosa, widać, jak jadą.

leave the shelter for a cigarette, you

Więc zaczęliśmy myśleć, że zaczną atako-

can see them going. So we started to think

wać cywilów. Bombardują, ludzie umierają.

they were going to attack civilians. They

Pierwszego dnia rakieta wybuchła tuż nad

bombard, people die. On the first day, a

nami. Kiedy próbowaliśmy wziąć pieniądze

rocket exploded just above us. There was

z bankomatu, była kolejka. Ze Lwowa wzięli-

a line when we tried to take money from an

śmy taksówkę za 3000 hrywien [około 100 do-

ATM. From Lviv, we took a taxi for 3,000

larów], żeby podjechać bliżej granicy.

hryvnia [approx. 100 dollars] to get closer

Ostatni kawałek szliśmy pieszo. Po drodze

to the border. We walked the last bit.

widzieliśmy mnóstwo porzuconych samochodów

Along the way, we saw a lot of abandoned

i rzeczy wyrzuconych przez ludzi, którzy

cars and things thrown away by people who

szli ze Lwowa piechotą. Teraz już nie idą.

were walking from Lviv on foot. Now they

Jadą specjalnymi autobusami.

are not walking any more. They travel by
special buses.

Dennis, 26, z Charkowa
Dennis, 26, from Kharkiv

Мене звати Анна, але в паспорті записано
Ганна. […] Пам’ятаю першу бомбу. Впала
о п’ятій ранку. Недалеко від нас, бо живемо
біля заводу, де виробляють трактори, танки —
усе, що з металу. Друга, дуже сильна, бахнула
об 11:11. Ми знімали гроші з банкомату,
а тут раптом «бах!». Мій син сказав: «Мамо,
дивись, який вогонь!». Люди радили — візьми
те, візьми се. Але в нас не було часу. Втекла
з маленькою торбою. На вокзалі ми чекали
20 годин. Бакс [собака Ганни] увесь цей час
не пісяв. Я вдягла йому дитячий підгузок, але
він так і не помочився. Увесь час сидів, накритий моєю курткою, не пісяв, не їв, не пив.
Анна, 29, з Харкова

Люди, які зараз приїжджають, потребують

тепла, їжі, турботи. Але за два тижні їхні

потреби зміняться: вони шукатимуть роботу,

школи й садочки для дітей, різноманітні заняття. Я переживаю, що з часом ця хвиля допомоги
зійде, і сотні тисяч людей залишаться розгу-

бленими, невпевненими. Нам треба забезпечити
довгострокову підтримку, щоб не кидати людей
напризволяще в майбутньому.
Тарас, із Варшави

Mam na imię Anna, ale w paszporcie jest

My name is Anna, but the passport says

napisane Hanna. […] Pamiętam pierwszą

Hanna. […] I remember the first bomb. It

bombę. Spadła o 5 rano. Niedaleko nas, bo

fell at 5 am. Not far from us, because we

mieszkamy przy fabryce, w której produkują

live next to a factory where they produce

traktory, czołgi, wszystko, co z metalu.

tractors, tanks, everything made from

Druga, bardzo silna, uderzyła o 11.11.

metal. The second one, very strong, hit at

Braliśmy pieniądze z bankomatu, a tu nagle

11.11 am. We were taking money from an ATM

„bum!”. Syn mówi: „Mamo, popatrz, jaki

and suddenly "boom". My son said: "Mom,

wielki ogień”. Ludzie mówili „zabierz to”,

look what a great fire." People said take

„zabierz tamto”. Ale nie mieliśmy czasu.

this, take that. But we didn't have time. I

Uciekłam tylko z małą torbą. Na stacji

just ran away with a small bag. We waited

czekaliśmy 20 godzin. Bax [pies Anny] nie

20 hours at the station. Bax [Anna’s dog]

sikał przez ten czas. Owinęłam go dziecię-

didn't pee during that time. I wrapped him

cym pampersem, ale nie sikał. Siedział cały

in a baby diaper, but he didn't pee. He was

czas pod moją kurtką, nie sikał, nie jadł,

sitting under my jacket the whole time, he

nie pił.

didn't pee, eat or drink.

Anna Osipova, 29, z Charkowa

Anna, 29, from Kharkiv

Ludzie, którzy teraz przyjeżdżają, potrze-

People who are coming now need warmth,

bują ciepła, niebycia głodnymi i poczucia

food, and to feel taken care of. But in

zaopiekowania. Ale za dwa tygodnie te

two weeks these needs will change — they

potrzeby się zmienią — będą szukać pracy,

will be looking for jobs, schools for

szkół dla dzieci, przedszkoli, aktywności.

children, kindergartens, activities. I am

Martwię się, że za jakiś czas pomoc, która

worried that at that time the help that is

jest teraz tak intensywna, skończy się

so forthcoming now will end and hundreds

i setki tysięcy osób pozostaną zdezoriento-

of thousands of people will be confused,

wane, bez poczucia bezpieczeństwa. Budujmy

insecure. Let's build long-term support

długofalowe wsparcie, aby każdy mógł z nie-

so that everyone can benefit from it in

go w przyszłości skorzystać.

the future.

Taras, z Warszawy

Taras, from Warsaw

