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WSTĘP

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Waszych rąk wyjątkową publikację. Nie została napi-
sana przez literatów ani nie dotyczy znanych osób, nie dotyczy też 
spraw, które byłyby eksponowane przy okazji tematów zajmujących 
czołowe pozycje w mediach.

Dotyczy jednak bardzo ważnej sfery naszego ludzkiego funkcjono-
wania – zdolności i chęci do pomagania, bezinteresownego obdaro-
wywania innych własnym czasem, uwagą i umiejętnościami, które 
posiadamy.

Mowa o wolontariacie i Wolontariuszach.

Wolontariat pochodzi od łacińskiego słowa „Voluntas” i  oznacza 
wolną wolę, samodzielnie podjętą decyzję lub indywidualny wybór. 
To zgłaszanie się na ochotnika, bez oczekiwania zapłaty, żeby 
wykonać potrzebne działania na rzecz osoby, rodziny, społeczności. 
Zawiera w sobie przesłanie, że drugi człowiek jest wartością godną 
naszego czasu i  uwagi. Trudno o większy wyraz szacunku niż 
bezinteresowna pomoc.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektu na rzecz rozwoju 
wolontariatu realizowanego we współpracy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej Dzielnicy Bemowo m.st.  Warszawy z  Biblioteką Publiczną 
w  Dzielnicy Bemowo m.st.  Warszawy w oparciu o  doświadczenia 
współpracy z Wolontariuszami, którzy zgłosili się do pomocy po-
trzebującym w bardzo trudnym czasie i okolicznościach.
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Lata 2020 – 2022 naznaczone są czasem pandemii COVID-19, kiedy 
byliśmy narażeni na ograniczenie kontaktów społecznych, a okreso-
wo na dobrowolną kwarantannę domową, aby chronić życie i zdro-
wie. Ogromnie utrudniało to codzienne funkcjonowanie. Osobom 
starszym i  przewlekle chorym, szczególnie narażonym na zacho-
rowanie konieczna była pomoc w załatwianiu spraw na zewnątrz 
(w szczególności robienie zakupów i dostarczanie żywności), a tak-
że zapewnienie kontaktów społecznych (poprzez towarzyszenie), 
przeciwdziałające osamotnieniu i  kryzysom psychicznym. W  kolej-
nych falach grupę ryzyka stanowiły dzieci i młodzież. Kiedy eduka-
cja przybrała formę zdalną u wielu uczniów pojawiły się problemy 
szkolne, a wraz z nimi wiele innych trudności i obaw. Konieczne było 
wsparcie bezpłatnych korepetytorów.

W okresie pandemii Wolontariusze wsparli ponad 1  000  osób – 
mieszkańców Dzielnicy Bemowo.

Drugą kryzysową sytuacją był wybuch wojny za naszą wschodnią 
granicą w lutym 2022 r. i przyjęcie wielkiej fali uchodźców i uchodź-
czyń wojennych. Najczęściej były to kobiety z dziećmi, osoby star-
sze i niepełnosprawne.

Tuż po ataku Rosji na Ukrainę wspólnie z Zarządem Gospodarowania 
Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola organizowaliśmy miejsca noc-
legowe dla przybyłych do Warszawy uchodźców. W ciągu kilku dni 
przygotowaliśmy ponad 300 miejsc noclegowych w Miejscu Tymcza-
sowego Pobytu „Atrium International” przy Alei Jana Pawła II 23.

Od marca do października 2022 roku w „Atrium” przebywało ponad 
700 osób. Wspólnie z Wolontariuszami pełniliśmy tam całodobowe 
dyżury organizując pomoc osobom szukającym schronienia w Polsce.

Pomimo, że Ośrodek koordynuje działalność Wolontariuszy od 
2003 roku, z takim wyzwaniem dotąd się nie spotkaliśmy. W latach 
2021 – 2022 do pomocy zgłosiło się ponad 200 osób.

Publikacja odnosi się do doświadczeń współpracy realizowanej 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej, mamy jednak głębokie przeko-
nanie, że jej przesłanie wznosi się ponad terytorialność.



3

Książka, którą oddajemy do Państwa rąk nie jest zbiorem liczb, sta-
tystyk i wskazówek metodologicznych jak organizować wolontariat. 

To pełne wzruszeń relacje (nie)zwykłych ludzi, którzy w trakcie po-
tężnych kryzysów zdecydowali się ruszyć na pomoc potrzebującym, 
ryzykując własne zdrowie i poświęcając swój prywatny czas.

Doświadczenia naszych rozmówców zawierają również świadec-
two, że pomaganie drugiemu człowiekowi to wielka wartość, radość 
i swego rodzaju szansa na rozwój (duchowy i zawodowy).

Publikacją tą pragniemy wyrazić uznanie i podziw dla wszystkich 
osób, które we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, bez-
interesownie i z wielkim zaangażowaniem świadczyły bezcenną po-
moc na rzecz drugiego człowieka.

Drodzy Wolontariusze! Jesteśmy zaszczyceni współpracą z Wami!

Czytelnicy! Zapraszamy do lektury!

Izabela Zwierz 
Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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PODZIĘKOWANIE

Drodzy Wolontariusze,

Składamy Wam serdeczne podziękowania za Wasze zaangażo-
wanie, życzliwość i troskę o drugiego człowieka, jaką wykazaliście 
współpracując z nami na rzecz mieszkańców Warszawy. Jesteśmy 
pełni uznania dla Waszej postawy i żywimy nadzieję, że pozostanie-
cie z nami w przyszłości.

Lata 2020 – 2022 były szczególnie trudne ze względu na wydarzenia 
na świecie. Najpierw okres pandemii COVID-19, a później wybuch 
wojny w Ukrainie, to nowe doświadczenia współczesnych pokoleń. 
Wywoływały one niepokój, lęk, niepewność. Wiele dotychczasowych 
i nowych, migrujących z Ukrainy osób wymagało wsparcia. Potrzeb-
ne były zarówno działania specjalistyczne, jak i zwykła, ludzka pomoc 
w wykonywaniu codziennych czynności. Wasze wsparcie, drodzy Wo-
lontariusze, było dla nas wszystkich bardzo cenne, wręcz niezbędne.

Szczególną grupą, wymagającą wsparcia w okresie pandemii, były 
osoby starsze, przewlekle chore, samotne oraz osoby z  niepełno-
sprawnością. Na ich rzecz robiliście zakupy, wykupywaliście leki, 
odbieraliście listy z poczty, wyprowadzaliście psy, dostarczaliście 
środki ochrony osobistej lub po prostu towarzyszyliście im w wizy-
cie u lekarza, spacerze albo wspólnie czytaliście książki. 

Pomagaliście również dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej.

Po wybuchu wojny w Ukrainie do Warszawy przyjechało wiele osób 
uciekających przed niebezpieczeństwem. Były to w większości ko-
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biety z dziećmi  –  ludzie zagubieni, niepewni przyszłości, zatroska-
ni losem swoich bliskich, którzy pozostali w Ukrainie. Pomoc im to 
nie tylko działania, ale również olbrzymie zaangażowanie emocjo-
nalne. Wspólnie tworzyliśmy i prowadziliśmy dla nich Nowy Dom, 
w  którym poczuli się bezpieczni. Był to Punkt Pobytowy „Atrium”. 
Prowadziliście zajęcia dla dzieci, pomagaliście przy dystrybucji żyw-
ności, organizowaliście zbiórki darów, wspieraliście w organizacji 
imprez okolicznościowych (m.in. Wielkanocy, Dnia Dziecka). Byli-
ście z  mieszkańcami „Atrium” w chwilach ich radości i w chwilach 
smutku. Z waszej pomocy skorzystało ponad 700 mieszkańców.

Pomagaliście nam również w prowadzeniu Punktu pomocy rze-
czowej i żywnościowej dla uchodźców, dostarczając tam żywność, 
odzież, artykuły gospodarstwa domowego, środki czystości i środki 
higieny. Dary trafiły do tysięcy osób, które po migracji do Polski nie 
miały zapewnionych podstawowych środków do życia.

Jak dowiadujemy się z rozmów z Wami, pomagaliście uchodźcom 
również w innych miejscach, gdzie tylko to pomoc była potrzebna.

Wiemy, że wasze zaangażowanie jest bardzo ważne dla osób, któ-
rym pomagacie, bo to my często mamy zaszczyt słyszeć wiele cie-
płych słów i podziękowań za Waszą pracę.

Trudno wymienić wszystkie Wasze działania, którymi wspieraliście 
osoby znajdujące się w potrzebie. Daliście świadectwo wrażliwości 
na los drugiego człowieka. Życzymy Wam, abyście tej wrażliwości 
nigdy nie zatracili, bo jak pokazuje rzeczywistość jest ona szczegól-
nie potrzebna – potrzebna nam wszystkim.

Dyrekcja i pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 

Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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MOŻNA BYĆ ZWYKŁYM KOWALSKIM 
Z BEMOWSKIEGO BLOKOWISKA  
I ROBIĆ NIESAMOWITE RZECZY

Agnieszka: Ufff… Ale się napracowaliśmy, jednak było warto. Oczy-
wiście najciekawsza część powstawania niniejszej książki to wywia-
dy z wolontariuszami. Przyznam Ci się do czegoś. Zakładałam, że po 
kilku wywiadach zrobi się monotonnie. Tymczasem dla mnie osobi-
ście było przede wszystkim wzruszająco i niezwykle ciekawie. Bar-
dzo zaskoczyła mnie wspólna cecha naszych wolontariuszy, a  mia-
nowicie ich niezwykła skromność. A co dla Ciebie jest ich wspólnym 
mianownikiem?

Przemek: Każdy wywiad jest inny. Każdy człowiek i spotkanie to inna 
historia, oddzielny rozdział. Dla mnie wspólnym mianownikiem jest 
ich wewnętrzna motywacja. Każdy z  wolontariuszy działał, bo taką 
miał potrzebę. Nie przypominam sobie, żeby ktoś postawił na pierw-
szym miejscu korzyści. Oczywiście inspiracje do pomocy są różne, ale 
wszyscy podkreślali, że ich chęć pomagania wypływała z  wnętrza… 
Nikt im nie kazał tego robić, nie musieli się nikomu przypodobać ani 
zaimponować. Działali też nie po to, żeby później zamieścić relację na 
Instagramie. Zresztą podczas naszych rozmów mówili, że właściwie 
z nikim nie dzielili się, że działają w wolontariacie.

Agnieszka: Ciekawe spostrzeżenie. Czyli Twoim zdaniem kierowała 
nimi motywacja wewnętrzna. Ja na to nie zwróciłam uwagi. Jestem 
zaskoczona, że na to właśnie zwróciłeś uwagę, ale faktycznie tak 
mówili. Potrzeba wynikała z wnętrza.

Rozmowa Agnieszki i Przemka 
redaktorów publikacji,  
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
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Przemek, nie pytam Cię o  zaangażowanie ani obszary działań na-
szych rozmówców, o  korzyści płynące z  tej działalności, ponieważ 
to wszystko Czytelnicy znajdą w książce. Zaznaczę, że odpowiedzi 
były zaskakujące, a każda z tych historii nieporównywalna z następ-
ną. Chcę Cię jednak zapytać, czy nagrywanie wywiadów zmieniło 
obraz wolontariuszy w Twoich oczach?

Przemek: W sposób radykalny nie zmieniło. Z pewnością była to oka-
zja, żeby ich lepiej poznać jako ludzi oraz ich emocje towarzyszące 
pracy wolontarystycznej. Tak sobie pomyślałem, że  przeprowadze-
nie takich rozmów powinno odbywać się z każdym wolontariuszem. 
Może nie na samym początku kiedy zaczynamy wspólnie działać, bo 
prawdopodobnie na wiele pytań nie odpowiedzą tak otwarcie, jak 
bohaterowie naszej książki. Ich doświadczenia życiowe i przemy-
ślenia były naprawdę bardzo ciekawe. Dzięki wywiadom poznałem 
naszych rozmówców nie w relacji koordynator-wolontariusz, tylko 
w wymiarze ogólnoludzkim.

Agnieszka: Przemek. Myślę, że nasi bohaterowie są autorami tej 
książki. My jedynie ich wysłuchaliśmy i spisaliśmy ich wypowiedzi. 
Jednak dobrze, że mamy w  tym projekcie swój udział, bo spodzie-
wam się, że to będzie bestseller na rynku wydawniczym. :)

A właśnie… Co Cię zainspirowało do realizacji tego projektu?

Przemek: Chciałem słowami wolontariuszy opowiedzieć ludziom 
o tym, co to jest wolontariat. Chciałem też dowiedzieć się jakie są 
korzyści z  wolontariatu, co on znaczy dla ochotników, co im daje. 
Sam termin „wolontariat” kojarzy się wyłącznie z  dawaniem cze-
goś od siebie. A  mi zależało, żeby pokazać wolontariat jako formę 
aktywności, w której uczestniczy się w pełni. Jak napisał przed laty 
Antoine de Saint-Exupéry – „Aby istnieć trzeba uczestniczyć”. A sam 
pomysł… Szczerze mówiąc bardzo chciałem docenić wyjątkowość 
zaangażowania wszystkich wolontariuszy i szukałem do tego odpo-
wiedniej formy.

Agnieszka: Czyli chciałeś zrobić coś wyjątkowego?
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Przemek: Nie wiem czy ta książka będzie wyjątkowa. Pomyślałem, 
że chcę stworzyć coś trwałego, coś co pozostanie. Taka swego ro-
dzaju pamiątka z wolontariatu.

Agnieszka: Rozumiem. Świetny pomysł. Zdarza sie, że książki wiel-
kich teoretyków z  rozmaitych dziedzin zwykle mamy na studiach 
i później nijak one nie mają przełożenia w życiu i praktyce. Myślę, że 
ta pozycja będzie wyjątkowa. Prawdziwe relacje, prawdziwych ludzi, 
z prawdziwego życia. Sztos.

Przemek: Dlatego zaprosiłem Ciebie do współpracy, żeby to był 
sztos.

Agnieszka: Dziękuję.

Przemek: Cieszę się z naszej współpracy.

Agnieszka: Ale wracając do książki…

Przemek: No właśnie dokończmy już…

Agnieszka: Książka odnosi się do wolontariatu z czasów pandemii 
oraz wojny w Ukrainie i związanego z nią kryzysu uchodźczego, czy-
li czasów niezwykle trudnych. Jak w Twojej ocenie, w tym konkret-
nym czasie ewaluował wolontariat?

Przemek: Bardzo się zmienił. Wcześniej wolontariat w naszym 
Ośrodku był działaniem systemowym, nastawionym na długą 
współpracę z  konkretną grupą odbiorców. A  w  czasie pandemii 
i wojny działania stały się spontaniczne. Wolontariusze zgłaszali się 
pod wpływem emocjonalnego impulsu bądź przekazów medialnych. 
Często przychodzili na chwilę i znikali. Ten wolontariat z natury też 
powinien być długofalowy. Sama pandemia trwała dwa lata, a wojna 
trwa już prawie rok. Trudno jednak utrzymać ludzi w stanie euforii 
pomagania przez tak długi czas. Konieczne jest bycie z tymi osobami, 
zachęcanie ich cały czas do działania. Koordynacja bliska wolonta-
riuszom. Pierwszy raz uczestniczyliśmy w tak poważnych kryzysach. 
Nikt nie był przygotowany na systemowe, długofalowe  rozwiąza-
nia. Uczyliśmy się z dnia na dzień.
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Agnieszka: Czyli wolontariat w nazwijmy to „normalnych” czasach 
był bardziej usystematyzowany? A w dobie obu kryzysów: zdrowot-
nego i politycznego był spontaniczny? Pojawiała się emocja, coś się 
zapaliło i równie szybko zgasło?

Przemek: W normalnych czasach jest przestrzeń na przygotowanie 
planu, na korekty. Tutaj odbywało się to bardzo szybko. Trzeba było 
organizować pomoc w trybie natychmiastowym. Jest parę działań, 
które pewnie teraz zrobiłbym inaczej. Ale nie o to chodzi, żeby się 
teraz biczować.

Agnieszka: Prawdopodobnie wszystkie trudności spowodowane 
były sytuacją kryzysową w skali, z  jaką się nigdy nie zetknęliśmy. 
Nikt z  nas nie wiedział, co będzie za chwilę, jak będzie wyglądała 
nasza praca i  życie. Przy tej okazji życzmy sobie, jeśli to wszystko 
wygaśnie i się uspokoi, aby nigdy się nie powtórzyło.

Przemek: Powracając do naszych rozmów wiesz co zauważyłem? 
Wolontariat stał się istotnym epizodem w  życiu naszych rozmów-
ców. Właściwie nawet nie epizodem, a rozdziałem.

Agnieszka: Ja słuchając opowieści wolontariuszy patrzyłam na ich 
zaangażowanie, energię, zadowolenie, czułam, że chcę być taka jak 
oni. Przy okazji moich refleksji zastanawiałam się, jaki wpływ może 
mieć ta książka na Czytelnika? Jak myślisz?

Przemek: Mam nadzieję, że Czytelnik poczuje podobnie jak my 
dreszcz emocji i sobie pomyśli, że nie trzeba być geniuszem lub kimś 
wyjątkowym, żeby robić cudowne rzeczy. Nagle można odkryć, że 
pomaganie nie jest przypisane celebrytom. Żeby być wolontariu-
szem można być zwykłym Kowalskim z  bemowskiego blokowiska 
i robić niesamowite rzeczy. Wystarczy być człowiekiem.

Agnieszka: Przemek, czy chcesz coś tą drogą przekazać wolontariu-
szom?

Przemek: Mam gotowość na to żeby więcej z Wami rozmawiać. Też 
o tych trudnych sytuacjach, które Was spotykają w trakcie wolonta-
riatu. Chcę jeszcze powiedzieć, że bezinteresowne dawanie dobra 
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drugiemu człowiekowi oznacza, że weszliście na najwyższy poziom 
człowieczeństwa.

Agnieszka: Pięknie powiedziane. Znowu się wzruszyłam. Przemek, 
życzę Tobie i nam wszystkim dalszych sukcesów. Dziękuję za rozmo-
wę i  za to, że zaangażowałeś mnie do tego wyjątkowego projektu. 
Jestem bogatsza o kilkanaście spotkań z wyjątkowymi osobami.

Przemek: A ja dziękuję Tobie za nadanie tym rozmowom dynamiki. 
Za pomysły i formułę pytań, za olbrzymi wkład w redakcję i spisanie 
tej książki. Kolejny raz udowodniłaś mi, że działanie w pojedynkę zu-
baża wartość przedsięwzięcia.
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POZNAŁAM NIESAMOWITYCH LUDZI  
O KAŻDYM MOŻNA NAPISAĆ KSIĄŻKĘ

Przemek: Pani Danuto, jak się zaczęła Pani przygoda z wolontaria-
tem?

Pani Danuta: Mam opowiedzieć o  ostatnich latach, czy o  jeszcze 
dawniejszych czasach? Bo jeśli o dawnych, to wtedy w  ogóle tego 
nie określano wolontariatem.

Przemek: To w przeszłości również była Pani wolontariuszką?

Pani Danuta: To były trochę inne czasy. Z  całym szacunkiem, ale 
jest między nami pewna przepaść wieku. Podczas zajęć z  dziećmi 
mówię im, że jestem dinozaurem, a  dzieci lubią dinozaury. Śmiech. 
Były kiedyś działania pomocowe, ale tak się ich nie nazywało. Nie 
były wypromowane, nie miały takich ram jak obecnie. Aktualnie są 
wypracowane odpowiednie standardy i  normy. Tak naprawdę wo-
lontariat wypromowali i nadali mu formę „Ochotnicy Warszawscy”. 
Dawno, dawno temu, w czasach Gomułki i Gierka… Może za daleko 
sięgam… Na przykład podczas zimy stulecia dzieciaki ze szkoły cho-
dziły pomagać. My również z grupą studencką szliśmy pomagać. Ra-
dością było z tego również to, że trochę zajęć przepadnie, ale to było 
oczywiste, że trzeba pomóc i się pomagało. To były takie czasy, że 
się wszyscy społecznie wspierali. Natomiast wówczas nie nazywa-
no tego wolontariatem. Na co dzień ludzie reagowali wzajemnie na 
potrzeby. Na przykład jak był strajk studencki, to oczywiste było, że 
robimy dla nich kanapki. Moim zdaniem takie wydarzenia kształtują 
postawy społeczne i albo się później ma taki gen pomocowy albo się 
go nie ma.

Rozmowa z Panią Danutą



14

Przemek: Co determinowało taką postawę, żeby pójść i pomagać?

Pani Danuta: Nie zwracało się uwagi na uwarunkowania politycz-
ne. Pomagało się ludziom. Natomiast taki prawdziwy wolontariat 
dla mnie zaczął się na emeryturze. Gdy przeszłam na emeryturę 
pierwsze pół roku oddawałam się intensywnie rodzinie, wnuczkom, 
bardzo się wszystkim nacieszyłam, odpoczęłam, wyspałam się. Było 
fajnie, ale czegoś brakowało. I któregoś dnia wpadła mi w ręce ga-
zetka. Szara, niepozorna, chyba „Głos Bemowa”, tytułu dokładnie 
nie pamiętam. Przeczytałam ogłoszenie, że potrzebni są ludzie do 
wolontariatu w bibliotece.

Agnieszka: Dawno to było?

Pani Danuta: Pięć lat temu. Czyli przeszłam na emeryturę, miałam 
pół roku zachłyśnięcia się wolnością, a potem szukałam formy bycia 
potrzebną. Myślę, że każdy potrzebuje czuć się potrzebny. Poza tym, 
jak człowiek jest cały czas ze swoimi bliskimi, to w końcu można im 
się znudzić. Śmiech. A ja nie chciałam się tak starzeć, żeby się znu-
dzić rodzinie. W związku z tym zainteresowałam się wolontariatem. 
Pamiętacie Państwo bajkę pt. „Pomysłowy Dobromir”? To ja wła-
śnie tak, jak ten Dobromir miałam nagły przebłysk, że to jest coś dla 
mnie. Myślę sobie, dlaczego nie spróbować? I poszłam na spotkanie 
dla wolontariuszy. Podczas spotkania dowiedziałam się, że będzie 
ze mną podpisana umowa. Byłam zaskoczona. I  myślę sobie, że to 
w wolontariacie może stanowić pewien mały minus. Umowa kojarzy 
się ludziom jednak ze zobowiązaniem, a ludzie czują, że chcą pomóc 
wtedy, kiedy oni będą mieli czas i chęć. Umowa kojarzy się z tym, że 
muszę… Muszę być… Muszę zrobić… A ja nie muszę.

Przemek: W  terminologii wolontariatu jest to nazywane porozu-
mieniem i w naszym porozumieniu nie ma zapisu, że ktoś coś musi.

Pani Danuta: Panie Przemku, tu nie chodzi o zapis, tylko o skojarze-
nie. Od razu człowiek myśli, że zawarł umowę, a nie wie, jak się bę-
dzie czuł. Czy zdrowie pozwoli na aktywność, czy się wywiąże z zo-
bowiązań.

Przemek: Czyli forma porozumienia jest dla Pani zbyt wiążąca?
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Pani Danuta: Mówię o sobie. Mam grono przyjaciółek i znajomych, 
którzy pomagają i robią dużo rzeczy dla innych nie zawierając umów, 
a de facto są wolontariuszami.

Przemek: Wróćmy jeszcze na chwilę do początków. Dostała jednak 
Pani umowę, podpisała ją i jak to się dalej potoczyło?

Pani Danuta: Moim zadaniem było czytanie seniorom w  Domach 
Pomocy Społecznej dla kombatantów przy ul.  Sterniczej i  Pirenej-
skiej. I tak się wszystko zaczęło. Ustaliliśmy dni i wstępny spis lektur 
do czytania. Zespół biblioteczny przyjął mnie bardzo ciepło. Suge-
rowali ciekawe pozycje, wszystko mi przygotowywali. Jeździłam raz 
lub dwa razy w tygodniu. Ustaliłam z mieszkańcami, co lubią czytać. 
Nieraz na nasze spotkania przychodziło pięć, dziesięć osób, a nieraz 
dwadzieścia. Wkładałam w to dużo serca. W domach dla kombatan-
tów są różni mieszkańcy. Niektórzy są starsi ode mnie, a niektórzy 
młodsi. Poznałam mieszkańca, który znalazł się tam po misji w Afga-
nistanie. Trochę sobie porozmawialiśmy. Wspólnie ustalaliśmy, co 
będziemy czytać. Najfajniejszą lekturą okazał się Grzesiuk. Zaczęli-
śmy od „Boso, ale w ostrogach”.

Przemek: Super, to jest klasyka…

Pani Danuta: Wspominaliśmy realia ówczesnej Warszawy. Czyta-
łam fragment i nagle Pani Basia, jedna z mieszkanek mówi: „A tam 
to był taki sklep”. Na to Pan Janek mówi: „Co Ty gadasz? Tam było co 
innego”. I zaczęły się wspomnienia. I opowieści. Jak tego słuchałam, 
to pomyślałam sobie, że w zasadzie należałoby to wszystko spisać. 
To były niesamowite historie. Czasami czytaliśmy, a  często przera-
dzało się to w  spotkania wspominkowe i  sobie gadaliśmy. Kiedyś 
zaczęliśmy rozmawiać o kulinariach, kto na co miałby ochotę. Wia-
domo, że w domach pomocy społecznej jest zdrowa dieta, a tu jedna 
pani mówi: „Pani Danusiu, może by Pani mogła śledzia przynieść”. 
Ten wolontariat naprawdę był fajny. Poznałam niesamowitych ludzi. 
O każdym można napisać książkę. I tak to trwało. Ponadto mnie to 
wciągnęło. Przychodziłam do nich np.  na jasełka, które kombatan-
ci sami przygotowywali. Czasem trzeba było coś pomóc. Z czasem 
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stworzyła się stała grupa. Siadywaliśmy najczęściej w  jadalni, mia-
łam bluzkę z oznaczeniem, że jestem wolontariuszem, żeby być 
widoczną dla mieszkańców. Dzięki temu doświadczeniu sama dla 
siebie zaczęłam dużo czytać. Czytaliśmy też dużo lektur, między in-
nymi „Nad Niemnem”. Bardzo chętnie się wraca do tego typu pozycji, 
jeśli człowiek już nie musi, tylko chce. Zupełnie inaczej się te książki 
wtedy odbiera. 

Agnieszka: A jakie ma Pani najfajniejsze wspomnienie?

Pani Danuta: Najfajniejsze wspomnienie… Hm… Jedna z mieszkanek 
uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim w grupie „Parasol”. Bardzo 
wiekowa osoba. Zaproponowałam żeby zrobić lekcje dla dziecia-
ków ze szkoły – klas piątych i  starszych. Marysia tak fajnie opowia-
dała dzieciom o swoich przeżyciach z Powstania. Boże, jaka ona była 
szczęśliwa. Zorganizowaliśmy tort dla Marysi. Ona wprawdzie wcze-
śniej uczestniczyła już w wydarzeniach dla Powstańców, ale to jest co 
innego. Zwykle są to wydarzenia ze sztywnym scenariuszem i pompą. 
Ona tego nie lubi. Natomiast tu, w szkole, to wszystko było sponta-
niczne. Dzieci zadawały mnóstwo pytań. Opowiadała im, jak brzmi 
cisza. Dzieci były zdziwione. A Mania mówi, że jak się wchodziło do 
kanału z miasta objętego Powstaniem, gdzie była wszechogarniająca 
strzelanina, krzyki, wybuchy, nagle człowieka ogarniała cisza. Pytali, 
czy się nie bała. Opowiadała, że się nie bała. Było cicho, chociaż bar-
dzo śmierdziało. To spotkanie w szkole to uboczny efekt mojej pracy 
wolontarystycznej. Zresztą nie było to ostatnie spotkanie. Kolejne 
odbyło się w  szkole mojej wnuczki. Zauważyłam, że wolontariat za-
czął mnie budować. Żeby się dobrze przygotować do spotkań musia-
łam doczytać, musiałam coś sprawdzić. Oczywiście człowiek również 
czuje się dowartościowany.

Agnieszka: Pani Danusiu, to jak już jesteśmy przy korzyściach, to 
poza wzmocnieniem, doczytaniem, to co dobrego poza tym przy-
nósł wolontariat dla Pani?

Pani Danuta: To, że na przykład musiałam się nauczyć ogarniać 
technicznie pewne rzeczy.

Agnieszka: Czyli oddziaływanie na wielu płaszczyznach?
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Pani Danuta: Zdecydowanie tak.

Agnieszka: A jakaś trudna sytuacja się Pani zdarzyła?

Pani Danuta: Ona nie była trudna, ale bardzo wzruszająca. Wyda-
rzyła się, gdy miałam czytać w  jednym z  domów. Pobiegłam oczy-
wiście na to spotkanie. Okazało się, że były inne zajęcia. Coś się 
zdublowało i ostatecznie na spotkanie ze mną przyszła jedna pani. 
Zaproponowałam, że oczywiście mogę poczytać, ale też możemy iść 
na spacer do ogrodu. Wybrała spacer. Długo rozmawiałyśmy… I co 
się okazało? Ta pani jest na świecie całkiem sama. Nie jest w stanie 
zaakceptować różnych sytuacji życiowych. I do tego dzisiaj właśnie 
ma urodziny. Zaczęła mi opowiadać o swoim życiu. A ja słuchałam. 
Piłyśmy wodę, spacerowałyśmy. I  później ona powiedziała: „Pani 
Danusiu, ja Pani bardzo dziękuję. To były moje najfajniejsze urodzi-
ny od wielu, wielu lat”. To mi mocno utkwiło w pamięci. Na koniec ze 
wzruszenia obie się popłakałyśmy.

Agnieszka: Ta Pani dostała najlepszy możliwy prezent w  samotno-
ści, czyli czas i uwagę drugiego człowieka.

Przemek: Przy okazji, jak mówimy o  trudnościach, to pojawia się 
trudność emocjonalna…

Pani Danuta: Wiem, że pewnych rzeczy nie można brać do siebie 
i  nimi żyć, bo to nas bardzo obciąża. To już wiem, że kiedy się na-
słucham o trudnych sytuacjach, to muszę umieć się zdystansować. 
Ludzie muszą się też wygadać. Nigdy nie wiadomo, w jakiej my bę-
dziemy kiedyś sytuacji.

Agnieszka: A jak Pani przyjaciele czy środowisko rodzinne przyjmu-
je fakt zaangażowania w wolontariat?

Pani Danuta: Na początku byli zdziwieni. Później byli obojętni. Po-
tem, kiedy zaczęłam opowiadać o swojej pracy miesiąc po miesiącu, 
byli zainteresowani. A na koniec sami się dopytywali o moją pracę. 
A  nawet się wdrożyli. Śmiech. Kiedyś ich zaangażowałam i  wyszły 
piękne warsztaty dla dzieci. Jedna z babć przebrała się za Kurpiankę. 
Dzieciaki były zachwycone. Później zorganizowałam ze znajomymi 
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zajęcia pt. „Szydełko dla dzieci”. To nieprawda, że dzieci nie chcą ta-
kich zajęć. One chcą uwagi, a w dzisiejszych czasach rodzice nie mają 
czasu. Dzieci przychodzące na zajęcia mówią do mnie babciu Danu-
siu. Czasem rozpoznają mnie na ulicy, czasem na różnych festynach. 
Biegną do mnie, pchają się na kolana. Namawiam moje koleżanki se-
niorki, żeby też się zaangażowały w wolontariat. Jest jednak bariera 
międzypokoleniowa… Świat, choćby sprzed 10 lat, był zupełnie inny 
niż ten dzisiejszy. Kto to słyszał, żeby siedzieć kiedyś w komputerze 
i telefonie i bez przerwy grać.

Przemek: Czy ta bariera jest odczuwalna również podczas rozmo-
wy?

Pani Danuta: Z  dziećmi? Nie. Dzieciaki są bardzo otwarte. Nato-
miast nie znają wielu pojęć. Przy wierszyku „Abecadło z pieca spa-
dło” pytają, co to jest ten piec albo co to jest komnata, fajerka. Obec-
nie dzieci nie znają w ogóle takich pojęć. Tak samo jest z legendami. 
Dużo sformułowań trzeba tłumaczyć. Czytam dzieciom, czytam 
seniorom. Fajnie jest, jak wspólnie spędzamy czas. Czytamy i nie pę-
dzimy. W każdej chwili możemy pogadać np. o tej Czerniakowskiej, 
co tam ówcześnie było, że była tam jatka, czyli sklep z koniną.

Przemek: Jak słucham, co Pani robi, to tak sobie myślę, że z jednej 
strony wydawałoby się, że są to proste czynności… Czytanie… Roz-
mowa… A ile to daje możliwości rozwoju, ile dróg otwiera, ile ciepła, 
zrozumienia, poświęcenia czasu. Wydaje się, że tak niewiele trzeba…

Pani Danuta: Pamiętacie Państwo serial „Kobieta za ladą”?

Agnieszka: Ja pamiętam. Przemek raczej nie.

Pani Danuta: Nieraz wracają takie obrazy. Idę do sklepu i  rozma-
wiam z  paniami w  moim małym sklepiku osiedlowym, czasem po-
chwalę fajnie zrobioną wystawkę. Wtedy te panie są dumne i rosną 
po komplemencie. Poza tym są bardzo zaradne. Odkrawają końców-
ki wędlin, pakują, żeby nie straciły świeżości i sprzedają taniej. Jest 
u nich schludnie, fajnie, miło. Jeśli dbamy o siebie nawzajem, to jest 
dobrze. Ta pani za ladą dba o klientów, a ja jako klient mogę to doce-
nić. W życiu jest tak, że raz można być z jednej, a raz z drugiej strony 
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lady. Tak samo, jak u lekarza. Można być po tej stronie biurka w ga-
binecie, gdzie siedzi lekarz, ale on kiedyś też może się znaleźć po 
stronie biurka dla pacjenta.

Agnieszka: Nieoczekiwanie całkiem fajna puenta z tego wyszła, że 
możemy się znaleźć po każdej ze stron, bo nigdy nie wiadomo, co 
życie przyniesie.

Pani Danuto, a gdyby miała Pani zachęcić kogoś do wolontariatu, to 
co by Pani mu powiedziała?

Przemek: Zwłaszcza seniorów…

Pani Danuta: My, seniorzy, jesteśmy leniuchy. Wiecie jak mi się nie 
chciało dzisiaj przyjechać?

Agnieszka: Jednak Pani przyszła. Bardzo dziarsko weszła Pani do 
Ośrodka, widziałam.

Pani Danuta: No robię, co mogę. Śmiech. Już od rana zastanawiałam 
się, jak zdążę od Was na dyżur do biblioteki. Jeszcze myślę o tym, jak 
zachęcić… Można zaprosić do spróbowania. Obserwowałam panią, 
która cierpi na depresję. Przyszła pomóc do biblioteki. Bez umowy. 
Widziałam, jaka była zadowolona i chętna do współpracy i pomocy. 
Trzeba najpierw przyjść, spróbować i  zobaczyć. Przeczytałam, że 
każde działanie daje efekt. Myślę, że najłatwiej byłoby mi zachęcić 
sobą, swoim przykładem.

Przemek: Czyli najlepiej zaprosić grupkę ludzi, żeby zobaczyli 
w praktyce, jak to działa?

Pani Danuta: Niekoniecznie. Zobaczcie, jak ludzie się zaktywizowali 
w czasie pandemii. My, Polacy, mamy taką mentalność. Jest potrzeba, 
to pomagamy. Jest naprawdę dużo możliwości dołączenia  do róż-
nych grup i bez problemu coś można sobie wybrać. Jest taka grupa 

„Szalone emerytki”, one robią na drutach super rzeczy. Jest świetna 
atmosfera, za każdym razem któraś coś upiecze. Działają w ramach 
biblioteki. Są również zajęcia z  decoupage’u. Odkryłam będąc wo-
lontariuszką, że i ja się mogę przy okazji dużo nauczyć. Nigdy wcze-
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śniej bym tego nie przypuszczała. To była dla mnie trampolina. Po ja-
kimś czasie działalności wolontarystycznej podpytałam, czy byłaby 
możliwość zatrudnienia na jakąś małą cząstkę etatu. Rozmawiałam 
z  Panią Dyrektor biblioteki. Także aktualnie mam skraweczek eta-
tu, pomagam w bibliotece, uczę się nadal różnych ciekawych rzeczy 
i oczywiście jestem wolontariuszką.

Przemek: Czy można powiedzieć, że jest Pani animatorką?

Pani Danuta: Jaka tam ze mnie animatorka? Wymyślam dla dzieci 
różne zabawy, warsztaty, opowiadania, teatrzyki…

Przemek: Nie ma co się bać – Pani po prostu to robi…

Pani Danuta: Tak, robię, bo chce mi się chcieć. Bardzo lubię to, co ro-
bię. Mamy panią w bibliotece, która bardzo ciężko choruje. Ona tak 
pięknie maluje. Jest dużo osób chorych, które chętnie przychodzą, 
żeby porozmawiać.

Przemek: Czy wolontariat jest dla każdego?

Pani Danuta: Każdy może się realizować w tym, co lubi, co kocha, co 
sprawia mu przyjemność. Ja sama nigdy w życiu nie przypuszczałam, 
że będę robiła to, co teraz. Dzięki wolontariatowi mam poczucie by-
cia potrzebną. Czuję się doceniana nie tylko wśród znajomych, ale 
też w  gronie rodzinnym. Rodzina wie, że mam dużo zajęć i  mówią, 
że nie będą mi zawracać głowy dyżurem z wnuczkami. Oczywiście 
tak się dogadujemy żeby wszystko pogodzić. Poza tym takie babcie 
i dziadkowie są dla wnucząt bardziej atrakcyjni, kiedy są limitowani.

Przemek: Bo nie są zawsze dostępni?

Pani Danuta: Tak.

Przemek: Wiele rzeczy Pani powiedziała, które miło było mi usły-
szeć…

Agnieszka: Dużo jest perełek w tej rozmowie…

Przemek: Dla mnie bardzo ważne jest to, że wolontariat Panią 
wzbogacił.
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Pani Danuta: Chyba u  każdego następuje wzmocnienie. Widzę to 
u wielu osób. Realia życia są takie, że najlepiej by było dać wolonta-
riuszowi-seniorowi możliwość, angażowania się wtedy, kiedy może.

Przemek i Agnieszka: Pani Danuto, bardzo dziękujemy za rozmowę 
i poświęcony czas.

Pani Danuta: Ja również dziękuję.
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JESTEM W STANIE POMÓC,  
TO JEST MIARĄ MOJEGO BOGACTWA

Rozmowa z Wojtkiem

Przemek: Ready, steady, go…

Wojtek: No też czuję pewne podniecenie, bo nie wiem, jakie będą 
pytania. Nie przygotowałem się w żaden sposób…

Przemek: Pytania będą tendencyjne. Śmiech. Ile czasu jesteś wolon-
tariuszem?

Wojtek: Już ponad dwa lata.

Przemek: Co się przez ten czas wydarzyło? Komu pomagałeś?

Wojtek: Przez ten czas najpierw zostałem przydzielony do Eweli-
ny i zadanie polegało na tym, żeby pomóc jej wydostać się z dołka 
matematycznego, w który wpadła będąc uczennicą drugiej klasy li-
ceum. To była wiosna. Trzeba było ją z tego dołka wyciągnąć i pomóc 
jej zaliczyć rok. Niestety to się nie udało, wobec czego staraliśmy się 
przygotować do poprawki w sierpniu.

Przemek: Czyli pomagasz ucząc?

Wojtek: Tak. Moim głównym zadaniem we współpracy z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej Dzielnicy  Bemowo jest udzielanie korepetycji 
oraz bycie tzw.  starszym bratem. Kolejne zlecenie jakie dostałem, 
tzn. zadanie specjalne, to było zawitanie do domu dwóch chłopców, 

Rozmowa z Wojtkiem
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którzy przeżyli tragedię rodzinną. Była to pomoc w ustabilizowaniu 
ich sytuacji i wsparcie. Zadania, które dostawałem, były przeróżne. 
Dotyczyły zarówno edukacji jednego z chłopców, jak i pomocy w ży-
ciu rodzinnym. Nie tylko uczyliśmy się i odrabialiśmy lekcje, ale mia-
łem też zadania nietypowe, jak na przykład pomoc we wstawieniu  
szyby w drzwiach. Nawiązałem relację nie tylko z chłopcem, które-
go uczyłem, ale ze wszystkimi członkami rodziny, czyli bratem oraz 
mamą tego chłopca. Rodzina ta miała spore problemy. Konieczna 
była im pomoc kompleksowa, która wykraczała znacznie poza moje 
umiejętności i możliwości.

Przemek: Wiesz co tam się u nich stało?

Wojtek: Tak, jestem świadomy historii rodziny oraz problemów z ja-
kimi się borykali. Otwarcie o tym rozmawialiśmy. Ojciec był pracow-
nikiem służby mundurowej. Był jednocześnie gwałtownym alkoholi-
kiem, stosował przemoc wobec dzieci. Odcisnęło się to na psychice 
obu chłopców. Życie rodzinne było bardzo zaburzone. Każdy w  tej 
rodzinie wydawał mi się znerwicowany, napięty. Każdy miał przej-
ścia wypisane na swojej twarzy i  w swojej psychice. Można to było 
zauważyć na przykładzie najmłodszego chłopca, który ledwo czytał 
mając dziewięć lat. Chłopiec żył zamknięty w swoim świecie. Jeszcze 
do tego dokuczał mu jego starszy brat, który dokuczał też matce. Ta 
doświadczana agresja spadała kaskadowo. Starszy chłopiec nie pa-
nował nad swoim zachowaniem w szkole. Sam prowokował sytuacje 
trudne dla siebie i innych. Kończyło się to tym, że jakieś dziecko coś 
miało wbite przez niego w  nogę czy porwane ubranie, wyrządzoną 
jakąś szkodę. W konsekwencji po tego typu zdarzeniach był wysyła-
ny do domu. Matka chłopców była znerwicowana. Nie była w stanie 
utrzymać dłużej pracy, chociaż ma wszelkie kwalifikacje do tego, jest 
doktorem ekonomii. Spokojnie mogłaby mieć dobrą pracę i  ją utrzy-
mać, gdyby tylko sytuacja w rodzinie na to pozwoliła. Każdy z człon-
ków rodziny został mocno skrzywdzony przez ojca i teraz oni wszyscy 
potrzebują fachowej pomocy. Ostatni kontakt z  nimi miałem przed 
wakacjami. Matka zastanawiała się nad wysłaniem starszego syna 
na terapię do kompleksu szkoły połączonej ze szpitalem. Nie można 
w  jego przypadku mówić o  możliwości normalnego toku nauczania, 
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bo chłopiec wykorzystał już wszystkie możliwości, jakie dawał mu 
system i  nie poradził sobie. Gdyby nie był skrzywdzony przez ojca 
uważam, że świetnie by sobie radził w normalnym systemie edukacji. 
Ma wszelkie umiejętności poznawcze i zdolności naukowe.

Przemek: Myślę, że wejście w tak trudne środowisko i podjęcie pró-
by nauczania to duża odwaga. Jak to oceniasz?

Wojtek: Odwaga? Nie musiałem przechodzić w  sobie walki o  tę 
odwagę. Ja szukałem i chętnie godziłem się na takie wyzwania, bo 
czułem potrzebę wyzwań, a miałem deficyt realizacji tych potrzeb 
w życiu zawodowym. Mam potrzebę dbania o to, żeby w moim życiu 
był drugi tor robienia rzeczy dla ludzi, robienia rzeczy za darmo, ro-
bienia tylko dlatego, że coś umiem i mogę komuś pomóc.

Przemek: Wspomniałem o  odwadze, bo jak kieruję wolontariusza 
do rodziny, to  mówię np.  że jest trudna sytuacja, dziecko jest nad-
pobudliwe albo niechętne do nauki i czasem zdarza się, że osoby się 
wycofują. Oczywiście to nie jest oskarżenie, że ktoś nie chce podjąć 
wyzwania, tylko raczej ocena swoich własnych możliwości. Mogłeś 
podejść do tego czysto zadaniowo, czyli założyć, że masz przekazać 
tylko wiedzę z zakresu matematyki. A z tego, co słyszę, to ta mate-
matyka zeszła na dalszy plan, a Twoja rola była zupełnie inna.

Wojtek: Tak, mój wolontariat był otwarty. Co prawda podstawo-
wym zadaniem miała być nauka matematyki, ale później doszły do 
tego rozmowy o życiu. Sama nauka to było 20 – 30 % tego, co robi-
łem.

Przemek: Czyli jak to wyglądało praktycznie? Przychodziłeś i …

Wojtek: Oczywiście zawsze podejmowałem próbę wspólnej nauki. 
Jednak średnio co drugi raz gdy przychodziłem, właśnie wydarza-
ła się jakaś akcja. Zwykle coś się zadziało wcześniej w  ciągu dnia. 
Albo starszy chłopiec coś nabroił albo młodszy się źle poczuł. Tam 
wiecznie coś się działo. Jeśli dało się wyczuć, że jest szansa, żeby po-
siedzieć z chłopcem przy nauce, to robiłem to oczywiście. Podczas 
naszych lekcji ich mama miała chwilę wytchnienia od ciągłego czu-
wania nad nimi.
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Przemek: Zdarzało Ci się rozmawiać z  chłopcami wychowawczo? 
Na przykład o ich zachowaniu?

Wojtek: Tak. Zawsze jak zaczynam z  kimś pracę, to rozmawiam 
wstępnie o  kontrakcie, jaki zawieramy. Tworzymy ramy naszej 
współpracy. Ja chętnie poświęcam swój czas, ale na warunkach, 
które tworzą faktyczną atmosferę pracy. Chodzi o  to, żeby mieć 
poczucie postępu. W przypadku Eweliny to było prostsze. Ona wy-
konywała pracę samodzielnie, a ja pomagałem. W przypadku chłop-
ców już nie było to takie oczywiste. Miałem z chłopcami umowę, że 
mówimy sobie, jak mamy zły dzień. I wtedy robimy sobie ćwiczenia 
rozluźniające na początek, albo porozmawiamy lub skrócimy trochę 
zajęcia. Przywołując zasady kontraktu, nieco ich to trzeźwiło. Mó-
wiłem im, że obowiązuje zasada wzajemności. Ja się zachowuję wo-
bec nich w porządku i oczekuję tego samego od nich. Okazywałem 
im szacunek, traktowałem po partnersku i pokazywałem, że zależy 
mi na tym, żeby tu być, a nie przychodziłem dlatego, że ktoś mi kazał.

Agnieszka: Zawsze się Wam udawało zachować te zasady?

Wojtek: Nie, wiadomo, że nie. Jak był zły dzień, to do chłopca nie 
docierały żadne argumenty.

Agnieszka: A jak to wyglądało, jak się nie dało…

Wojtek: Jak się nie dało… Czasem mama chłopców dzwoniła i mó-
wiła, że danego dnia nie ma szans na wyciszenie chłopców i naukę. 
Starała się zachować w porządku wobec mnie.

Agnieszka: Rozumiem, że na moment Waszej współpracy mama 
chłopców była sama? A to, co opisujesz, to pokłosie nieszczęśliwych 
zdarzeń w domu? Pokłosie tej trudnej sytuacji…

Wojtek: Tak, to było pokłosie po śmierci ojca. Po pewnym czasie 
przyszła do mnie taka myśl, że projekty mają swój początek i koniec. 
Gdy poznałem lepiej tę rodzinę, po jakimś czasie uczestniczenia 
w ich życiu, zdałem sobie sprawę, że w obszarze edukacji niewiele  
posuwa się do przodu…
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Przemek: Trochę występowałeś w roli asystenta rodziny?

Wojtek: Tak. Wdałem się w taką rolę siłą rzeczy. Rozmawiałem wie-
le razy z mamą. Siadaliśmy przy herbacie na koniec zajęć i słuchałem, 
co się zadziało w ostatnim czasie. Widziałem, że jej to pomaga i jest 
to wartość dodana. Natomiast, tak jak wcześniej wspomniałem, po 
pewnym czasie doszedłem do wniosku, że nie widzę progresu. Im 
była potrzebna głębsza terapia i  pomoc kogoś bardziej wykwalifi-
kowanego, kto się kompleksowo skoncentruje na tej rodzinie w stu 
procentach. A moja praca to jakby nakleić plasterek osobie ciężko 
chorej.

Agnieszka: Terapia nie była tutaj Twoją kompetencją ani zadaniem.

Wojtek: Oczywiście, natomiast czułem, że moim obowiązkiem jest 
podniesienie tej kwestii i zgłoszenie Przemkowi potrzeby komplek-
sowej pomocy rodzinie.

Agnieszka: Był taki moment, kiedy poczułeś, że za dużo na siebie 
wziąłeś?

Wojtek: To była bardziej kwestia tego, że w dłuższej perspektywie 
przestałem dostrzegać efekty. Tym samym wyczerpała się formuła 
współpracy. Zakończenie zgrało się z wakacjami, kiedy oni też mieli 
własne plany.

Przemek: Z mojej perspektywy miałeś bardzo trudne zadanie. Do-
stałem feedback od rodziny, że sposób twojego kontaktu z nimi 
i udzielone wsparcie, w tym rozmowy, bycie z nimi i drobne naprawy 
w domu były super. Bardzo ciepło o Tobie mówiono, zarówno mama 
jak i asystentka rodziny. Także zakończenie współpracy i  wyjście 
z rodziny było przemyślane i przeprowadzone w sposób niemal te-
rapeutyczny, żeby nikt na tym nie ucierpiał. Gratuluję.

Wojtek: Bardzo miło mi to słyszeć. Dziękuję. Wynikało to wszystko 
z szacunku do rodziny.

Przemek: Porozmawiajmy jeszcze o Ewelinie. Nieco starszej dziew-
czynce, też znajdującej się w  trudnej sytuacji rodzinnej. Miała za-
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grożenie, że nie zda do następnej klasy. Co  tam się zadziało? Jak 
przebiegała wasza współpraca? Jak sprawiłeś, że zaczęła się uczyć 
i poszła dalej?

Wojtek: Ewelina miała poważne braki w podstawach z matematyki. 
Nie przeszła z sukcesem pierwszego etapu nauki jak: tabliczka mno-
żenia, płynność robienia zadań w  głowie, śmiałości do tego, żeby 
próbować i  odwagi do podchodzenia do zadań, które mają więcej, 
niż jeden krok. W  matmie chodzi o  to, żeby się nie bać, wziąć ten 
problem, obejrzeć go z  każdej strony i  zastosować narzędzia, któ-
re się posiada z  poprzednich lekcji. Uważam, że nauka jest najbar-
dziej efektywna, kiedy przedstawiamy trudne koncepcje w  prosty 
sposób. Widziałem, że ona się bardzo boi dużych tematów i ogromu 
pracy, która jest dla niej niezrozumiała. Pytałem ją, jak są prowadzo-
ne lekcje zdalne. Opowiedziała mi o tym i zrozumiałem, że ta forma 
nauki sprawia jej wiele kłopotów. Podczas naszej współpracy chcia-
łem pokazać jej bardzo uniwersalne narzędzie , które może być po-
mocne do radzenia sobie później ze studiami, z egzaminami.

Przemek: Ona załapała technikę, jak ma się uczyć. Zdała. Dostała 
się do technikum i wówczas też prosiła o Twoją pomoc. Odmówiłeś 
wtedy. Dlaczego?

Wojtek: To było spowodowane tym, że sensem przekazania wie-
dzy, jak się uczyć i  narzędzi do tego, jak powinna wyglądać nauka 
jest to, żeby człowiek nie potrzebował tej pomocy non stop, tylko 
żeby to była forma mądrej pomocy. Ważne było, żeby mając już 
wędkę, sama umiała złowić rybę. Tym samym sposobem, jakim 
podchodziliśmy do matmy, możemy podejść do uczenia się innych 
przedmiotów… Biologii, historii… Jak gromadzić wiedzę, jak ją sys-
tematyzować,  jak powtarzać, jak przygotować się do egzaminu, jak 
uczyć się innych rzeczy np. języka obcego. Ważna jest nauka syste-
matyczności, tworzenia swoich archiwów wiedzy, podsumowań, to 
pomaga w każdym aspekcie. A zatem sens takich zadań specjalnych 
i korepetycji jest wtedy, kiedy jesteśmy w stanie zadziałać w okresie 
pół roku na tyle, żeby ta nauka później procentowała. Żeby to było 
zasiane ziarno w człowieku, które zakiełkuje i wzrośnie.
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Przemek: Czyli można powiedzieć, że uczyłeś uczyć.

Wojtek: Myślę, że tak. Taka była moja koncepcja.

Przemek: Był to wolontariat edukacyjny z wątkiem koleżeńskości. 
Nie była to ścisła formuła, że przychodzi korepetytor, przekazuje 
wiedzę i zamyka temat. Zawsze staramy się zachęcać wolontariuszy 
do bycia też troszkę, tak jak wcześniej powiedziałeś, takim starszym 
bratem, starszą siostrą. Jakbyś miał zachęcić do wolontariatu inne 
osoby i powiedzieć, co taka rola może im dać?

Wojtek: No cóż, każdy wolontariat, jaki podejmuję ma jeden wspól-
ny mianownik: chęć dzielenia się ze światem. Wolontariat poma-
ga wyjść poza naszą bańkę, w  której siedzimy na co dzień. To jest 
szczególnie widoczne przy organizowaniu akcji „Szlachetna Pacz-
ka”. Teraz jestem liderem „Szlachetnej Paczki” na Piastów. Wycho-
dzę ze swojego domu i  idę do domu ludzi, którzy nie mają ciepłej 
wody ani centralnego ogrzewania, bardzo skromnie żyją obracając 
każdą złotówkę na wszystkie strony, zanim ją wydadzą. Żyją na po-
ziomie, który kiedyś nie był dla mnie dostrzegalny ani wyobrażalny. 
Tymczasem okazuje się, że bardzo blisko mnie żyją ludzie, którzy są 
w kompletnie innej sytuacji, a jestem w stanie do nich wyjść i pomóc 
im, naprawdę małym nakładem pracy. Jestem w stanie wpłynąć na 
życie drugiego człowieka. To jest dla mnie niesamowite. Też ciekawą 
kwestią jest, jak reagujesz na pytanie, czy jesteś bogaty. Czym dla 
Ciebie jest to bogactwo? Czy to, ile posiadasz na koncie, czy to, ile 
żyć potrafisz zmienić, na ilu ludzi jesteś w stanie pozytywnie wpły-
nąć, ilu osobom jesteś w stanie pomóc. To też jest miarą bogactwa 
w pewnym sensie. Takiego bogactwa bardziej duchowego, które wy-
chodzi poza tor codzienności i pogoni za pieniądzem czy za karierą. 
Uważam, że te relacje zawiązujące się w czasie wolontariatu są naj-
bardziej prawdziwe.

Przemek: Czyli można by ukuć hasło: „Wejdź do wolontariatu, a bę-
dziesz bogaty”.

Wojtek: Wzbogać się. Tak. Ja autentycznie tak to odbieram. Kiedy 
mam wpływ na życie drugiego człowieka, jest to dla mnie wielkie 
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osiągnięcie. To tak, jakbym za tę Ewelinę mógł sobie medal przypiąć. 
Jestem dumny, że ona poszła na egzamin i  dała sobie znakomicie 
radę. Do tego właśnie dążyliśmy. Nie ja miałem za nią pisać, to ona 
miała być na tyle przygotowana i pewna siebie. Chciałem, aby wy-
szła z poczucia beznadziejności i niskiej samooceny, poszła i dopię-
ła swego. I ona to zrobiła. Późniejsze jej zadowolenie i pozytywne 
emocje, że dała radę, to jest największa satysfakcja w  moim życiu. 
Jest to nie do wycenienia.

Przemek: Tak jest. Fantastycznie się tego słucha. Mówiłeś o wycho-
dzeniu poza bańkę. Rozumiem, że chodzi o rozszerzenie swojej em-
patii. Są ludzie biedni albo tacy, którzy czegoś nie potrafią, a z dru-
giej strony jesteś Ty i jesteś sprawczy.

Wojtek: I kwestią jest to, co Ty z tym robisz. Masz za sobą tyle lat 
nauki, dużo inwestycji rodziców w Twoją edukację, a Ty potem sie-
dzisz i co? Klepiesz coś w komputer. W pewnym momencie pojawia 
się chęć wyjścia do ludzi. Nagle się okazuje, że coś, co dla Ciebie jest 
proste, dla kogoś może być czymś, co zmienia życie. Tym bardziej 
wtedy można się zastanowić co ja mógłbym zrobić dla kogoś.

Agnieszka: Tylko do takiej postawy trzeba dojrzeć i  każdy dojrze-
wa na zupełnie innym etapie swojego życia. Ty jesteś bardzo młodą 
osobą. Są ludzie, którzy do takiej postawy dojrzewają w drugiej po-
łowie życia.

Wojtek: To prawda. Ja mam trzydzieści lat, stabilną sytuację życio-
wą. Mogę się tym dzielić i chcę to robić.

Agnieszka: No właśnie i masz pełną tego świadomość…

Wojtek: Tak. Najchętniej bym tak pracował. Gdybym mógł zmienić 
swoją pracę i jednocześnie zachować swoje dotychczasowe zarobki, 
to ja bardzo chętnie bym jeździł do ludzi, uczył dzieci matematyki 
albo załatwiał różne pilne sprawy. To jest praca z ludźmi. Tego wła-
śnie najbardziej mi brakuje w życiu zawodowym.

Agnieszka: A gdzie pracujesz aktualnie, jeśli mogę zapytać?
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Wojtek: W banku, w IT. W czasie ostatnich lat to była tylko i wyłącz-
nie praca w domu przy komputerze, czyli współpraca z pikselami na 
ekranie, a nie z twarzą. Jestem w takiej sytuacji, że nie znam twarzy 
ludzi, z którymi pracuję. Czuję się jak jaskiniowiec i potrzebuję wyjść 
do ludzi, bo jestem zwierzęciem stadnym.

Przemek: Wiem, że opwiadałeś swojej narzeczonej, że jesteś wo-
lontariuszem. Mieliśmy okazję wspólnie spotkać sie tutaj w Ośrod-
ku. Czy komuś jeszcze mówiłeś o swojej działalności?

Wojtek: Tak, mówię o tym dlatego, żeby zachęcić innych do dzielenia 
się czasem wolnym. Opowiadam o tym rodzinie, najbliższym znajo-
mym. Dobrze, żeby ludzie wiedzieli, że jest taka akcja, jak „Szlachet-
na Paczka”, że działają lokalne Ośrodki Pomocy Społcznej. Staram 
się inspirować swoim przykładem.

Przemek: Czyli rośniesz na lokalnego lidera, który prowadzi niefor-
malnie rekrutację w terenie. Śmiech. I jak oni reagują?

Wojtek: Różnie. Niektórzy mówią „Wow, robisz super rzeczy”, a ktoś 
inny pomyśli o tym w swoim kontekście. Mam sporo znajomych, któ-
rzy już się zajmują różnymi formami wolontariatu. Siostra, kuzyni, 
brali udział w „Szlachetnej Paczce”, byli liderami regionów. A z drugiej 
strony nie ma takiej świadomości, że Ośrodek Pomocy Społecznej to 
miejsce, do którego można przyjść po wolontariat. I tu mi brakuje ta-
kiej marki. Nie ma centralnej reklamy wszystkich ośrodków typu „My 
Was potrzebujemy. Zaangażuj się Obywatelu”. Każda z tych komórek 
angażuje się lokalnie. Tobie idzie lepiej, komuś w innym miejscu idzie 
gorzej i  tam w  ogóle nie ma żadnego wolontariatu. Sam szukałem, 
gdzie mogę iść do wolontariatu, Odezwałem się do Ochotników, do 
Kombatantów i cisza. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. U Was dosta-
łem odpowiedź od razu. Jednak potrzebne jest wyjście do ludzi na za-
sadzie „Cześć, jesteśmy i zapraszamy do współpracy”.

Przemek: Słucham tego, jakie wspaniałe rzeczy ludzie robią, co się 
dzieje w wolontariacie. I nie jest to tylko tak, że pójdę dla jakiejś pani 
po zakupy i to jest koniec. Dla niej ten kwadrans rozmowy w przed-
pokoju jest niezwykle ważny.
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Agnieszka: I to może być dla tej pani najfajniejsze piętnaście minut 
w tym tygodniu.

Przemek: Zwłaszcza, że pani może być w rozsypce po traumatycz-
nych przeżyciach, wszystko może ją przerastać. I  przychodzi czło-
wiek, siada z nią, pije herbatę i wykazuje zrozumienie, słucha.

Wojtek: Tak, jest to kotwica do normalności. Może wreszcie zrobić 
herbatę, usiąść i pogadać. To jest dużo.

Przemek: Fajnie by było, gdyby jakaś katedra, naukowcy podjęli się 
przeliczenia kosztów wolontariatu… Gdyby zamiast wolontariusza 
miał przyjść psycholog, niania, korepetytor…

Wojtek: Myślisz o  przeliczeniu pracy wolontariuszy na kasę? No 
wiesz, w szpitalach o co się nie potkniesz, to ma naklejkę „Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Myślę, że Polska w dużym stopniu 
stoi na takich akcjach. Sama akcja dla Ukraińców. Ile Polacy urucho-
mili w sobie dobroci. Pomagali, bo tak trzeba i tak czuli. Jest to w na-
rodzie i trzeba z tego korzystać w konstruktywny sposób. Znaleźć 
drogę dotarcia do ludzi. Mam wrażenie, że w Polsce nie ma kultury 
życia społecznego, szczególnie w dużych miastach. A szczególnie te-
raz po pandemii przydałaby się ofensywa na powrót życia społecz-
nego, żeby organizować kółka sąsiedzkie. Akurat na Bemowie to 
wszystko działa. Jednak w wielu miejscach tego nie ma. To jest do-
bry przykład, który powinno się przekazywać dalej. Jest „Szopa”, jest 
ten Twój domek „MALtana”, gdzie można coś własnego zorganizo-
wać. Promocja tego typu zachowań jest bardzo pożyteczna. Wiem, 
że cała masa ludzi spędza czas samotnie.

Przemek: Właściwie mógłbym nie zadawać pytań i sam doskonale 
byś opowiedział o  wolontariacie i  o tym, co zrobić, żeby on lepiej 
działał. Fajnie, że masz tak głęboki wgląd w tej dziedzinie. Cieszę się, 
że wolontariat dał Ci radość. Że Ewelina sobie poradziła i że mogłeś 
wesprzeć rodzinę z problemami w trudnym dla niej czasie. Chcemy, 
żeby w  książce wybrzmiało szczególnie, że wolontariat to radość, 
a nie zdobywanie punktów.
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Agnieszka: Każda z osób mówi coś tak fascynującego i zaskakujące-
go, że powodów do radości jest bardzo wiele.

Wojtek: Ludzie nie zdają sobie sprawy z mocy swojej sprawczości. 
Szczególnie w wolontariacie. Powinno się podkreślać, jak wielka ra-
dość płynie z tego zadania. Nie dość, że zrobiłeś coś dla kogoś, zro-
biliście to razem. Pomogłeś komuś w  czymś, co dla tej konkretnej 
osoby było nie do przejścia. Trzeba pokazać wolontariuszom, że 
wykorzystując zdolność empatii są w stanie wejść w buty tej drugiej 
osoby, zrozumieć ją i realnie ją wesprzeć. I nieważne, że dla Ciebie 
to nie był żaden problem. Ważne jest, że dla tego konkretnego czło-
wiek była to góra nie do przejścia. Na przykład dla Eweliny egzamin 
z matematyki był górą nie do pokonania, a dla mnie przyjemnością 
była współpraca z nią.

Przemek: Fajnie, że mówisz o radości, o zadowoleniu. Wolontariu-
sze, z którymi rozmawiałem często mówili, że nic takiego nie zrobi-
li w  wolontariacie. Oni mówili, że „tylko rozmawiali”, „tylko zrobili 
zakupy”, „tylko pomogli w matematyce”. Wszyscy jesteście bardzo 
skromni.

Wojtek: Tak, nic nie robią, a działa…

Przemek: Uważam, że tak właśnie powinno się doceniać swoją dzia-
łalność w wolontariacie. Możesz być z siebie dumny. Udało Ci się ko-
muś pomóc, ktoś skorzystał z Twojej obecności…

Agnieszka: Trzeba umieć siebie docenić. U Ciebie widać, że wszyst-
ko jest wyważone, ale jednocześnie czerpiesz satysfakcję z tego.

Wojtek: Trzeba umieć dostrzec kim jesteśmy dla osoby potrzebu-
jącej naszej pomocy. Dla nas coś może być drobnostką, a dla kogoś 
całym światem. I to jest ta wartość.

Przemek: I żeby było jasne, nie chodzi o chwalenie się.

Wojtek: Oczywiście, że nie. Chodzi o  rzeczywistą miarę naszego 
wpływu. Teraz jak słyszę, jak byłem postrzegany, to umacniam się 
w  przekonaniu, że moje działania są skuteczne i  mogę tak działać 
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dalej. To jest jeszcze dodatkowa satysfakcja odebrana z  opóźnie-
niem. Super.

Agnieszka: Bardzo podoba mi się Twoja misja. Jesteś sprawczy. 
Wprowadzasz kogoś na górę i towarzyszysz mu w tym. A następnie, 
skoro ktoś już umie sam wejść na górę, to Ty się żegnasz i idziesz da-
lej do kogoś, kto jeszcze nie ma tej umiejętności. Niezwykle świado-
me działanie. Bardzo mnie to ujęło.

Przemek: Bardzo miło się rozmawiało. Dziękujemy. Mam nadzieję, 
że ta książka będzie jednym z puzzli do promocji wolontariatu.
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WOLONTARIAT POMÓGŁ MI WYJŚĆ 
POZA SAMEGO SIEBIE

Przemek: Panie Krzysztofie, pamiętam, że kilka razy się umawiali-
śmy, zanim zaczął Pan współpracę jako wolontariusz. Z  czego wy-
nikało Pana niezdecydowanie? Z  jednej strony Pan argumentował  
problemową sytuacją w  życiu osobistym, a  z  drugiej, że chce Pan 
podejść do zadania odpowiedzialnie…

Pan Krzysztof: Było dokładnie tak, jak Pan powiedział. Opowiedzia-
łem wtedy Panu o mojej sytuacji życiowej i dzisiaj opowiedziałbym 
to samo. To się zgadzało zarówno z moją ówczesną sytuacją życiową, 
jak i z moim charakterem pełnym wahań. Ja w tamtym czasie zosta-
łem sam. Umarła moja Mama. Zostałem zupełnie sam. Mam tylko 
dalszych krewnych. Z  drugiej strony przyznaję, że czułem rodzaj 
wewnętrznej wskazówki, że należy komuś pomóc.

Przemek: Jak to się pojawiło? Skąd ta inspiracja?

Pan Krzysztof: Jestem wierzący. W  tym czasie wielokrotnie sły-
szałem w  kościele czytania o  niesieniu pomocy. Dodatkowo zbie-
gło się to z wewnętrznym poczuciem chęci niesienia pomocy. No 
i to, o czym już wspomniałem, że byłem sam. Ja nie chciałem być 
sam.

Przemek: Czyli była u Pana też potrzeba kontaktu z kimś?

Pan Krzysztof: Tak.

Przemek: To był czas pandemii. Jeszcze ciągle byliśmy zamasecz-

Rozmowa z Panem Krzysztofem
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kowani i w różnych rygorach sanitarnych. Nie bał się Pan, że mając 
wrodzone problemy zdrowotne, może to jeszcze bardziej pogorszyć 
Pana sytuację?

Pan Krzysztof: Nie. To znaczy bałem się pandemii jako takiej. Oczy-
wiście chodziłem w maseczce i przestrzegałem wszelkich reguł sa-
nitarnych. Pytałem Pana w  jaki sposób będę kontaktował się z  tą 
osobą, której mam pomóc. Pan mi wtedy udzielił konkretnych wska-
zówek, że np. podaje się pieniądze za zakupy przez drzwi, bez wcho-
dzenia do mieszkania. Dostałem od Pana konkretne rady, których 
potrzebowałem i bardzo za nie dziękuję.

Przemek: Panie Krzysztofie, jak zapraszałem tu Pana do naszej dzi-
siejszej rozmowy, powiedział Pan, że „inni na pewno są lepsi i więcej 
zrobili”. Nie jest Pan pierwszą osobą, z  którą rozmawiamy, i  która 
tak mówi. Zastanawiam się, skąd taka skromność u wolontariuszy. 
Większość mówi, że właściwie nie zrobili nic takiego, o czym można 
by było mówić. Skąd to się bierze?

Pan Krzysztof: Nie wiem. Nie potrafię za innych odpowiedzieć. 
Przyznaję, że jestem zdziwiony słysząc, że to powszechne.

Agnieszka: Robicie Państwo tyle dobrego, a  jesteście tak bardzo 
skromni jednocześnie…

Pan Krzysztof: A czy Państwo nie robią? Organizujecie przecież 
całą akcję…

Agnieszka: Panie Krzysztofie, my jesteśmy w pracy. To też jest trosz-
kę inaczej.

Przemek: Ja dostałem takie zadanie zawodowe. Mam zorganizo-
wać wolontariat, który jest powszechnie uznany na świecie jako 
narzędzie w wielu aspektach pobudzające aktywność społeczną. To 
jedna z  form kształtowania postaw obywatelskich. Dotyczy to za-
równo osoby, która doświadcza pomocy, jak i osoby, która tę pomoc 
ofiarowuje. Jest to więc działanie Ośrodka jako instytucji.

Pan Krzysztof: Tak, to jest potrzebne.
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Przemek: Kim się Pan opiekuje? Jak to się zaczęło?

Pan Krzysztof: Panie Przemku, powiedział Pan, że dopasowuje lu-
dzi do siebie. To znaczy wolontariusza i osobę potrzebującą i że wy-
brał dla mnie starszą kobietę o  imieniu Hanna, mieszkającą nieda-
leko. Potem się okazało, że ta starsza pani jest z  rocznika mojego 
nieżyjącego już ojca. To też miało dla mnie jakieś znaczenie. Podał 
mi Pan adres. Mieliśmy się tam spotkać we trójkę. Pamiętam, że by-
łem przed umówioną godziną. Zadzwoniłem domofonem. Pani mnie 
wpuściła. Okazało się, że ma kota, co mi się spodobało. Wywiązała 
się miła rozmowa. Ja jestem bardzo nieśmiały. Ta Pani okazała się 
osobą ciepłą i bystrą. Pan przyszedł chwilę później. Rozmawialiśmy 
we trójkę. Wymieniłem się danymi kontaktowymi z Panią. Po Pana 
wyjściu ja jeszcze chwilę zostałem.

Przemek: Cieszę się, że trafiliście sobie do gustu. A jak ta pomoc da-
lej się rozwijała?

Pan Krzysztof: Cóż, może nie powinienem na to pytanie odpowie-
dzieć. Może poza mikrofonem. Wszystko potoczyło się inaczej, niż 
sądziłem. I jeśli pomogłem, to inaczej, niż zakładałem wcześniej. Ja 
niewiele pomogłem.

Przemek: A kto to ocenił?

Pan Krzysztof: Ja tak to oceniam.

Przemek: Sądzę, że z perspektywy osoby, która tę pomoc otrzymała 
wygląda to inaczej.

Pan Krzysztof: Mówię o własnych subiektywnych ocenach. Pierw-
szą pomocą miał być wspólny spacer. Wyszliśmy. Rozmawialiśmy. 
Było ostre słońce i  ostry wiatr. To była szczera rozmowa, Pani 
opowiedziała mi o swojej sytuacji i czego potrzebuje. Niestety od-
chorowałem ten spacer. Byłem tydzień przeziębiony. Mam słabe 
zdrowie, po ojcu. Wówczas zorientowałem się, że fizycznie niewie-
le tej pani pomogę. Natomiast pomyślałem, że mogę kupić dla niej 
chodzik. Miałem na ten cel odłożone pieniądze dla mojej mamy. 
Miałem go kupić po wyjściu mamy ze szpitala. Mama ze szpitala 
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nie wyszła. Kupiłem Pani Hannie chodzik. To była ta moja pomoc. 
Właściwie to było jedyne, w czym jej pomogłem. Ona potem była 
w stanie sama chodzić do apteki i do sklepu. Była z tego powodu 
szczęśliwa. Nasze dalsze kontakty polegają na tym, że zdzwaniamy 
się raz lub dwa razy w tygodniu. Raz zrobiłem dla niej zakupy i raz 
kupiłem leki. I to wszystko przez te półtora roku.

Agnieszka: Panie Krzysztofie, czyli śmiało można powiedzieć, że roz-
wiązał Pan największy problem tej pani, brak możliwości samodziel-
nego wychodzenia z domu.

Pan Krzysztof: Tylko tyle.

Agnieszka: To jest aż tyle.

Przemek: Są tacy ludzie, którzy jadą przykładowo do domu dziecka 
i kupują dla dzieci laptopy. Taki człowiek zarabia na przykład trzysta 
tysięcy złotych. Wydał dajmy na to pięćdziesiąt tysięcy, to obiek-
tywnie dużo pieniędzy. Jednak o wartości naszej pomocy nie świad-
czy jej wysokość tylko nasze możliwości.

Pan Krzysztof: Ja się podzieliłem tym, co miałem.

Przemek: No właśnie. Teraz inaczej może Pan o sobie pomyśleć niż 
przed chwilą. To jest bardzo ważne, co Pan zrobił. Może się Pan do-
cenić.

Pan Krzysztof: Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Zaskakującą. 
Przypadek, a  może nie. Chcę złożyć świadectwo pewnego zdarze-
nia. Zgubiłem w  sklepie kartę bankomatową. Zorientowałem się 
dopiero po trzech godzinach. To było niecały tydzień temu. Przera-
żony dzwonię do banku z pytaniem, czy zginęły pieniądze. Okazało 
się, że nic nie zginęło. Zastrzegłem kartę. Idę do tego sklepu. Pytam 
o kartę. Wyobraźcie sobie Państwo, w sklepie była moja karta. Jakaś 
starsza pani podobno znalazła i oddała pracownikom sklepu. Zapy-
tałem, jaka pani znalazła moją kartę. Powiedziano mi, że nie znają jej, 
że ta pani rzadko przychodzi na zakupy. Wieczorem, jak co piątek, 
zdzwaniamy się z Panią Hanią. Rozmawiamy. Opowiedziałem jej, że 
zgubiłem kartę bankomatową. A ona mówi, że właśnie dziś znalazła 
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kartę w tym sklepie. Proszę sobie wyobrazić, że to była moja karta. 
Pani Hania chodzi tam rzadko, bo wbrew pozornej bliskości dojście 
tam nie jest łatwe. Akurat tego dnia się tam wybrała i znalazła moją 
kartę. Przypadek? Nie ma przypadków. To cud.

Przemek: Ja jeszcze nawiążę do tego, co Pan powiedział, że zadzwo-
nił Pan do Pani Hani zapytać co słychać.

Pan Krzysztof: Tak, dzwonię co tydzień.

Przemek: I myśli Pan, że wiele jest osób, które często do niej dzwo-
nią i pytają co słychać?

Pan Krzysztof: Pani Hania ma córkę i wnuczkę oraz jedną znajomą, 
rówieśniczkę. Wiem, że czasem się kontaktują.

Przemek: Z relacji Pani Hani wiem, że to „czasem” oznacza: rzadko. 
Pana telefony są dla niej bardzo ważne. Widzę Pana jako osobę, 
która zrobiła bardzo wiele dla Pani Hani. Ona mówi o Panu bardzo 
ciepło. Opowiada, że dzwonicie do siebie, rozmawiacie. Jest to dla 
niej niezwykle ważne.

Pan Krzysztof: Puchnę z dumy. Śmiech.

Przemek: Panie Krzysztofie, wiem, że ma Pan bardzo ciekawą pracę. 
Może nam Pan zdradzić, gdzie Pan pracuje?

Pan Krzysztof: Tak. Pracuję w Muzeum. Chciałem w takim miejscu 
pracować.

Przemek: Mówił Pan w pracy, że jest Pan wolontariuszem?

Pan Krzysztof: Nie. A należało powiedzieć?

Przemek: Ja bym chciał, żeby wiedza na temat wolontariatu się roz-
przestrzeniała, budowała się jak sieć pajęcza.

Pan Krzysztof: Nie pomyślałem o tym aspekcie.

Przemek: To nie jest kwestia chwalenia. To jest kwestia mówienia 
o dobrej działalności.
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Agnieszka: Takiego dawania świadectwa swoim przykładem…

Przemek: To co Pan zrobił widzę jako dobry powód do tego, żeby 
opowiadać o swojej działaności. Dał Pan świadectwo czynienia do-
bra.

Pan Krzysztof: Przyznaję, że o tym aspekcie nie pomyślałem. Będę 
to musiał przemyśleć.

Przemek: A w ogóle ktoś z Pana otoczenia wie, że jest Pan wolonta-
riuszem?

Pan Krzysztof: Nie.

Przemek: Prawdziwy agent wolontariatu. Śmiech.

Pan Krzysztof: U mnie w pracy jest koleżanka, która jest wolonta-
riuszką, ale specjalnie się tym nie chwaliła…

Agnieszka: Jednak wie Pan o tym. A koleżanka nie wie, że Pan jest 
wolontariuszem. Śmiech.

Pan Krzysztof: Zgłosiłem się do wolontariatu, bo miałem potrzebę 
pomocy i kontaktu, jak już wspomniałem.

Przemek: Panie Krzysztofie, warto być wolontariuszem, bo…

Pan Krzysztof: …bo Ci to pomoże wyjść poza samego siebie, poza 
swoje ograniczenia, obawy i trudności. I spotkasz kogoś, kto Ci dora-
dzi, czyli Państwo tutaj. I jak pomożesz, będziesz czuł radość.

Przemek: Radość to piękne uczucie.

Pan Krzysztof: Namawiam Panią Hanię, żeby spisała swoje wspo-
mnienia. Miała kontakty z ciekawymi osobami…

Przemek: To Pan dodatkowo rozmawia, inspiruje, zachęca…

Pan Krzysztof: Pani Hania wszystko dobrze pamięta, natomiast nie 
ma sił do pisania. Przydałby się jej taki dyktafon, jaki mają Państwo 
do nagrywania wspomnień.

Agnieszka: Jeśli Pani Hania ma telefon komórkowy to dyktafon po-
winien w nim być. A jeśli nie ma, to można zainstalować.
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Pan Krzysztof: Faktycznie, nie pomyślałem o  tym. Powiem jej to. 
Poza tym, gdybyśmy obaj ją zachęcili do nagrywania, to może dałaby 
się namówić. To naprawdę niezwykle ciekawe historie.

Przemek: Chciałbym jeszcze zapytać o  koszty bycia wolontariu-
szem. Czy był moment, kiedy miał Pan dosyć?

Pan Krzysztof: Nie. Nie miałem takiej sytuacji, żeby chcieć rezy-
gnować. Ten mój wolontariat ułożył się inaczej niż zakładałem na 
początku. Może to i dobrze, bo był to dla mnie element zaskoczenia, 
ale i rozwoju.

Przemek: Nie uważa Pan, że wszystko ułożyło się według potrzeb?

Pan Krzysztof: Tak, ma Pan rację. Prawda jest taka, że przychodząc 
tutaj byłem na granicy swoich możliwości fizycznych. Być może, 
gdybym musiał robić regularnie zakupy raz lub dwa razy w tygodniu, 
bym to odchorował. A tak jestem.

Agnieszka: Czyli podsumowując potoczyło się wszystko w dobrym 
kierunku. Wynika z tego, że Państwo wzajemnie sobie pomogliście?

Pan Krzysztof: Myślę, że tak.

Przemek: Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy Panu za poświęco-
ny czas i za rozmowę.

Pan Krzysztof: Ja również dziękuję.
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JESTEM SPEŁNIONA,  
JESTEM ZADOWOLONA,  
CZUJĘ SIĘ POTRZEBNA

Przemek: Dzień dobry.

Pani Jolanta: Dzień dobry.

Agnieszka: Przemek, a wziąłeś materiały pomocnicze do rozmowy?

Przemek: Nie. Nie wziąłem. Ty to masz głowę! Szalona ta końcówka 
tygodnia, żeby tylko zdążyć przed weekendem! Jeszcze to, to i to… :) 
Zaraz wracam.

Przemek: OK. Możemy zaczynać.

Pani Jolanta: A o czym my będziemy rozmawiać?

Przemek: Porozmawiajmy o wolontariacie.

Agnieszka: I o Pani.

Pani Jolanta: O mnie?

Agnieszka: O Pani w wolontariacie.

Pani Jolanta: O moim wolontariacie?

Przemek: Tak, kiedy ten wolontariat się u Pani zaczął?

Pani Jolanta: Ja mam taką propozycję, ja opowiem sama, a czego nie 
opowiem to dopytacie. Czy może tak być?

Rozmowa z Panią Jolantą
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Przemek: Śmiało.

Pani Jolanta: Mój wolontariat zaczął się w  zasadzie jakieś 20  lat 
temu. Wtedy to była działalność nieformalna. Jakoś tak mnie w tym 
kierunku pociągnęło po tragicznych wydarzeniach w  mojej rodzi-
nie. Doszłam wtedy do wniosku, że zacznę pomagać ludziom. To 
się zaczęło od sąsiadów, od znajomych. Były babcie, ciocie, które 
potrzebowały pomocy. To było oczywiście okazjonalne, ale jak ktoś 
potrzebował pomocy, na przykład: coś załatwić, coś zawieźć to ja 
się zgłaszałam. Przy okazji spotkań rodzinnych pytałam co potrzeba 
i wtedy pomagałam. Ale ponieważ nie miałam zbyt dużo czasu, bo 
byłam obciążona pracą zawodową, nie mogła to być pomoc regular-
na. To był okres, kiedy staraliśmy się z synem uzbierać dla niego na 
mieszkanie. Ja pracowałam na tzw. pięciu różnych etatach, w pory-
wach sześciu. Bardzo dużo pracowałam. On zresztą również dużo 
pracował. Staraliśmy się, no bo jednak zakup mieszkania w naszym 
kraju to jest wyzwanie, nie ma co się oszukiwać. Trzeba było spiąć się 
i na to mieszkanie uzbierać, jednocześnie nie kredytując się znacz-
nie, bo to może pociągnąć człowieka niestety w dół. Pomiędzy pracą 
starałam się znaleźć chwilę czasu, żeby pomagać.

Przemek: Ale w międzyczasie sypiała Pani trochę?

Pani Jolanta: Śmiech. No trochę tak, starałam się. W  różnych oko-
licznościach, w  różnych miejscach. Wtedy byłam jeszcze młodsza, 
miałam więcej sił, więc mogłam te przysłowiowe pięć srok za ogon 
łapać. Cel został osiągnięty. Kupiliśmy synowi mieszkanie. Syn się 
wyprowadził. Niedługo później nastał czas pandemii. Zmienił się 
charakter mojej pracy. Ponieważ jestem urzędnikiem to moja pra-
ca przybrała głównie formę zdalną. Dodatkowo zajmuję się prowa-
dzeniem audytów w sieciach aptek. To jest moje drugie zajęcie, któ-
rym się param. Od czasu pandemii moja praca bardzo się zmieniła. 
Miałam więc możliwość pracy w ciągu dwudziestu czterech godzin. 
Nie byłam na stałe związana godzinami swojej pracy i ograniczona 
czasowo. Wtedy chyba zauważyłam na Facebooku ogłoszenie, że 
poszukiwani są wolontariusze. To był początek pandemii. Pomyśla-
łam sobie, że ja mam teraz więcej czasu, więc mogę się zaangażo-
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wać. Faktycznie w  tamtym okresie wszystkim nam sytuacja wyda-
wała się przerażająca. Zderzyliśmy się z czymś czego wcześniej nie 
znaliśmy, nie wiedzieliśmy co będzie. Strach nam zaglądał w oczy. 
Pomyślałam sobie wtedy, w  jak trudnej sytuacji muszą być osoby 
starsze, niepełnosprawne. Postanowiłam, że w związku z moimi 
możliwościami czasowymi mogę tym osobom pomóc. Najszybciej 
jak to było możliwe zaszczepiłam sie przeciw COVID-19 i czułam się 
w pewnym stopniu zabezpieczona. Zgłosiłam się do Was. Zostałam 
bardzo dobrze przyjęta i nawiązałam współpracę. Ale oprócz tego 
nawiązałam współpracę z mieszkankami mojego bloku. Chodziłam 
raz na tydzień po mieszkaniach i zbierałam karteczki ze spisaną listą 
zakupów do zrobienia. Tych pań było chyba dwanaście. Każda dawa-
ła mi kopertę z pieniędzmi. Ja jechałam z synem albo sama do sklepu 
i robiłam zakupy. Po przywiezieniu do domu dzieliłam według list, 
rozliczałam i dostarczałam razem z synem do tych osób. I to się za-
częło od zwykłych zakupów.

Przemek: Zwykłe? Raczej niezwykłe. Zrobienie zakupów dla dwu-
nastu osób wymaga niesłychanie przemyślanej logistyki. Każda 
z tych pań miała zapewne inne potrzeby zakupowe. Dysponowała 
inną kwotą. Uważam, że zorganizowanie pomocy na taką skalę to 
niezwykły wyczyn.

Pani Jolanta: Absolutnie, to żaden wyczyn. Te osoby nie miały spe-
cjalnych oczekiwań. Ser żółty był serem żółtym, nie musiał być ja-
kiejś konkretnej marki. U większości osób się nie przelewa, więc sta-
rałam się, żeby to były średniej klasy produkty. To naprawdę żaden 
problem. Wystarczyło sobie zrobić tabelkę w Excelu, pogrupować, 
wydrukować, pojechać do marketu i zebrać z półek co potrzeba. Ta-
kie zakupy można było zrealizować w mniej niż pół dnia, a te osoby 
miały przez tydzień co jeść i były zabezpieczone. Także poświęcenie 
połowy dnia dla tylu osób to naprawdę niewiele. To żaden problem, 
niech mi Pan wierzy.

Przemek: Z mojej perspektywy to jednak bardzo wielka rzecz.

Pani Jolanta: Później dostałam pod opiekę na stałe pana – bardzo 
sympatycznego człowieka, z  niepełnosprawnością. Nie miał nogi 
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i nie mógł się poruszać. Doszliśmy do porozumienia bardzo szybko 
i dotychczasowy zakres mojej pomocy został poszerzony. Zaczęłam 
realizować jego płatności za media, załatwiałam sprawy w  Urzę-
dzie Dzielnicy Bemowo. Dostałam od tego pana upoważnienie, co 
ułatwiało mi poruszanie się w różnych instytucjach. Oczywiście ro-
biłam też dla niego zakupy. Ponieważ dysponował on niską kwotą 
dochodu to starałam się polować na różnego rodzaju promocje. Ku-
powałam wtedy więcej i zamrażałam, a następnie dowoziłam wtedy, 
kiedy chciał. Po pewnym czasie już się nauczyłam terminów i było 
to już rutynowe działanie. Wiedziałam, kiedy są płatności, kiedy od-
biór środków z Ośrodka Pomocy Społecznej. Ten pan mieszkał dość 
blisko mnie, ale dojazd do niego był niestety utrudniony. Więc sta-
raliśmy się tak robić, żeby kumulować potrzeby, przy czym byłam 
z nim w stałym kontakcie telefonicznym. Mieliśmy ze sobą kontakt 
aż do końca jego życia. Zmarł dość nagle, nieszczęśliwie. Bardzo 
dobrze nam się współpracowało. Myślę też, że i  jemu moja pomoc 
odpowiadała. Udało nam się wiele rzeczy załatwić. Otrzymał od 
Państwa skierowanie do sklepu socjalnego, gdzie mogłam dla niego 
zakupy zrobić trochę taniej.

Przemek: Ja pamiętam Pani pomoc dla tego mężczyzny. On był bar-
dzo wdzięczny za wszystko, co Pani dla niego zrobiła

Pani Jolanta: To miłe co Pan mówi.

Przemek: Mówił bardzo prostymi słowami. Ale jego oczy dziękowa-
ły sto razy bardziej niż jego słowa.

Pani Jolanta: Ale ja od niego nie oczekiwałam żadnej wdzięczno-
ści. Mnie się podobało, że był konkretny, wiedział czego chce. Może 
czasami mogłam go wystraszyć, bo jak wchodzę to z rozmachem jak 
tzw. przysłowiowy ruski czołg i niektórzy ludzie mogą się tego bać. 
Niestety nasza współpraca się skończyła.

Przemek: Ale zgłosiła się Pani do nas ponownie.

Pani Jolanta: Na mojej drodze stanął człowiek, który przeszedł za-
wał. Miał niedotlenienie, był bardzo chory. Jak wyszedł ze szpitala 
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to w  zasadzie potrzebował całodobowej, kompleksowej pomocy. 
Było dużo walki o  jego zdrowie. Trzeba było organizować rehabi-
litację, orzeczenie o  niepełnosprawności, wiele formalności zwią-
zanych ze zmianą sposobu życia. Miał matkę w  sędziwym wieku 
i żadnej bliskiej rodziny. Matka w żaden sposób nie była w stanie się 
nim zaopiekować, więc poprosiła mnie o  pomoc. Tu walka trwała 
cały rok, żeby przywrócić do zdrowia tego człowieka. Z osoby, która 
była skazana na wegetatywny tryb życia, udało się ją doprowadzić 
do względnego stanu funkcjonowania. Obecnie potrafi się już pod-
pisać, chodzi, w osiemdziesięciu procentach odzyskał pamięć. Wra-
ca do swojego życia. Mogę powiedzieć, że to jest bardzo satysfak-
cjonujące. U poprzedniego pana było wiadomo jaka forma pomocy 
jest potrzebna i dawało nam się to dość łatwo określić. W drugim 
przypadku choroba przyszła nagle. Nikt na tę sytuację nie był przy-
gotowany. To była droga w nieznane. Nie było wiadomo, czy się uda 
czy nie. Ja nie mam zupełnie wiedzy na temat leczenia osób w takim 
stanie. Musiałam wszystkiego uczyć się, dowiadywać.

Przemek: Czy Pani zajmuje stanowisko kierownicze?

Pani Jolanta: Tak. Jestem naczelnikiem.

Przemek: To widać.

Pani Jolanta: Śmiech.

Przemek: Zaradność, zarządzanie czasem, poukładanie zadań 
w osiągnięciu celu opanowane perfekt.

Pani Jolanta: Jakoś trochę przez lata zdążyłam się nauczyć organi-
zacji pracy. Także walka była niesamowita. O wizyty lekarskie, o leki. 
Bardzo jestem wdzięczna Waszemu Ośrodkowi. Pracownik socjal-
ny, który opiekuje się tym panem, jest fantastycznym człowiekiem. 
Skierował nas do odpowiednich miejsc. Powiedział jak się w ogóle 
poruszać w tej sytuacji. Ja zupełnie nie wiedziałam jak i od czego za-
cząć. Gdyby nie pomoc Państwa kolegi z Ośrodka byłoby mi bardzo 
trudno dojść po nitce do kłębka. Teraz sytuacja jest ustabilizowana 
i jest duża szansa na powrót do aktywności zawodowej, do jazdy sa-
mochodem. Nie wyobrażacie sobie Państwo w jakiej on był sytuacji.
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Przemek: Ja pamiętam jak Pani tutaj do nas przyszła i opowiadała 
o tym człowieku. My wtedy rozważaliśmy możliwość umieszczenia 
go w Domu Pomocy Społecznej. Wtedy nie było perspektywy.

Pani Jolanta: Może będziecie Państwo mieli okazję zobaczyć teraz 
tego pana, przychodzi co miesiąc ze mną do kasy.  Staram się go dys-
cyplinować, żeby się dużo ruszał. Uczę, jak korzystać z  Internetu, 
map google itp.

Przemek: Wolontariat w Pani wykonaniu to nauka życia.

Agnieszka: Nic, tylko oddać się pod Pani opiekę. Ja bym chciała żeby 
ktoś mnie nauczył takiej organizacji czasu.

Pani Jolanta: Ja od dawna miałam taką tendencję. Na stanowisko 
kierownicze trafiłam dwa lata po rozpoczęciu pracy. To była moja 
pierwsza praca. Dostrzeżono we mnie predyspozycje i talent orga-
nizacyjny. Wiek mój świadczy już o bliskiej emeryturze. Przez szereg 
lat pracy nabrałam trochę doświadczenia, co mi teraz ułatwia dzia-
łalność. Ale to zupełnie różne sytuacje. No i  satysfakcja z  pomocy 
w wyciągnięciu tego człowieka z kompletnego tzw. dołka zdrowot-
nego, nieporównywalna do pracy zawodowej. Ten człowiek obecnie 
z instruktorem uczy się jeździć samochodem.

Przemek: Ten sukces to jego i Pani ciężka praca.

Pani Jolanta: Tak, jego ciężka praca. Myślę, że jeszcze pół roku 
i może dojdzie do prawie pełnej sprawności. Mówię prawie, bo ma 
luki pamięciowe, co do których obawiam sie, że się już nie cofną. My-
ślę jednak, że to nie przeszkodzi mu w normalnym funkcjonowaniu. 
Jego celem jest powrót do pracy. A jeżeli to się uda, to w okolicach 
wiosny zgłoszę się do Państwa po jakąś kolejną osobę.

Agnieszka: Jakaś przerwa, na miesiąc chociaż? Śmiech.

Pani Jolanta: To jest bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście popełni-
łam błędy, ale bardzo dużo też się nauczyłam i to w dziedzinie, z któ-
rą nigdy wcześniej nie miałam do czynienia. Poznałam przemiłych 
ludzi, zdobyłam wiedzę. Mogę teraz udzielać innym informacji.
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Przemek: Wiele tych korzyści z wolontariatu.

Pani Jolanta: Mam wielką satysfakcję widząc, jak ktoś dzięki pomo-
cy zaczyna funkcjonować, cieszyć się życiem. Ja nie mam już małych 
dzieci, wnuków jeszcze nie mam. Czas mogę ukierunkować na czy-
nienie komuś dobra, żeby było mu lżej. Bo przecież osoby z niepeł-
nosprawnościami nie mają lekko. Ja już nie mówię o  takich działa-
niach, jak samo bycie z  tym człowiekiem, porozmawianie, danie 
przestrzeni do powiedzenia co go boli. Pomoc namacalna, kiedy zni-
kają problemy, które taką osobę nurtują jest bardzo ważna. Pewne 
problemy dla nas, zdrowych, nie istnieją, my o nich nie wiemy. My 
sobie nie zdajemy sprawy, jak mocno te osoby mogą przeżywać to, 
że nie są w  stanie samodzielnie podjąć próby rozwiązania swoich 
spraw. Ja bardzo dobrze się z tym czuję, że mogę pomóc. Mnie taki 
charakter pomagania odpowiada. Czuję się spełniona.

Przemek: Właśnie chciałem zapytać, jakie uczucia towarzyszą Pani 
w trakcie pomagania?

Pani Jolanta: Jestem spełniona, jestem zadowolona, czuję się po-
trzebna. Mam swoje życie prywatne, rodzinne. Czuję, że ten czas 
jest dobrze wykorzystany. Mogłabym w tym czasie siedzieć w fotelu 
i czytać kolejną książkę. Książki czytam i tak, bo lubię. Niektórym się 
wydaje, że w ciągu dnia jest mało czasu. Nic bardziej mylnego. A co 
jest ciekawe, że czym więcej ma się obowiązków, tym łatwiej o or-
ganizację tego czasu. Jeśli ktoś sobie dzień dobrze poukłada i  do-
brze zaplanuje, to naprawdę jest w stanie wiele zadań zrealizować. 
Ja oczywiście staram się nagradzać i odpoczywać w trakcie urlopów, 
wyjazdów. Jakieś przyjemności w  tak zwanym międzyczasie sobie 
robię i tak życie sobie płynie. Jestem zadowolona. Jestem szczęśli-
wa. Jestem otwarta na ludzi. Lubię przebywać wśród ludzi.

Przemek: Powiedziała Pani, że czuje się spełniona. Czy możemy mó-
wić, że wolontariat sprzyja zaspokojeniu wyższych potrzeb, np. du-
chowych.

Pani Jolanta: Myślę, że tak. Wolontariat teraz jest już dla mnie bar-
dzo ważny. To co udało mi się zrobić dla tych ludzi i jakie efekty tej 



50

działalności zobaczyłam to mnie bardzo podbudowało. To jest speł-
nienie. Jak podchodziłam do wolontariatu, to owszem miałam chęci 
i byłam zmotywowana. Nie wiedziałam jednak jak to na co dzień bę-
dzie wyglądało. Teraz już na pewno wiem, że robię naprawdę dobre 
rzeczy.

Jest taka myśl Jana Kiepury: „Kiedy człowiek umiera nie pozostaje 
po nim nic, oprócz dobra, które uczynił innym”.

Agnieszka: Jak Pani mówi, to takie tornado energetyczne od Pani 
bije.

Pani Jolanta: Ja mówię dużo. Mam za sobą wiele wystąpień i  wy-
pracowałam w sobie tę umiejętność. Czasami nie trzeba mnie pytać, 
a ja i tak opowiem. Jak wyczuję w jakim kierunku idzie rozmowa, to 
potrafię sama opowiedzieć o tym, o co druga osoba chce zapytać.

Agnieszka: Ale my musimy zadać jakieś pytania, bo to jest wywiad.

Pani Jolanta: Proszę pytać.

Przemek: Jak reagowali najbliżsi, znajomi z pracy na Pani zaangażo-
wanie w wolontariat? 

Pani Jolanta: W pracy nie chwaliłam się, że działam w wolontariacie. 
Rodzinie, owszem, mówiłam. Różny był odbiór. Niektórzy się dziwili, 
co mi przyszło do głowy i dlaczego. Syn wie, że ja zawsze chodziłam 
swoimi ścieżkami i miałam swoje cele, więc wcale się nie zdziwił.

Przemek: Dołączył się też do pomocy.

Pani Jolanta: Tak, wtedy kiedy potrzebowałam jego pomocy to się 
dołączał. On zajmuje się pracą naukową więc ma mało czasu, ale 
oczywiście jest za pomaganiem i popiera moją działalność. Niektó-
rzy ze względu na pandemię trochę się dziwili. Przeszłam COVID 
dwa razy, mimo szczepień. Na szczęście tragedii nie doświadczyłam. 
Generalnie rodzina dobrze przyjęła to, że jestem wolontariuszką, 
a w pracy się nie ujawniałam i nie ujawniam do tej pory. Myślę, że nie 
ma to żadnego znaczenia jeśli chodzi o  moje służbowe obowiązki, 
a co ja robię po pracy, to już nie powinno nikogo interesować.
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Przemek: Zgadzam się. A co Pani myśli o tym, że rozmawiając o wo-
lontariacie można go promować?

Pani Jolanta: Nie przyszło mi do głowy, że ja mogłabym w pracy pro-
mować wolontariat. Wezmę to pod uwagę. Z racji mojego stanowi-
ska obawiam się jednak, że mogłoby to być źle zrozumiane. Nie chcę, 
aby ktoś odebrał to jako narzucanie pewnej idei. Co innego zachę-
cać koleżanki, a co innego swoich pracowników.

Agnieszka: A jak by Pani zachęciła swoje koleżanki?

Pani Jolanta: Opowiedziałabym im o swoich doświadczeniach, któ-
re może nie są wybitne, ale są ciekawe. Opowiedziałabym o swojej 
satysfakcji.

Agnieszka: Jestem pod nieustającym wrażeniem Pani napędu 
w działaniu.

Przemek: Opowiedziała Pani o  swojej trudnej sytuacji rodzinnej, 
która Panią napędziła. Czy w trakcie tych dwudziestu lat zdarzyły 
się jakieś inne motywacje do działania?

Pani Jolanta: Zaczęło się od tego, że moja mama zmarła na raka. 
Długą drogę przeszliśmy od diagnozy do jej śmierci. Po czym jej 
mama czyli moja babcia również zachorowała. Z tą różnicą, że ona 
mieszkała 350  kilometrów od Warszawy. Cała opieka spadła na 
mnie. Wtedy miałam po raz pierwszy do czynienia z  pomocą spo-
łeczną.

Przemek: Wtedy, czyli te dwadzieścia lat temu?

Pani Jolanta: Tak, musiałam wtedy zorganizować opiekę dla mojej 
babci. W tygodniu pracowałam i nie było mnie u niej. W piątek wsia-
dałam do pociągu i wyjeżdżałam, wracałam w niedzielę. Musiałam  
tak zorganizować jej pomoc, aby w  ciągu tygodnia ktoś ją odwie-
dzał, aby miała posiłki i  tak dalej. Doszłam wtedy do wniosku, że 
dopóki człowiek nie potrzebuje pomocy, to jest wszystko w porząd-
ku. Ale tylko gdy zachoruje i potrzebuje pomocy, to uzyskać ją jest 
bardzo ciężko. Niby są znajomi, koleżanki, ale w tej najtrudniejszej 
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chwili pozostaje się samemu. Niewiele jest osób, które są w stanie 
pomóc, które wiedzą jak pomóc.

Przemek: Na szczęście są takie osoby jak Pani, tacy Aniołowie bez 
skrzydeł, którzy pojawiają się i niosą pomoc.

Pani Jolanta: Na szczęście są takie ośrodki pomocy społecznej, któ-
re zbierają takich ludzi jak ja i  kierują ich w  odpowiednie miejsca 
żeby pomagać.

Przemek: Pani Jolanto chciałem Pani bardzo podziękować.

Pani Jolanta: Ależ Panie Przemku, naprawdę nie ma za co.

Przemek: Z mojej perspektywy jednak jest. Wolontariat jest cen-
nym uzupełnieniem pomocy, którą może zaproponować Ośrodek.

Pani Jolanta: Jakoś tak to się wszystko układa. Ja tego nie planuję.

Przemek: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Agnieszka: Dziękujemy za poświęcony czas.



53

TAK SIĘ W ŻYCIU NABRAŁAM,  
ŻE TERAZ JESTEM GŁODNA DAWANIA

Pani Kasia: Nie wiedziałam, że można się zgłosić do Ośrodka, żeby 
być wolontariuszem.

Przemek: Ludzie nie kojarzą wolontariatu z  Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej. Często słyszę zdziwienie… To w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej można być wolontariuszem? Myślałem, że tu, to tylko zasi-
łek można dostać.

Pani Kasia: Ośrodek Pomocy Społecznej zawsze kojarzyłam z miej-
scem, gdzie inni zgłaszają się po pomoc. Osoby zagubione życiowo, 
nie radzące sobie materialnie, uzależnione od używek. Nie wiedzia-
łam, że może zgłosić się też ktoś, kto chce coś zaoferować.

Przemek: Dlaczego się Pani zgłosiła do wolontariatu?

Pani Kasia: Kiedy nastał czas pandemii, opustoszałych ulic, kolejek 
przed sklepami, starsze osoby zaczęły się bać wychodzić z domów, 
stały się lękowe. Poczułam, że muszę coś zrobić. I dlatego się zgłosi-
łam. Po tym jak dopełniliśmy formalności i podpisałam z Ośrodkiem 
porozumienie otrzymałam pod opiekę Pana Andrzeja, osobę bardzo 
schorowaną. To był bohater.

Przemek: A dlaczego „bohater”?

Pani Kasia: Ten pan nie zamykał się w  domu. Cierpiał na martwi-
cę stóp, przeszedł amputację kilku palców. On często wychodził 
z  domu, potrzebował kontaktu z  ludźmi. Miał ciężką sytuację ro-

Rozmowa z Panią Kasią
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dzinną. Mieszkał z bliskimi, którzy byli dla niego największymi wro-
gami. Niszczyli go psychicznie. Opowiedział mi historię swojego ży-
cia. To, czego doświadczał w domu od bliskich nie zniechęciło go do 
kontaktów z innymi ludźmi. Mimo trudnej sytuacji rodzinnej umiał 
zaufać komuś obcemu. I to jest dla mnie bohaterstwo. Wierzył w do-
bro w drugim człowieku. Pytał mnie dlaczego mu pomagam. Powie-
działam, że pomoc drugiemu człowiekowi jest dla mnie czymś natu-
ralnym.

Agnieszka: A co Pani robiła dla Pana Andrzeja?

Pani Kasia: Robiłam zakupy spożywcze i kupowałam leki. Przyjmo-
wał on dużo bardzo drogich i  silnych leków przeciwbólowych. Pa-
miętam, że wydawałam w aptece jednorazowo ponad osiemset zło-
tych.

Agnieszka: Mieliście Państwo kontakt bezpośredni, czy przekazy-
wała Pani zakupy przez próg mieszkania? Bo była przecież pande-
mia.

Pani Kasia: Wchodziłam do środka. Żadne z nas się nie bało.

Przemek: A jak znosiła Pani czas pandemii?

Pani Kasia: Codziennie chodziłam do pracy. Spacerowałam też co-
dziennie po parku, gdzie byłam ja i policja. Śmiech. Uprawiałam Nor-
dic Walking. Żyłam normalnie. W kwietniu robiłam remont miesz-
kania. Czas pandemii to był świetny moment na remont, ponieważ 
wtedy nagle wszystkie ekipy remontowe stały się dyspozycyjne. Nie 
było też ludzi w sklepach meblowych. Mogłam spokojnie wszystko 
wybrać i kupić. Wówczas też dostałam wypowiedzenie z pracy. Bar-
dzo mnie to ucieszyło. Pracowałam w korporacji i jako humanistka 
codziennie obsługiwałam tabelki w Excelu. Już nie chciałam tego 
robić. Ten rodzaj pracy mnie niszczył. Mogłam pracować zdalnie, ale 
chodziłam do biura, ponieważ kontakt z człowiekiem jest dla mnie 
bardzo ważny. 

Przemek: Nie chciała Pani wcześniej sama odejść?
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Pani Kasia: Chciałam, ale miałam dobrą pensję, wygodę i  bezpie-
czeństwo, wyjazdy integracyjne. Czułam się jak pączek w  maśle. 
Z takiej pracy ciężko jest odejść, bo jest za wygodnie. Pracowałam 
tam siedemnaście lat. Kadrowa zdziwiła się, że tak się cieszę z wy-
powiedzenia. Od początku pandemii wiedziałam, że chcę pomagać. 
Obserwowałam jak funkcjonuje w  pandemii moja rodzina, jak bar-
dzo byli lękowi, bali się wyjść do sklepu czy do kościoła. Siedzieli tyl-
ko przed TV i karmili się strachem.

Agnieszka: Co powodowało, że Pani się nie bała?

Pani Kasia: Bóg. Nawet w czasach wojny ludzie wychodzili na ulicę, 
pobierali  się, kobiety rodziły dzieci. A tu nagle wszyscy zamknęli się 
w domach…

Przemek: Takie zamknięcie się w domu bez ruchu i kontaktu z inny-
mi ludźmi w  szczególności dotykało osoby starsze. Brak ruchu po-
wodował, że zapadali się zdrowotnie.

Pani Kasia: Jak starszy człowiek położy się do łóżka, to jest duże 
prawdopodobieństwo, że już z  niego nie wstanie. Z  czasem może 
przyjść samotność, załamanie nerwowe, depresja. W  pandemii 
wszyscy się od siebie odwrócili. Nikt nie chciał wychodzić na ze-
wnątrz ani przyjść w  odwiedziny. Powstał problem ze zrobieniem 
zwykłych zakupów. Ja spędzałam Święta Wielkanocne z  rodzica-
mi. Jedna siostra nie przyjechała, bo się bała wyjść z  domu. Prosi-
łam ją, żeby wyszli porozmawiać przed dom i żebyśmy złożyli sobie 
życzenia. Nie zgodzili się. Spędziliśmy Święta we trójkę z rodzicami. 
Oglądaliśmy w  TV  wszystkie relacje z  Rzymu z  udziałem papieża 
Franciszka. To nas bardzo zjednoczyło. Były to dla mnie Święta wy-
jątkowe pod względem religijnym. Płakałam, bo nie mogłam iść do 
kościoła…

Przemek: Pamiętam, że wprowadzono limity. Tylko jedna osoba mo-
gła siedzieć w ławce.

Pani Kasia: Tak. W hipermarkecie mogli być wszyscy, a w kościele 
pięć osób. Było to kompletnie nielogiczne. Żaliłam się księdzu, który 
jest moim przewodnikiem duchowym.
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Przemek: Proboszczowie płacili mandaty za przekraczanie liczby 
wiernych uczestniczących w  nabożeństwach. Czy był ktoś jeszcze 
komu Pani pomagała?

Pani Kasia: Poza panem Andrzejem pomagałam też sąsiadce w swo-
im bloku. Pani była bardzo lękowa. Wychodziła do mnie w maseczce, 
oszalikowana. Tylko oczy było widać. Ta pani w ogóle nie wychodziła 
z domu przez kilka miesięcy. Robiłam jej zakupy. Miałyśmy kontakt 
telefoniczny i kiedy coś było potrzebne, to dzwoniła do mnie.

Agnieszka: Czy do domu tej sąsiadki też Pani wchodziła?

Pani Kasia: Nie. Ona się bała. Przekazywałam wszystko przez drzwi. 
Wchodziłam tylko do Pana Andrzeja, siedzieliśmy i rozmawialiśmy 
przy herbacie, jak z dziadkiem. Natomiast to, co mogłam zrobić dla 
mojej sąsiadki, to rozmowa telefoniczna. Poza zakupami oczywiście. 
Spotykałyśmy się tak przez kilka miesięcy. To były te dwie osoby.

Przemek: Staraliśmy się nie przeciążać wolontariuszy i możliwie jak 
najwięcej osób angażować do działania. W  początkowym okresie 
było was bardzo wielu.

Pani Kasia: Nie czułam się przeciążona, chociaż miałam stałą pracę, 
chodziłam do swojej wspólnoty kościelnej i na ewangelizację. Czas 
pandemii nauczył mnie, że mam mnóstwo przestrzeni i  czasu na 
pomoc a ja go do tej pory marnotrawiłam. Ten czas przeznaczałam 
wcześniej na TV, Internet, głupotki, rozmowy, które nic nie wnosiły. 
Zauważyłam wtedy, ile w moim życiu było pustych relacji. Był to za-
tem taki czas porządkowania mnie samej.

Przemek: Jest Pani jedną z  nielicznych osób, które były wolonta-
riuszkami zarówno w czasie pandemii, jak i później w trakcie kryzy-
su uchodźczego. Ma Pani szerokie doświadczenie…

Agnieszka: Szerokie doświadczenie w kryzysach…

Przemek: I  przeciwdziałaniu tym kryzysom. Jak pomagała Pani 
w „Atrium”?
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Pani Kasia: Ja w  ogóle byłam zatrwożona skalą uchodźców, 
w „Atrium” również. Było tam dziewięćdziesiąt pięć procent kobiet 
z  dziećmi albo samotnych, może ze cztery małżeństwa. Dzieciaki 
biegały, krzyczały, może w ten sposób rozładowywały stres. I te ko-
biety snujące się po korytarzach. One żyły myślą, że zaraz wrócą do 
kraju. Nie znam języka rosyjskiego ani ukraińskiego. Z kolei niektóre 
z nich znały język angielski i wtedy można było się porozumieć, plus 
język migowy i język uśmiechu. Ważne były proste gesty, położenie 
ręki na ramieniu, zapytanie, czy czegoś nie potrzebują. To zawsze le-
czy rany. Te kobiety potrzebowały obecności drugiej osoby. Ważne 
było, że ktoś może dać swój czas, ręce, że przyniesie chusteczki na-
wilżane do pielęgnacji dziecka, że pomoże w jego wykąpaniu, przy-
niesie jedzenie, coś uporządkuje. Takie najprostsze rzeczy. Miesz-
kańcy rotowali. Osoby, które planowały wyjechać dalej za granicę 
musiały dopełnić formalności. W tym już nie mogłam pomóc, bo jak 
wspomniałam wcześniej, nie znam ich języka. Później, gdy zostały 
osoby wymagające pomocy formalnej, pomocy w urzędach, to czu-
łam, że już moja praca tam zakończyła się.

Przemek: Faktycznie przyszedł czas, gdy potrzebowaliśmy osób, 
które znają język ukraiński lub ostatecznie rosyjski. Natomiast na 
początku potrzebowaliśmy każdych rąk do pracy.

Pani Kasia: Dla mnie był jeszcze jeden szok. To, że ludzie z Ośrod-
ka Pomocy Społecznej tam dyżurowali cały czas. Robiliście genialną 
robotę. Nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą, że pracownicy Ośrodka 
byli w „Atrium” siedem dni w tygodniu całą dobę. Wszystko organi-
zowaliście, pracowaliście i cały czas byliście do dyspozycji. Organi-
zowaliście też sponsoring.

Przemek: Ludzie przychodzili do nas z różnymi darami.

Pani Kasia: Oj, tak. Sama byłam świadkiem, jak ludzie przychodzili 
i pytali, co konkretnie jest potrzebne i to kupowali. Chodziłam wte-
dy do magazynu sprawdzić, czego brakuje. Czasem kończyły się pie-
luchy dla dzieci, czasem leki przeciwbólowe. To było fajne, że ludzie 
nie mogli sami poświęcić czasu, ale za to skrzyknęli współpracowni-
ków czy sąsiadów i kupowali dary. Takie spontaniczne działanie.
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Przemek: Chciałbym wrócić do czasu pandemii. W jaki sposób do-
wiedziała się Pani, że poszukujemy wolontariuszy?

Pani Kasia: Trafiłam na plakaty z ogłoszeniem, że potrzebni są wo-
lontariusze. Niestety nie pamiętam dokładnie w  jakim miejscu wi-
siały. I od razu zadzwoniłam.

Przemek: Faktycznie mieliśmy wtedy taki pomysł, żeby poinfor-
mować wszystkie parafie na Bemowie oraz spółdzielnie i  wspól-
noty mieszkaniowe. Wysyłaliśmy plakaty z  prośbą o  rozwieszenie 
w miejscach widocznych dla mieszkańców. Ciekawy byłem, czy ktoś 
je w ogóle przeczyta, skoro wszyscy mają nakaz siedzenia w domu.

Pani Kasia: Ja akurat wszędzie chodziłam. Do tego miałam różne 
nieprzyjemne sytuacje, bo mam krzywą przegrodę nosową i kłopo-
ty z błędnikiem i nie mogłam nosić maseczki. Ile ja się nasłuchałam 
od ludzi strasznych rzeczy, wręcz wyzwisk. Ludzie uciekali ode mnie. 
Mówili, że zagrażam ich życiu. To było trudne.

Przemek: Ja Panią rozumiem, noszenie maseczek było bardzo 
uciążliwe. 

Pani Kasia: Czuję radość, że ludzie z tego wyszli, że świat się prze-
budził.

Przemek: Chcielibyśmy zapytać o  jakąś najtrudniejszą sytuację, 
jaka Panią spotkała w wolontariacie? O ile w ogóle coś takiego było?

Pani Kasia: Dla mnie trudna była decyzja o odejściu z „Atrium”.

Przemek: Widziałem, jak Pani ostatni raz wychodziła ze smutkiem.

Pani Kasia: Tak, ze smutkiem. Z niedosytem.

Przemek: Jeszcze widziałem, jak Pani się obejrzała w kierunku re-
cepcji. Akurat byłem wtedy na dyżurze.

Pani Kasia: Tak, to było dla mnie trudne. Innych trudnych sytuacji 
związanych z „Atrium” sobie nie przypominam. Ale pandemia była 
naprawdę trudnym czasem. Były kampanie, żeby nie wychodzić 
z  domu, wprowadzono różne obostrzenia. Zamknięto lasy. Kto za-
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myka lasy i po co? To było dla mnie niezrozumiałe. Mam wrażenie, że 
wszyscy kierowali się emocjami.

Przemek: Mówi Pani o kościele, wierze… Czy ewangelizacja ma coś 
wspólnego z wolontariatem?

Pani Kasia: Ewangelizacja jest o  tyle wspólna z  wolontariatem, że 
jedno i drugie polega na dawaniu siebie, swojego czasu, zasobów. 
Jesteśmy wszyscy bardzo bogaci wewnętrznie, tylko rzadko kiedy 
to odkrywamy.

Agnieszka: A nie odkrywamy tego. Dlaczego?

Pani Kasia: Dlatego, że nie jesteśmy w ciszy. Zamykamy swój umysł 
hałasem, bodźcami, emocjami. Czasami samorozwojem, który staje 
się dla nas najważniejszy. Boimy się pytać. Żyjemy tak, jak wszyscy.

Agnieszka: Czyli żeby coś w sobie odkryć, to co trzeba zrobić?

Pani Kasia: Usiąść i nic nie robić. To jest dobry początek.

Agnieszka: Usiąść i pomedytować?

Pani Kasia: Usiąść w swojej izdebce w ciszy. I przez godzinę nic nie 
robić. O niczym nie myśleć. I nie wierzę, że przez godzinę w ciszy nic 
się nie wydarzy w sercu. Zachęcam. Jeżeli człowiek żyje tylko świa-
tem zewnętrznym, niczego w sobie nie odkryje.

Przemek: W jaki sposób wolontariat Panią wzbogacił?

Pani Kasia: O ludzie! Ogromnie! Ja już jestem inna. Przed nawró-
ceniem byłam egoistką skupioną tylko i  wyłącznie na sobie. Dba-
łam o własne przyjemności. Bardzo dużo podróżowałam. Przywią-
zywałam się do swoich planów. Jak coś nie szło zgodnie z  moimi 
oczekiwaniami, byłam bardzo zła. Natomiast, gdy odkryłam że 
drugi człowiek może być dla mnie partnerem, że jest tak samo war-
tościowy jak ja, zrodził się głód bycia z drugą osobą. Nie po to, żeby 
brać, tylko żeby dawać. Ja już się tak w życiu nabrałam, że jestem 
teraz głodna dawania. Chcę to robić. Chcę trwonić czas z Bogiem 
i z drugim człowiekiem. Być. Popatrzeć mu w oczy. Uśmiechnąć się. 
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Czasem to wystarczy i nie trzeba niczego więcej. Ludzie są mocno 
poranieni i głodni relacji, zwykłego posiedzenia z drugą osobą przy 
herbacie. Widzę, co się dzieje z moimi koleżankami. One nie muszą 
iść na dyskotekę. Wystarczy się umówić na herbatę. I to wystarczy.

Przemek: Jakieś jeszcze inne zyski w wymiarze niematerialnym?

Pani Kasia: Zmiana mnie. To jest zysk nad zyski. Nie da się tego ku-
pić, wymyślić, zamówić na Allegro. To zmiana w sercu. Myślę, że dla 
osób, z którymi mogłam być, to było coś wyjątkowego. Może kogoś 
z nich coś dotknęło w pozytywnym sensie, coś uradowało, zdziwiło, 
zachwyciło. Mam nadzieję, że nasze spotkania też coś wniosły w ich 
życie. Może to, że kąpałam takiego maleńkiego berbecia z  panią 
z Ukrainy, że biegałam po leki, jak dziecko gorączkowało, że to do-
tknęło czyjegoś serca. Panie z Ukrainy nie mogły zrozumieć, że przy-
chodzę wieczorami do „Atrium” i pracuję tam za darmo. A przecież 
w tym czasie mogłam w domu leżeć w pianie i nie robić nic. A tym-
czasem przychodziłam i  dawałam z  siebie maksa. Byłam obecna. 
Spotkanie dwójki ludzi nigdy nie jest obojętne, zawsze coś zostawia, 
coś uświadamia.

Przemek: Słyszeliśmy o  wielu wzruszeniach osób mieszkających 
w „Atrium”, zwłaszcza pod adresem wolontariuszy.

Pani Kasia: Jakby ktoś usiadł i napisał książkę o tym, jak będą wy-
glądały ostatnie lata, to nikt by nie uwierzył. Zaliczona by była do 
kategorii science fiction. A tymczasem były zrywy i działy się cuda.

Przemek: Książka pt. „Nowy wspaniały świat” Hexleya z lat siedem-
dziesiątych jest swego rodzaju przepowiednią.

Pani Kasia: To jest zachwycające, że ktoś był tak genialny, że wymy-
ślił coś, co wprawdzie musiało chwilę poczekać z racji rozwoju tech-
nologii, ale ostatecznie się pojawiło w rzeczywistości. 

Agnieszka: Pani Kasiu, skoro już jesteśmy przy cudach, najciekaw-
szy cud w wolontariacie to?

Pani Kasia: W kryzysach ostatnich lat dostrzegam wiele cudów.  Lu-
dzie się przebudzają, otwierają się na drugiego człowieka. Zachwy-
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ciło mnie, jak Polacy rzucili się z  pomocą uchodźcom. Nie przypo-
minam sobie pomocy na tak ogromną skalę. Pomagaliśmy obcemu 
narodowi. Ludzie otworzyli swoje domy. Na granicę jeździli prywat-
nymi samochodami i  przewozili uchodźców w  głąb kraju. Lekarze 
pomagali bezpłatnie. To był zryw serca trudny do uwierzenia, a jed-
nak to się zdarzyło. Dla mnie to jest jeden z  największych cudów. 
Nie warto się kręcić wokół samego siebie, bo to oznacza pustkę.

Przemek: Podczas pandemii zgłaszało się do Ośrodka tak wielu wo-
lontariuszy, że dodatkowo zostały zaangażowane dwie osoby z  in-
nego działu do podpisywania porozumień. Był taki moment, że mie-
liśmy więcej wolontariuszy niż osób potrzebujących. Równolegle 
pojawiła się pomoc sąsiedzka, organizowane były akcje pomocowe 
w ramach osiedli.

Pani Kasia: Myślę, że to uruchomienie ludzi i otwarcie na drugiego 
człowieka, to jest największy cud. Ever. Śmiech.

Przemek: Na zakończenie, co by powiedziała Pani kandydatom na 
wolontariuszy? Po co robić wolontariat?

Pani Kasia: Wejdź w wolontariat i nigdy już nie będziesz taki sam. 
Bo to Cię tak zmieni, że Cię to zaskoczy i zachwyci. Jeżeli chcesz się 
wyleczyć z egoizmu, zacznij coś robić dla drugiego człowieka. Jeśli 
masz dość nudy w życiu, to otwórz się na innych. Jeśli chcesz poznać 
siebie, zacznij od drugiego człowieka i ciszy. Najpierw cisza, a póź-
niej działanie. Krótko i węzłowato.

Przemek: Dziękujemy za tę niezwykłą rozmowę.

Pani Kasia: Bóg zapłać.
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MOJA GOTOWOŚĆ DO POMAGANIA 
WYSZŁA Z DOMU

Przemek: Cześć Nela. Czy byłaś już wcześniej wolontariuszką?

Nela: Teraz byłam pierwszy raz.

Przemek: A ile Ty masz lat?

Nela: 14.

Przemek: Z tego, co wiem to mama Ci powiedziała, że możesz po-
jechać pomóc w  naszym Punkcie Pobytowym dla osób z  Ukrainy 

„Atrium”. Co Ci wtedy powiedziała, co Cię zachęciło?

Nela: Na początku to mieliśmy z tatą tylko zawieźć mamę na miej-
sce. Ale jak mama zaczęła opowiadać, co tam będzie się działo, to 
chciałam zobaczyć i pomóc w tych przygotowaniach.

Przemek: Co robiłaś już tam na miejscu? W jaki sposób pomagałaś?

Nela: Sprzątałam, odkurzałam, układałam materace, a później je li-
czyłam.

Przemek: Co myślałaś układając te materace? Przecież za chwilę 
miało tam przybyć blisko trzysta osób.

Nela: Pomyślałam sobie, że trudno będzie im tam mieszkać, bo ma-
terace są tak blisko siebie poukładane, a to są tak naprawdę dla sie-
bie obcy ludzie.

Rozmowa z Nelą
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Przemek: Kto to dla Ciebie jest wolontariusz? Spróbuj nazwać wo-
lontariusza swoimi słowami.

Nela: To jest osoba, która ma potrzebę pomagania innym i robi to 
całkowicie bezinteresownie. Nie oczekuje nic w zamian.

Przemek: A z czego ta potrzeba pomagania u Ciebie wynikała?

Nela: Jak się zaczęła wojna, to mama bardzo dużo opowiadała co się 
dzieje w pracy. Moje koleżanki zaczynały już pomagać i ja też chcia-
łam zacząć działać i zobaczyć jak to wszystko wygląda.

Przemek: Można powiedzieć, że to rozmowy z  rodzicami były dla 
Ciebie motywacją do wolontariatu. To bardzo ważne żeby przykład 
szedł z góry. Twoja gotowość do pomagania wyszła z domu.

Nela: No tak, wyszła z domu.

Przemek: A  czy byłaś w  „Atrium” po wprowadzeniu się mieszkań-
ców?

Nela: Tak, przywoziliśmy z tatą mamę na jej dyżury. Przywoziliśmy 
też różne rzeczy, które mogły się przydać.

Przemek: Rozmawiałaś może z  koleżankami, rówieśnikami na te-
mat swojego wolontariatu?

Nela: Opowiadałam.

Przemek: I jak na to reagowali?

Nela: Wtedy to każdy na ten temat mówił. Każdy współczuł. To był 
też okres, kiedy do naszej klasy dochodzili pierwsi Ukraińcy i ciągle 
o tym rozmawialiśmy. Każdy wtedy opowiadał jak pomaga.

Przemek: A  był ktoś taki wśród Twoich kolegów i  koleżanek, kto 
tak bezpośrednio był zaangażowany jak Ty? Wielu tak, jak mówisz 
współczuło, ale nie wszyscy pewnie zaangażowali się w jakąś pracę 
na rzecz osób z Ukrainy.
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Nela: Niektórzy moi koledzy to bardziej pomagali w ten sposób, że 
kupowali jakieś produkty spożywcze i zawozili je Ukraińcom. Głów-
nie w ten sposób pomagali. 

Przemek: Powiedz Nela, w jaki sposób byś zachęciła osoby do wo-
lontariatu, które dotychczas nie działały albo są przeciwne pomaga-
niu Ukrainie.

Nela: U mnie w klasie jest parę osób, którym nie do końca podoba 
się ta sytuacja, że tylu Ukraińców jest w Polsce. Myślę, że jak by po-
szli pomóc i zobaczyli na własne oczy jak sytuacja tych ludzi wyglą-
da, to by zmienili zdanie. Inaczej by na to spojrzeli.

Przemek: Masz rację, że jak jest się bliżej ludzi to inaczej się ich sy-
tuację postrzega. A jak byś przekonała te osoby, żeby poszły działać, 
chociaż jeden raz?

Nela: Mnie to chyba trudno by było ich przekonać. Ale jakby poroz-
mawiali z samymi Ukraińcami o  ich sytuacji, wysłuchali ich, to prę-
dzej by to zadziałało.

Przemek: Czyli osobiste doświadczenie mogłoby pomóc.

Nela: Tak myślę.

Przemek: Podoba mi się pomysł stworzenia warunków dla uczniów 
z  Ukrainy, żeby mieli przestrzeń do wypowiedzenia się. Może pe-
wien rodzaj debaty?

Nela: Już było coś podobnego. Przychodzili do nas różni ludzie 
i opowiadali o sytuacji w Ukrainie. Niektórzy to się bardzo wzruszali 
jak słyszeli co opowiadały te osoby. Szczególnie nauczyciele.

Agnieszka: A młodzież nie?

Nela: Też, ale szczególnie nauczyciele.

Przemek: Pamiętam taką sytuację…. Myślę, że mogła być trudna 
dla Ciebie… Nie do końca wtedy wiedziałem o co chodziło, ale jedna 
z osób koordynujących przygotowania upomniała Cię. Co się wtedy 
wydarzyło?
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Nela: Ktoś mi powiedział, żebym policzyła wszystkie materace. 
Osobno w pokojach i osobno na tej otwartej przestrzeni. Później się 
okazało, że powinnam te wszystkie materace do siebie dodać, a ja 
tego nie zrobiłam. I ta osoba skrytykowała mnie.

Przemek: I co sobie pomyślałaś? Czy nie zniechęciłaś się wtedy do 
wolontariatu?

Nela: Pomyślałam sobie, że pewnie ten pan był zmęczony. Później 
mi wytłumaczyli, że on się pomylił bo myślał, że ja jestem dorosła. 
Nie wiedział, że ja jestem wolontariuszką i robię to dobrowolnie.

Przemek: A czy pamiętasz jakieś inne trudne sytuacje?

Nela: Nie, nie było więcej takich sytuacji. Jedyne co było ciężkie to 
te materace. Śmiech.

Agnieszka: Ciężkie fizycznie. A tak dla równowagi chciałam zapytać 
cię, co było fajnego w tym wolontariacie?

Nela: Chodzenie po „Atrium”, jak już materace były rozłożone. Taka 
satysfakcja z przygotowania tego wszystkiego.

Agnieszka: Ten efekt Twojej pracy.

Przemek: Czy czujesz się dumna, że jesteś współtwórczynią miejsca 
dla uchodźców?

Nela: Myślę, że tak.

Agnieszka: I super 

Przemek: I słusznie.

Agnieszka: A jak wychodziłaś z „Atrium” to byłaś bardziej zmęczona 
czy bardziej zadowolona?

Nela: Byłam zadowolona. Ja się tak szybko nie męczę. Śmiech.

Agnieszka: Nela, a jak będziemy potrzebować wsparcia w przyszło-
ści możemy się do ciebie zwrócić?
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Nela: Myślę, że tak. Jeśli będzie taka konieczność żeby w czymś po-
móc.

Przemek: Jesteś w ósmej klasie, to chętnie wystawimy Ci zaświad-
czenie o  tym, że uczestniczyłaś w  wolontariacie. Może ono Ci się 
przydać do uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie.  Dzię-
kuję Ci, że zechciałaś porozmawiać z nami i podzielić się swoimi do-
świadczeniami.

Nela: Ja również dziękuję.
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JEŻELI  
WOLONTARIAT RODZI SIĘ OD SERCA, 

TO DAJE CZŁOWIEKOWI ENERGIĘ

Agnieszka: Pani Aleno, czym się Pani zajmowała w  ramach wolon-
tariatu?

Alena: Szukałam wolontariuszy –tłumaczy.

Agnieszka: Do pracy w „Atrium” czy do Ośrodka Pomocy Społecz-
nej?

Alena: Do „Atrium”. I sama oczywiście pracowałam jako tłumaczka. 
Wiadomo, że tłumacz to nie tylko osoba, która tylko tłumaczy roz-
mowy między pracownikiem urzędu a  podopiecznym. To była też 
pomoc bytowa i prawnicza. Jestem prawnikiem z wykształcenia. Po-
jawiało się mnóstwo kwestii do uregulowania, choćby najpilniejsza 
to kwestia opieki nad osobami niepełnoletnimi. Często dzieci przy-
jeżdżały pod opieką babć, cioć bądź nawet osób zaprzyjaźnionych, 
w  sytuacjach, gdy rodzic nie mógł wyjechać z  kraju. Ja też jestem 
mamą i wiem, jakie mogą pojawić się problemy, gdy dziecko z inne-
go kraju zaczyna naukę i jak nawiązać współpracę ze szkołą. Szkoła 
też musi być przygotowana na takie doświadczenie. Myślę, że teraz 
placówki mają już kilkumiesięczną praktykę w przyjmowaniu dzieci 
uchodźców, więc na pewno jest łatwiej.

Przemek: Wszyscy się uczymy cały czas.

Rozmowa z Aleną
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Alena: Mam doświadczenie jako przedstawicielka społeczności bia-
łoruskiej w  pomocy uchodźcom politycznym. Były sytuacje, kiedy 
ktoś musiał spakować jedną walizkę dla całej rodziny i szybko ucie-
kać. Wtedy pomagałam i  wkraczałam ze swoją wiedzą psycholo-
giczno-prawniczą, żeby jak najsprawniej umieścić dziecko w szkole. 
Także w  szkołach wymyślaliśmy różne programy, jak zaangażować 
dzieci, jak przedstawiać im wzajemnie kultury obu krajów…

Przemek: To wszystko robiłaś społecznie?

Alena: Tak, społecznie.

Przemek: Czy ten wolontariat był sformalizowany?

Alena: Na początku robiliśmy to przez swoją społeczność mniej-
szości narodowych w sposób niesformalizowany. Mamy swoją gru-
pę na facebooku. Później wyspecjalizowaliśmy się w  pomocy kom-
pleksowej. Gdy ktoś przyjeżdżał, wiadomo było, że trzeba wszystko 
zorganizować od podstaw, czyli miejsce zamieszkania, koce, garnki. 
Dokładnie to samo, co teraz było robione dla obywateli Ukrainy po 
24 lutego.

Przemek: Szkoda, że się nie znaliśmy wcześniej, bo w ubiegłym roku 
była u nas delegacja z Mińska. Goście zapoznawali się z naszą prak-
tyką aktywowania społeczności sąsiedzkich. Mówili, że u  nich jest 
to trudne, bo spotkanie powyżej trzech osób jest traktowane jako 
nielegalne i  potrzebne są specjalne zezwolenia. Przesympatyczni 
ludzie. Miło wspominam to spotkanie.

Alena: Czym więcej uchodźców politycznych przyjeżdżało, tym my 
byliśmy lepiej zorganizowani i  mieliśmy więcej doświadczeń. Jak 
ktoś przyjechał i otrzymał pomoc, to czuł się zobowiązany pomagać 
kolejnym osobom.

Przemek: I to się mnożyło metodą kuli śniegowej…

Alena: Tak. Powstały różne fundacje pomocowe. Teraz te fundacje 
pomagają również Ukraińcom.

Przemek: A jak to się stało, że trafiłaś do naszego Ośrodka?
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Alena: Moja działalność pro bono zaczęła się znacznie wcześniej, oko-
ło 15 lat temu. Wcześniej pracowałam w kancelarii prawniczej zajmu-
jącej się osobami fizycznymi. Wtedy zaczęliśmy zajmować się obsługą 
cudzoziemców, głównie uchodźców politycznych. Nie zajmowałam 
się jednak tym długo. Urodziłam wtedy drugie dziecko, a to było na-
prawdę obciążające. Później zmieniłam profil zawodowy. Zaczęłam 
zajmować się sprawami biznesu, a działalność pro bono podejmowa-
łam tylko od czasu do czasu. Udzielałam wsparcia w sprawach bar-
dziej skomplikowanych. U  Was w  Ośrodku pracuje moja koleżanka 
i kiedy zaczęła się wojna w Ukrainie to zwróciła mi uwagę, że brakuje 
tłumaczy. Wtedy podjęłam się zorganizowania grupy tłumaczy. Do-
stałam numer do Ciebie.

Przemek: Bardzo Ci dziękuję, bo dostałem wtedy około dziesięciu 
kontaktów. Wszystkie osoby zadeklarowały swoją współpracę. To 
była bardzo duża pomoc, bo osoby przyjeżdzające były w  dużym 
stresie i  my też. Trzeba było wszystko szybko organizować, a  jesz-
cze dochodziła do tego bariera językowa.

Agnieszka: I to jeszcze zorganizować wszystko na tak dużą skalę, to 
nie były pojedyncze osoby.

Alena: Trzeba przyznać, że pomoc została zorganizowana błyska-
wicznie. Zrobiliście wielki ośrodek do mieszkania dla uchodźców. 
Byłam zdziwiona. Jak przyszłam pierwszy raz to „Atrium” działało 
od dwóch tygodni.

Przemek: Jakie miałaś pierwsze wrażenia po spotkaniu z  tymi 
ludźmi? Dotychczas miałaś do czynienia z  osobami, które ucieka-
ły ze względów politycznych, ale wojna na Białorusi się nie toczy. 
A w Ukrainie regularna wojna, bomby, setki zabitych…

Alena: W pracy akurat odpowiadam za rynek ukraiński. Moja pierw-
sza obawa dotyczyła tego, jak dalej będzie wyglądała moja praca 
zawodowa. Myśleliśmy o  ludziach, którzy przyjeżdżają. Było bar-
dzo dużo do zrobienia i nagle pojawiło się mnóstwo ludzi potrze-
bujących pomocy. Mieliśmy też wolontariat w  ramach naszej fir-
my. Przyjmowaliśmy naszych współpracowników z Ukrainy. Każdy 



72

z nich, kto zadeklarował, że chce przyjechać do Polski, był przyjęty. 
Później zaczęli pytać o możliwość przyjazdu dalszych członków ro-
dziny i znajomych. My, jako firma, nie mogliśmy powiedzieć że nie. 
Pomagaliśmy więc wszystkim. Jestem bardzo wdzięczna swojemu 
pracodawcy, który reprezentował taką postawę.

Przemek: To był taki czas, że dużo pracodawców dawało dni wolne, 
żeby można było działać w wolontariacie.

Alena: A  wracając do pytania o pierwsze wrażenie, gdy zoba-
czyłam podopiecznych w  prowadzonym przez Państwa ośrodku 

„Atrium” – głównie były to kobiety z dziećmi i trochę starszych osób… 
Nie wiem, czy to jest kwestia atmosfery, która była w tym ośrodku, 
czy to jest kwestia, że trzeba się było skupiać na sprawach bytowych 
i organizacyjnych, ale w ogóle się nie myślało o wojnie. Czasem, gdy 
ktoś był z Charkowa lub rejonów wschodnich, łzy same napływały 
do oczu. Jednak najważniejsza była pomoc tu i teraz. Było dużo pra-
cy, nikt nie siedział, nie było czasu na oglądanie wiadomości. Mam 
porównanie, bo byliśmy też w  innych ośrodkach, gdzie było zupeł-
nie inaczej, panowała inna atmosfera. W „Atrium” byliśmy skupieni 
na ludziach i wspieraniu ich. To pomagało im się organizować. Wi-
dać było, że sami dbają o czystość. Było ich za co chwalić i dowarto-
ściować. Później, gdy minęło pierwsze napięcie związane z ucieczką, 
wszyscy się pochorowali. Ja wtedy też byłam chora. A potem nastał 
stan niepewności. Nie wiadomo było, co robić. Ludzie zaczęli prze-
jawiać apatię. Nie wiadomo było, kiedy będą mogli wracać do domu 
i  w  ogóle, co będzie dalej. Zwłaszcza starsze kobiety pytały mnie 
o zdanie, kiedy będzie możliwy powrót.  Mamy też nie wiedziały, czy 
zapisywać dzieci do szkół, a zaczynał się rok szkolny. Nie wiadomo 
było, czy zapuszczać korzenie i osiedlać się czy wracać.

Przemek: I byłaś przy nich w tych wszystkich rozterkach?

Alena: No tak, oczywiście. Organizowałam u siebie na osiedlu zbiór-
kę ubrań. Dawałam ogłoszenia czego potrzebujemy konkretnie. 
Przez tydzień zbierałam, a  w  weekend przywoziłam duże siaty do 

„Atrium”. Ludzie potrzebowali ukierunkowania. Ja mieszkam w Pol-
sce dwadzieścia lat i jest mi łatwiej doradzić, jak coś załatwić. Jeszcze 
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do niedawna, jak ktoś był z zachodniej Ukrainy, rekomendowałam 
powrót do domu. Sama planowałam pojechać z dziećmi w grudniu. 
My często spędzaliśmy wakacje z dziećmi w Ukrainie w takiej małej 
miejscowości przy Odessie. Ta miejscowość już nie istnieje. Młod-
szemu dziecku nawet nie powiedziałam, że tamtej miejscowości już  
nie ma. Jest zrównana z ziemią.

Agnieszka: Dorosłemu człowiekowi trudno to sobie wyobrazić…

Alena: Właśnie pomyśleliśmy, że nie wiadomo jak potoczy się sytu-
acja, to pojedziemy tam ostatni raz w  grudniu na święta. Tam spo-
tykaliśmy się z moją rodziną. Ja, żeby pojechać na Białoruś, muszę 
mieć wizę, moja rodzina z kolei, żeby przyjechać do Polski, również 
musi mieć wizę. Dlatego najczęściej spotykaliśmy się w  Ukrainie. 
Nikt z nas nie musiał mieć wizy. A wracając do naszych podopiecz-
nych w  „Atrium”, kiedy popadli w  apatię, nic nie było wiadomo co 
z pracą, co ze szkołą, kiedy będą mogli wracać, powstała myśl, żeby 
ich w tym stanie jakoś zaktywizować. Zachęcałam do szukania pracy.

Przemek: Sytuacja bytowa, likwidacja „Atrium” 15  październi-
ka 2022 roku, stagnacja, brak codziennego stałego zajęcia, brak pra-
cy, brak samodzielnego mieszkania spowodowała dużo bólu. Więk-
szość myślała, że w „Atrium” będą do zakończenia wojny.

Alena: A tak naprawdę nikt nie wie, kiedy ona się zakończy. Po oso-
bach, które znalazły pracę, posłały dzieci do szkoły i się wyprowa-
dzały do wynajętych mieszkań widać było, jak odżyły, widać było 
u nich szczęście. 

W  pewnym momencie pojawił się problem z  zapisywaniem dzie-
ci do szkół, bo najpierw szkoły przyjmowały chętnie, a później, jak 
to przybrało masowy charakter, zaczęło brakować miejsc. Jedno-
cześnie uważam, że zaistniała sytuacja przyczyniła się to tego, że 
można pokazać polskim uczniom kulturę Ukrainy. Można uczniom 
poszerzyć horyzont, że nie tylko jest Polska i Unia Europejska, jest 
też Ukraina ze swoimi piosenkami i swoją kulturą, smacznym barsz-
czem i pampuszkami. Trzeba to umieć wykorzystać. Najlepiej w wy-
mianę kulturową zaangażować dzieci.
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Przemek: Jest też Białoruś. Sam byłem zaskoczony, bo myślałem, że 
jedzenie w Polsce i na Białorusi jest podobne. My przygotowaliśmy 
bigos dla gości z Białorusi i okazało się, że oni nie znają tej potrawy. 
Bardzo im smakował. Wiem, że działasz w  różnych nieformalnych 
grupach. Czy zdarzyło Ci się, że ktoś z rodziny czy ze znajomych na-
mawiał Cię, żebyś dała sobie spokój, bo to może nie do końca jest 
bezpieczne?

Alena: Często tak mówią. Szczególnie, jak nasilają mi się problemy 
ze zdrowiem. Ja sama czasem się stopuję w działaniach. I myślę so-
bie, że dokończę tylko tę jedną, rozpoczętą sprawę. A później jesz-
cze jedną i tak to trwa.

Przemek: A co powoduje, że bierzesz kolejne sprawy?

Alena: Nie umiem odmawiać. Jeżeli coś jest nagłe, pilne, skompliko-
wane i nikt inny w tym nie pomoże, to biorę się za to.

Agnieszka: A teraz takich spraw jest mnóstwo.

Alena: Teraz każdy czegoś potrzebuje. Na szczęście są fundacje, 
które się specjalizują w  różnej tematyce i  mogę z  czystym sumie-
niem podać kontakt i przekierować kogoś. Także teraz jest łatwiej. 
Podszkoliłam się też z organizacji pomocy społecznej w Polsce. By-
łam zszokowana, na jakim jest  poziomie i że to wszystko tak dobrze 
działa. Spotykałam się z opiniami, że pomoc społeczna zajmuje się 
bezdomnymi i  alkoholikami. Okazuje się, że jest zupełnie inaczej 
i każdy w potrzebie może liczyć na pomoc.

Agnieszka: Przykre, że te krzywdzące stereotypy ciągle są żywe. 
Chcę Panią zapytać o taką sytuację w wolontariacie, kiedy Pani po-
czuła wielką satysfakcję ze swojej pracy?

Alena: To pomoc w  umieszczaniu dzieci w  szkołach. To jest to, co 
dało mi satysfakcję. Byłam też bardzo zadowolona, jak przychodzi-
łam do „Atrium” i mogłam poświęcić cały dzień. W ogóle nie czułam 
zmęczenia, wychodziłam jak na skrzydłach. My jesteśmy w podwój-
nie trudnej roli, bo Białoruś występowała, jako współagresor. Jest 
to dla naszej narodowości podwójny ciężar. Leciały bomby z naszej 
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kochanej Białorusi, która nigdy w  życiu nikogo nie zaatakowała. 
W odróżnieniu od Rosji, Białoruś jest przeciwna wojnie. U nas jest 
trudna sytuacja polityczna.

Przemek: Słuchałem ostatnio audycji Marka Budzisza. On jest 
wprawdzie ekspertem od spraw rosyjskich, ale wypowiadał się 
akurat o  sytuacji na Białorusi. Mówił, że ludzie uciekają z regular-
nego wojska. To jest taka pozytywna dezercja, aby nie uczestniczyć 
w wojnie.

Alena: Tak. Z  Białorusi uciekają do Polski. A  później z  powrotem 
przez Ukrainę i do Białorusi, jako kandydaci na ochotników w ru-
chu opozycyjnym. Kiedy była ta fala uchodźców z Białorusi, to dużo 
z nich uciekło na Litwę i do Polski, ale najwięcej uciekło na Ukrainę. 
To była otwarta granica, bliska kulturowo. Ukraina była dla nas azy-
lem wolności słowa.

Przemek: Tym wątkiem pokazaliśmy, że Twój wolontariat bardzo 
mocno zahacza o sprawy polityczne…

Alena: Tak. A  z  kolei pomoc Ukrainie to odruch ludzki. Zwłaszcza 
biorąc pod uwagę, jaka była skala zjawiska. Udzielały się też nasze 
działaczki, tzw. Stewardessy Pokoju. Najsłynniejsza z nich to Jana 
Szostak. Ona organizowała wolontariat na samej granicy.

Przemek: W tamtym momencie ludzie na granice jechali pełni zapa-
łu, ale koordynacja była niewystarczająca.

Alena: Na dworcach też były tłumy ludzi, ale to było szybko ogar-
nięte i  zorganizowane. Mówiło się o  trzech milionach uchodźców 
w pierwszych dniach. A później nawet liczba ta doszła do pięciu mi-
lionów.

Agnieszka: Pytałam Panią wcześniej o coś, co dało największą satys-
fakcję w działaniu wolontarystycznym. A jaka była najtrudniejsza?

Alena: Najtrudniejsze aspekty to psychiczne obciążenie. Była taka 
starsza kobieta, babcia bliźniaków. Straciła córkę przed wojną, któ-
ra zmarła na raka w  wieku trzydziestu dwóch lat. Została sama 
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z  dziećmi. Dopiero co przeszła całą procedurę ustanowienia nad 
dziećmi opieki w Ukrainie i wybuchła wojna. I teraz musiała uciekać 
z dziećmi tutaj. To straszna sytuacja, przeżyć śmierć córki, zająć się 
wnukami i znowu następne nieszczęście. Trzeba uciekać. A to prze-
cież jest starsza, schorowana kobieta. Ja sobie nie wyobrażam ze 
swoim chorym kręgosłupem uciekać, a jestem przecież młodsza od 
niej. To było najstraszniejsze.

Przemek: Jesteś z nią w kontakcie?

Alena: Tak, cały czas jej pomagam, choć czuję, że za mało. Ta pani ma 
mój numer telefonu i w każdej chwili wie, że może zadzwonić po ja-
kąś pomoc. Chciałam, żeby nie czuła, że jest sama. Dzwoni do mnie 
bardzo rzadko.

Agnieszka: Mówi Pani, że społeczność białoruska jest już dobrze 
zorganizowana i są różne fundacje pomagające Białorusinom. Chęt-
nie wezmę od Pani kilka kontaktów. Ostatnio zgłosiła się do nasze-
go Ośrodka dziennikarka białoruska z  dwoma synami, która wie-
czorem dostała informację, że będzie aresztowana. Miała chwilę na 
spakowanie się i  ucieczkę. Z  koleżanką szukałyśmy jej mieszkania, 
a później pracy. Chłopcy interesowali się piłką nożną.

Alena: Mój syn gra w Polonii. Załatwiałam też miejsca w klubie dla 
dzieci z Ukrainy, choć on wtedy marudził w domu, że zamiast grać, 
to musi ciągle tłumaczyć ;). Nawiązują się też przyjaźnie. Syn zaprzy-
jaźnił się z chłopcem, który grał w Dynamo Kijów. Podobno tak cisną 
na treningach w tym Dynamo i tak im się podobało w Polonii, że te-
raz, jak wrócili to chłopiec poszedł trenować do innego klubu. A my 
narzekaliśmy na naszą Polonię, że tam są tak ostrzy trenerzy. Śmiech. 
Dzięki temu porównaniu teraz bardziej kochamy nasz klub.

Agnieszka: Jakby Pani miała zachęcić kogoś do wolontariatu, na 
przykład swoich znajomych, to co by im Pani powiedziała?

Alena: Jeżeli wolontariat robi się od serca, to daje on człowiekowi 
energię. Poza tym odrywa od trudnej rzeczywistości politycznej. I to 
ciągle powtarzam… To jest kolejna osoba, którą poznasz i kolejna hi-
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storia… Wszystko to wzbogaci Twój horyzont. Będziesz o wiele bar-
dziej bogatym człowiekiem. Wolontariat to energia.

Przemek: Mnóstwo różnych trudności, wiele zajęć, opieka nad 
dziećmi, działania na rzecz społeczności… Jesteś OK?

Alena: To jest chyba kwestia wychowania, bo czasem jestem z  sie-
bie dumna, a czasem myślę, że robię za mało. Dążę do tego, żeby jak 
najlepiej organizować czas. Zdarza się jednak, że brakuje mi energii, 
to jest związane z wiekiem. Poza tym jestem introwertykiem i każda 
nowa sytuacja, pomoc komuś, wiąże się z  koniecznością przełamy-
wania własnych barier. Czasem myślę, że mimo wielu gróźb wszyst-
ko skończy się dobrze. Bardzo pozytywne było dla mnie, że Euro-
pa pokazała, że jest solidarna. Trzeba znaleźć balans, żeby z jednej 
strony nie bać się cały czas i nie żyć w trwodze, a z drugiej strony nie 
zapominać o tym, że niedaleko ludzie żyją w zagrożeniu i zabijają się.

Przemek: Część Europy jest jakby bliżej Rosji… Francja, Niemcy, Ho-
lendrzy…

Alena: Oczywiście, woleliby zakończyć wojnę, bo tak wygodniej. 
Można z  czystym sumieniem pójść do restauracji, zjeść, napić się 
wina, nie myśleć o  ginących Ukraińcach, którzy tak naprawdę bro-
nią Europę przed Rosją. Najłatwiej by było w ogóle o tym nie myśleć. 
Trzeba im jednak cały czas przypominać… Halo, nie śpimy… Oczy-
wiście można iść do restauracji i winka się napić, ale jednocześnie 
mieć w  pamięci, co się dzieje. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
wyjechało z  kraju około siedemset pięćdziesiąt tysięcy Białorusi-
nów. Najwięcej jest w Polsce. A teraz Ukraina… No i co jest ważne. 
Mamy pięć milionów uchodźców z Ukrainy. Zauważyłam, że ludzie 
zaczynają być zmęczeni pomocą i narzekają. Na to nałożyła się infla-
cja i wszyscy wiążą to z wojną. Natomiast inflacja zaczęła się jeszcze 
przed wojną. Moja rata kredytu drastycznie wzrosła. Uważam, że 
uchodźcy to jest inwestycja.

Przemek: Czyli sugerujesz, żeby wolontariat był także edukacyjny? 
Czy ja dobrze rozumiem?
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Alena: Tak, dobrze by było rozładowywać te nastroje i opinie. Trze-
ba pokazać, że Polska tylko zyska na uchodźcach. To są same plusy 
dla Polski. Oczywiście na początku jest ciężko, bo trzeba wszystko 
zorganizować. Macie Państwo na pewno dużo dodatkowej pracy 
i stresu. Jednak uważam, że jest to mała inwestycja wobec tego, ja-
kie korzyści kraj może mieć później. Mamy niż demograficzny, a to 
są młode mamy z dziećmi. To będą porządni obywatele, wdzięczni 
za to, że Polska wyciągnęła do nich rękę. Przyczynią się swoją pracą  
i postawą do ulepszania naszego społeczeństwa. Przedwojenna Pol-
ska była wielonarodowa i wielokulturowa. Było to nasze bogactwo 
społeczne, nakręcało to naszą gospodarkę, ekonomię i kulturę.

Przemek: Tak, zgadza się, Polska była bardzo otwartym krajem.

Agnieszka: Z racji Pani zaangażowania w działalność polityczną po-
jawiło się tu mnóstwo wątków tego typu. Jednak wrócę do tego, co 
Pani zasugerowała, czyli wolontariatu edukacyjnego. Gdzie widzi 
Pani konieczność szerzenia świadomości? 

Alena: Myślę, że należy zaczynać od szkół.

Agnieszka: Ja nie słyszę wśród znajomych, żeby były konflikty 
w szkołach. Dzieci są fajne, wesołe. Ja bardzo lubię, jak dzieci przy-
chodzą z rodzicami do Ośrodka, bo wszystko tłumaczą i jest łatwiej 
się porozumieć.

Alena: Mój syn bawi się z chłopcami na podwórku i czasem przynosi 
różne opinie.

Przemek: To będzie duże wyzwanie, może nawet bardziej zahacza-
jące o organizowanie społeczności lokalnych.

Alena: Należałoby rozpowszechniać publikacje od ekspertów, jaka 
to jest dobra inwestycja i jakie będą w przyszłości z tego korzyści.

Przemek: Bardzo dziękujemy za rozmowę i czas.

Alena: Dziękuję również.
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TO JEST BARDZO WARTOŚCIOWE, 
JEŚLI DZIELISZ SIĘ TYM  

CZEGO MASZ MAŁO – NP. CZASEM

Rozmowa z Jarosławem

Przemek: Chciałbym zacząć od początku. My się znamy nieco dłu-
żej. Poznaliśmy się w trudnej dla Ciebie sytuacji. Byłem zaskoczony, 
że chciałeś zostać wolontariuszem w naszym Ośrodku.

Jarek: Tak się złożyło, że chciałem zrobić coś dobrego. Szukałem 
w internecie i znalazłem ogłoszenie bemowskiego Ośrodka. Pomy-
ślałem, że to dobrze, bo będę miał blisko. Później, gdy dowiedziałem 
się, że jesteś koordynatorem wolontariatu, zastanawiałem się czy 
Ty mnie pamiętasz..

Przemek: Fajnie, że trudniejsze wspomnienia nie przysłoniły Ci 
chęci pomocy. A skąd się wziął u Ciebie pomysł na wolontariat?

Jarek: Poczułem, że chcę coś więcej zrobić w  tej konkretnej sytu-
acji. Nigdy wcześniej nie byłem wolontariuszem. Nie czułem takiej 
potrzeby. Wspieram raczej różne osoby bądź przedsięwzięcia finan-
sowo. Mam dwoje małych dzieci i nie mam dużo wolnego czasu. Na-
tomiast w tej konkretnej sytuacji, kiedy pojawiło się tylu uchodźców 
chciałem zrobić coś więcej, niż tylko przelać pieniądze. To jest naj-
łatwiejsze. Słyszałem dużo relacji, jak Polacy robią mnóstwo dobre-
go dla tych ludzi i też chciałem dołożyć swoją cegiełkę. Oczywiście 
trochę się bałem, co będę musiał robić, ale zgłosiłem się do „Atrium”.

Rozmowa z Jarosławem
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Przemek: A co robiłeś najczęściej?

Jarek: Trochę sam sobie wymyśliłem zadanie. Przez pierwsze dwa 
razy miałem zadania zlecane, typowo fizyczne. Coś trzeba było 
przynieść, zanieść. Jeśli osoba była anglojęzyczna, to służyłem jako 
tłumacz. Z  czasem zacząłem się zżywać coraz bardziej z  dziećmi, 
które tam mieszkały. Bardzo łatwo nawiązuję kontakt z  dziećmi. 
W większości były to dzieci z mamami, babciami. Są tu w większości 
bez ojców i nie mają takiego wujka, który z nimi pobiega. Dzieciom 
się to bardzo podobało. Zacząłem przynosić laptopa, żeby im pusz-
czać bajki. Ktoś przyniósł rzutnik i zgodził się zostawić na miejscu do 
mojej dyspozycji. Także często przychodziłem wieczorem, żeby im 
puścić bajki i trochę się z nimi pobawić.

Przemek: Jak już sobie wymyśliłeś, co będziesz robił i to fajnie dzia-
łało, jakie miałeś uczucia z tym związane?

Jarek: Odkąd sam mam dzieci, to bardzo przeżywam trudne sytu-
acje innych dzieciaków. Nie lubię czytać wiadomości, że jakiemuś 
dziecku dzieje się krzywda. Tu myślałem, że te dzieciaki miesiąc, 
dwa miesiące temu żyły sobie beztrosko. Tak jak moje. A  teraz są 
tutaj, nie wiadomo gdzie są ich ojcowie i czy są bezpieczni. Z tego 
powodu chciałem tam chodzić i  oczywiście nie zastępować im ro-
dzica, ale być takim wujkiem, z którym można się pobawić, trochę 
poszaleć. Ci rodzice też mają w głowie dużo stresu i nie mają siły ani 
ochoty na zabawę z dziećmi. Poza tym widziałem po rodzicach, że 
jak dzieci były szczęśliwe, to im też poprawiał się humor. To mnie 
napędzało.

Gdy poszedłem tam pierwszy raz, to nie byłem do końca pewien, 
czy chcę tam chodzić, bo to był duży ładunek emocjonalny. Potem 
stwierdziłem, że to będzie taka moja mała cegiełka pomocy uchodź-
com. Czułem jakąś sprawczość, że mogę sam pomóc tym osobom, 
a nie jedynie wirtualnie przelać pieniądze lub wrzucić posta na face-
booku z ukraińską flagą. To mnie napędzało, żeby się tam pojawiać.

Agnieszka: Czyli poczucie sprawczości. W jakim wieku są Pana dzie-
ci?
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Jarek: Pięć i osiem lat.

Agnieszka: Jak Pan wracał do domu i opowiadał o swojej pracy wo-
lontarystycznej w „Atrium”, to dzieci nie były zazdrosne?

Jarek: Nie opowiadałem za dużo, bo  dzieci, a  szczególnie starszy 
syn był zazdrosny. Miałem taki etap, że w ogóle nie pojawiałem się 
w  „Atrium”, bo syn mnie o  to poprosił. Pokazałem mu kiedyś zdję-
cia, jak bawię się tam z dziećmi, jedna z wolontariuszek mi zrobiła 
i przesłała. Synowie nie byli zadowoleni, jak mnie zobaczyli z dzieć-
mi. Dużo z nimi rozmawiałem na ten temat. Nie chciałem przerywać 
pracy w „Atrium”. Dążyłem do tego, żeby zrozumieli, dlaczego ja to 
robię. Tłumaczyłem synom, że absolutnie nie muszą się czuć zagro-
żeni. Ostatecznie to zaakceptowali, więc kontynuowałem wolonta-
riat.

Przemek: Egocentryzm dziecięcy jest naturalny. A  jak zareagowa-
ła Twoja rodzina i najbliżsi znajomi na fakt pracy w „Atrium”? Może 
chcieli dołączyć?

Jarek: Byli zaskoczeni, bo się po mnie tego nie spodziewali. Oczy-
wiście pozytywnie zaskoczeni. Wszyscy mają takie samo podejście 
co ja, do zaistniałej sytuacji. Byli zdziwieni, że się zdecydowałem 
na wolontariat dla uchodźców, bo zdawali sobie sprawę, że to nie 
jest łatwe. Trzeba poświęcić czas i jest to duży ładunek emocjonalny. 
Wiadomo… Różne historie… Trudne wydarzenia. Prosili, żebym po-
opowiadał o swoich doświadczeniach.

Agnieszka: A  najciekawsze doświadczenie? Takie, które zostanie 
w głowie na zawsze?

Jarek: Hm mm… To co mi przychodzi teraz do głowy było zarazem 
miłe, ale i trudne. Była tam mała dziewczynka, z którą złapałem kon-
takt bardzo szybko. Zawsze bardzo się cieszyła, jak przychodziłem. 
I jej mama mi opowiadała, że któregoś wieczoru, gdy poszedłem do 
domu, nie mogła uspokoić córki. Mała się bardzo popłakała, że ja na 
pewno już nigdy nie wrócę. Była tak przerażona, że aż w  nocy się 
budziła. Wtedy z jednej strony było mi miło, a z drugiej strony zro-
dziła się obawa, żebym nie przekroczył jakichś granic. Żeby dzieci 
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rozumiały, jaka jest nasza relacja oraz to, że jestem wolontariuszem, 
a  nie zastępuję im ojców. To mi najbardziej zapadło w  pamięć. Ta 
dziewczynka miała sześć lat i nie do końca rozumiała sytuację tym-
czasowości. Pokazałem dzieciom zdjęcia swoich synów i  wytłuma-
czyłem, że jestem wolontariuszem, takim trochę przyszywanym 
wujkiem. I że nie zastąpię nikomu taty.

Agnieszka: Faktycznie to miłe i trudne jednocześnie. Dzieci nie ro-
zumieją pojęcia tymczasowości.

Jarek: Trzeba być bardzo uważnym, żeby nie zranić dziecka.

Przemek: Rzeczywiście może być tak, że już nigdy się nie spotkacie. 
Był to pewien element pomocy, teraz mieszkają gdzie indziej.

Jarek: Teraz mam jeszcze kontakt z  mamą tej dziewczynki. Poma-
gałem im w przeprowadzce. Wiem, że gdyby zwróciła się do mnie 
o pomoc, to oczywiście nie odmówię. Jednak na pewno nie będzie-
my podtrzymywać tej relacji towarzysko. Trzeba zachować zdrowy 
dystans.

Przemek: A z drugiej strony, czy były jakieś nieprzyjemne sytuacje, 
które poddawały w wątpliwość wolontariat?

Jarek: Nie pamiętam żadnych sytuacji, które by sprawiły, żebym po-
myślał o rezygnacji. Czasem, gdy po południu byłem zmęczony po 
pracy, to biłem się z  myślami czy jechać. Ostatecznie jechałem do 

„Atrium” i zawsze byłem zadowolony. Wracałem zmęczony, ale z do-
brą energią.

Natomiast czasem zbierały się negatywne emocje. Nie mogłem pa-
trzeć na to, jak niektóre mamy nie opiekują się dziećmi i nie zwracają 
uwagi na nie. Zapamiętałem jedną mamę, która w ogóle nie intereso-
wała się tym, co robi jej dziecko. To była bardzo urocza dziewczynka, 
ale wychowawczo trudna do ogarnięcia. Tak myślałem, że fajna dziew-
czynka, ale zostanie zmarnowana przez mamę. Ta pani miała jeszcze 
jedno malutkie dziecko i wychodziła z „Atrium” zostawiając córkę bez 
opieki. Koło godziny 22:00 dzieci szły spać, a ta dziewczynka nadal 
biegała po korytarzu. Takie sytuacje mnie najbardziej irytowały.
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Przemek: Reagowałeś jakoś w tej sytuacji? Rozmawiałeś z mamą? 
Próbowałeś jej coś wytłumaczyć?

Jarek: Próbowałem, ale w  pewnych granicach. Nie czułem się wy-
chowawcą tych dzieci. Nie pozwalałem wchodzić sobie na głowę 
i robić niebezpiecznych rzeczy, ale było mi trudno. Dopóki dzieci nie 
robiły czegoś bardzo niebezpiecznego, nie czułem się upoważniony. 
Mama tej dziewczynki też mogłaby zapytać, na jakiej podstawie ja 
się tym interesuję. Jak wszędzie można było zaobserwować duży 
przekrój zachowań. Byli rodzice bardzo dbający o dzieci oraz tacy, 
jak wspomniana mama. Puszczali dzieci wolno z założeniem, że ktoś 
inny się o nie zatroszczy.

Przemek: Można powiedzieć, że puszczanie bajek to prosty temat, 
ale poza Tobą nikt na to nie wpadł, żeby przyjeżdżać w tym konkret-
nym celu i zagospodarować czas dzieciom. Oczywiście pojawiały się 
różne fundacje, które robiły zajęcia plastyczne, manualne. A Ty da-
łeś od siebie coś innego.

Jarek:  Starałem się znaleźć niszę dla siebie. Czasem też na moim 
Netfliksie czy HBO wybierały sobie filmy osoby dorosłe.

Przemek: Jeszcze chciałbym zapytać, co według Ciebie można było 
zmienić w organizacji wolontariatu?

Jarek: Ja i inne osoby, z którymi rozmawiałem, jesteśmy w szoku, jak 
to wszystko świetnie zostało zorganizowane w tak krótkim czasie. 
Jedyne co, to myślę, że trzeba brać pod uwagę cytat… Nie pamiętam 
autora… „Pomoc Ukrainie to nie jest sprint, tylko maraton”. Widzia-
łem, że czym dłużej trwa ta sytuacja, tym mniej ludzi się angażuje 
w porównaniu z początkowym zrywem. Na początku do magazynu 
wejść się nie dało, tyle było rzeczy. Ludzie z miasta przynosili ubra-
nia i produkty. Później już tego nie było.

Przemek: Zanim ruszyła machina administracyjna i  pomoc państwa, 
to właśnie wszystko było oparte na pomocy ludzi. Pomoc rzeczowa, 
kanapki, naleśniki. Zanim zostały przydzielone środki na to zadanie 
wszystko musiało przejść kaskadowo przez kolejne szczeble. Na po-
czątku mogliśmy funkcjonować tylko dzięki prywatnej inicjatywie ludzi.



84

Mam jeszcze jedno pytanie: co byś powiedział, jak przekonał ludzi 
mających swoje rodziny, mających różne swoje hobby, żeby przyszli 
do wolontariatu?

Jarek: To chyba najtrudniejsze pytanie. Jak zachęcić… Myślę, że nie 
ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Różne też mogą być powody 
niesienia pomocy. Ja wcześniej nigdy w  wolontariacie nie byłem 
i nie wiem szczerze mówiąc, czy jeszcze kiedyś będę. Chciałem w tej 
konkretnej sytuacji coś od siebie dać. Myślę, że największy plus, jaki 
daje wolontariat to jest to, że ta działalność bardzo poszerza hory-
zonty. Można zdobyć dużo nowych doświadczeń. Można nabyć dużo 
pokory do własnego życia. Idź, zobacz co się dzieje, niekoniecznie 
w krajach trzeciego świata, tylko trzy podwórka dalej, gdzie może 
ktoś potrzebuje pomocy... Ja idąc do „Atrium” nie miałem pomysłu 
na pracę tam. A  tymczasem naprawdę mogłem dać coś od siebie. 
Ktoś powie: a co to takiego puścić bajkę. Wystarczy nacisnąć przy-
cisk na pilocie .. Jednak wyszło z tego coś fajnego i sprawiło komuś 
odrobinę przyjemności. Myślę, że warto spróbować pracy wolonta-
rystycznej. Człowiek może sam o sobie i o swoim życiu dowiedzieć 
się wielu nowych rzeczy. Daje to też bardzo fajnego kopa. Czujesz, 
że coś od siebie dałeś, co niewiele osób robi. I to nie jest przelana 
stówka na jakiś wybrany cel, tylko ja musiałem wyjść z  domu i  po-
świecić to, czego mam najmniej, czyli wolny czas. A  to jest najbar-
dziej wartościowe, jeśli człowiek dzieli się czymś, czego ma mało.

Przemek: Powtórzę to, co usłyszałem swoimi słowami. Większą 
wartością jest wyjście i spędzenie godziny czasu z człowiekiem, niż 
przelanie mu pieniędzy.

Jarek: Tak uważam. To jest zupełnie co innego niż wolontariat, gdzie 
się idzie, fizycznie widzi tych ludzi i  się im pomaga. Sam czuję się 
z siebie dumny, że znalazłem czas i energię, żeby to zrobić. Może też 
jest tak, że po błędach życiowych, które popełniłem, teraz chciałem 
zrobić coś dobrego dla kogoś. Coś pozytywnego. Może nie odkupić, 
bo nie odkupię win tam, gdzie zraniłem, ale sam czułem się złą osobą 
i chciałem zrobić coś, żeby sobie udowodnić, że stać mnie na zrobie-
nie czegoś dobrego. Myślę, że mi to pomogło, bo miałem pozytywny 
feedback od tych osób w „Atrium”.
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Przemek: Szczerze mówiąc przeżyłem zdziwienie i byłem ciekawy, 
jak nasza współpraca się będzie układać. Wyszło fajnie. Ja jestem 
bardzo zadowolony. Miałem pytania od mieszkańców, kiedy będzie 
pan od bajek? Śmiech.

Agnieszka: Słuchałam Pana wypowiedzi z  wielką przyjemnością. 
Okazuje się, że trudno jest wyjść poza strefę komfortu, jednak jak 
się przekroczy te granice, to człowiek może być zadowolony i usa-
tysfakcjonowany.

Jarek: Tak, to jest taka energia, jaką się ma po ćwiczeniach na siłow-
ni. Człowieka wszystko boli, ale z  drugiej strony serducho mocno 
pompuje i  świetnie się czuje. To była taka siłownia emocjonalna. 
Oczywiście, jak po pracy jechałem odebrać chłopców z przedszkola 
i szkoły, to już w domu leń się wkradał i nie chciało się wyjść. Trzeba 
było się przemóc. Jednak zawsze byłem zadowolony, że mogłem coś 
zrobić. Teraz Ty mówisz, że był pozytywny feedback. To tym bardziej 
się cieszę.

Przemek: Ja ze swojej strony dziękuję za współpracę i za dzisiejszą 
rozmowę.

Jarek: Cała przyjemność po mojej stronie.
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NAJWAŻNIEJSZA W ŻYCIU JEST 
SOLIDARNOŚĆ MIĘDZYLUDZKA

Przemek: Cześć, co u Ciebie słychać?

Justyna: U mnie dobrze. Mój kolega, który działa w Stowarzysze-
niu Pomocy Ukrainie właśnie jedzie do Ukrainy z pomocą dla woj-
ska. Wiozą leki, więc trzymamy kciuki za niego, żeby wszystko się 
udało.

Przemek: Jakiś czas temu mówiłaś, że poszukujecie magazynu na 
te leki…

Justyna: Tak. To się udało rozwiązać. Dogadaliśmy się z poprzednim 
najemcą. Przekonał się, że warto z nami współpracować dłużej. Na 
razie jesteśmy bezpieczni.

Przemek: Justyna, Ty jako wolontariuszka działasz na wielu polach, 
prawda?

Justyna: Pomagam głównie uchodźcom z Ukrainy. Ale działam rów-
nież na innych polach. Byłam wolontariuszką WOŚP pomagałam na 
Dworcu Centralnym i  Zachodnim. Jestem członkinią stowarzysze-
nia „Pogoń Ruska”, które wyspecjalizowało się w  dostarczaniu po-
mocy materialnej, głównie leków.

Przemek: Jak stowarzyszenie się nazywa? „Pogoń Ruska”?

Justyna: Nazwa intrygująca, prawda?

Rozmowa z Justyną
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Przemek: Tak, nazwa bardzo fajna. Można ją interpretować na 
dwa sposoby: „Pogoń Ruska” jako herb lub „Pogoń Ruska” i niech już 
nie wraca. Śmiech.

Justyna: Właśnie tak. Wiedzieliśmy, że trzeba wymyślić intrygują-
cą nazwę i  tak się stało. W stowarzyszeniu właśnie zajmujemy się 
głównie dostarczaniem leków trudno dostępnych dziś w Ukrainie, 
a potrzebnych chorym w szpitalach. Współpracujemy bezpośrednio 
z lekarzami, którzy proszą nas o pomoc. Wyrobiliśmy sobie już taką 
siatkę pomocy, która działa cały czas i mam nadzieję, że dopóki po-
moc będzie potrzebna, dopóty my też będziemy gotowi pomagać.

Przemek: Czy Twoja działalność wolontarystyczna jest związana 
z wojną? Czy wcześniej były jakieś inne działania w wolontariacie?

Justyna: Jeśli chodzi o  wolontariat, to głównie wojna była takim 
motywatorem. Angażowałam się, chodząc np. na protesty, ale to 
jest oczywiście inna forma wyrazu. Pochodzę z małej miejscowości. 
Miałam trudne dzieciństwo i doświadczenia. To mnie ukształtowało 
w ten sposób, że zawsze warto wyciągać rękę do człowieka słabsze-
go, który jest w potrzebie. Zwłaszcza porusza mnie tragedia, która 
dotyka dzieci lub osoby starsze, bo one są szczególnie bezbronne. 
A zwłaszcza dzieci – jeżeli dorosły nie pomoże, to nikt im nie pomo-
że. One same nie potrafią sobie pomóc. Dorośli są w lepszej sytuacji, 
zawsze mogą coś we własnym zakresie zrobić. Dziecko nie ma ta-
kich możliwości.

Przemek: W trakcie Twojego pomagania i różnej Twojej działalności 
wolontarystycznej dowiedziałem się, że trenujesz sport. Wiem, że 
sport wymaga ogromnej dyscypliny. Czy to pomagało ci jakoś w wo-
lontariacie?

Agnieszka: A co trenujesz?

Justyna: Trenuję fitness i  CrossFit. W  liceum próbowałam grać 
w siatkówkę, nawet w piłkę nożną. Trochę próbowałam biegać, ale 
nie za bardzo mi to szło. Odnalazłam się najbardziej w fitnessie i tre-
ningach siłowych z  ciężarami. Jak już mówiłam, pochodzę ze wsi 
i tam zawsze było dużo pracy, taże fizycznej. Dlatego ten typ sportu 
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bardzo mi pasuje. Fizyczne działanie odciąża mi głowę i pomaga re-
dukować stres. Po treningu od razu widać efekty. Napędza mnie to, 
że od razu widać rezultat tego co się robi. To sport głównie teraz po-
maga mi utrzymywać równowagę w życiu i dyscyplinę w dobrym ro-
zumieniu tego słowa. Mam po prostu jakąś regularność dnia. Wiem, 
że muszę do określonej godziny skończyć obowiązki, żeby móc w na-
grodę pójść na trening i dać sobie taki fajny czas. Dać sobie nagrodę.

Przemek: Czyli trening jest dla Ciebie nagrodą. Ładnie to ujęłaś.

Justyna: Tak, trening jest taką odskocznią od siedzenia. Wiecie, 
praca przy komputerze, przy biurku, przy smartfonie. Ja widzę to 
u  siebie (bo pracuję w  mediach na co dzień), że takie wielogodzin-
ne spędzanie czasu przed różnymi ekranami i  odbieranie różnych 
treści naprawdę rozwala plecy i głowę. To nie działa dobrze, łatwo 
o  przedawkowanie. Przy okazji wojny musiałam sobie po jakimś 
czasie wprowadzić dyscyplinę w tym zakresie, żeby nie za dużo tych 
informacji konsumować, bo naprawdę zaczynałam już panikować. 
Mediom często zależy, żeby wywoływać w  nas takie negatywne 
uczucia. Trzeba więc sobie dawkować to z  umiarem. Tego się na-
uczyłam w pracy.

Przemek: Opowiedz jeszcze o wolontariacie. Co konkretnie robiłaś?

Justyna: Na dworcach to była pomoc w  noszeniu bagaży, walizek 
(fizyczne czynności znowu). Śmiech. Odprowadzanie w  konkret-
ne miejsca, na perony, kierowanie do odpowiednich stanowisk na 
Dworcu Zachodnim. Wydawałam posiłki, sprzątałam. W namiocie 
WOŚPu zajmowaliśmy się kwaterowaniem osób. Namiot ten dzia-
łał przy Dworcu Wschodnim. Kwaterowaliśmy osoby tylko na krót-
ki  czas i tylko te, które były tu przejazdem. Przyjmowaliśmy je na 
recepcji i  dawaliśmy ciepły posiłek. Wskazywaliśmy łóżko, poma-
galiśmy nieść walizki. Z tego namiotu najbardziej pamiętam osoby 
starsze, które miały absolutnie pełną świadomość tego, co się dzie-
je i brały pod uwagę, że mogą nigdy nie wrócić. Wtedy pomyślałam 
o moich rodzicach – co by było, gdyby oni nagle znaleźli się w obcym 
kraju, bez znajomości języka, bo musieli uciekać. Tam na dworcu były 
też osoby pochodzenia romskiego. Słabo się komunikowały, właści-
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wie mówiły takim ukraińsko-rosyjskim, i do tego jeszcze dokładały 
swój dialekt. Widziałam, że było im najciężej. Staraliśmy się, ja i inne 
osoby, które tam poznałam, z  maksymalną empatią opiekować się 
nimi przez ten krótki czas.

Przemek: Czy zgłosiłaś się do jakiejś konkretnej organizacji?

Justyna: Na początku wojny zarejestrowałam się od razu na tej stro-
nie wolontariatu zorganizowanej przez miasto stołeczne Warszawa.

Przemek: Ochotnicy?

Justyna: Tak. I  na własną rękę też szukłam na grupach, forach, na 
Facebooku. Równolegle uruchomiliśmy razem z przyjaciółmi zaląż-
ki organizacji „Pogoń Ruska”.

Przemek: Czy Wy jesteście już formalnie zarejestrowanym stowa-
rzyszeniem?

Justyna: Tak. Nawet nasz prezes ma stopień w  policji ukraińskiej. 
To  jest przydatne, aby uzyskać zezwolenia na przewóz pewnych le-
ków, bo są różne ograniczenia formalne. Mając kontakt z wojskowy-
mi, udało mu się uzyskać zgody, które ułatwiają nam działania.

Przemek: Dzięki temu, że jest…

Justyna: … Przedstawicielem ukraińskiej policji. On może podpisy-
wać się pod dokumentami. Celnicy po ukraińskiej stronie odbiera-
ją te specjalistyczne lekarstwa, które mogą jechać dalej. Niestety 
w  pewnym momencie nieuchronnie pojawił się problem korupcji 
i  rozkradania rzeczy, które były przewożone przez wolontariuszy. 
Ukraina jeszcze przed wojną była mocno dotknięta tym problemem. 
Władze Polski wprowadziły w związku z tym dodatkowe obostrze-
nia, co poprawiło sytuację.

Przemek: Niestety, zawsze znajdą się tacy, którzy będą na ludzkiej 
tragedii korzystać.

Justyna: Tak, zawsze ktoś taki się znajdzie, ale cieszymy się, że uda-
je nam się ciągle pomagać. To jest naprawdę głównie praca naszych 
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wolontariuszy, prezesa, który w  zasadzie całkowicie zrezygnował 
ze swojego zawodowego życia i  poświęcił się tylko temu. Grupą 
przyjaciół cały czas staramy się działać. Jeśli chodzi o moją rolę, to 
w  naszym magazynie najbardziej lubię prace fizyczne. Mnie satys-
fakcjonują takie zadania i widzę, że są one po prostu potrzebne.

Przemek: A  jak trafiłaś do punktu pobytowego „Atrium”, gdzie 
mieszkali Ukraińcy?

Justyna: Do „Atrium” trafiłam przez grupę na Facebooku. Znalazłam 
ogłoszenie, że są poszukiwani wolontariusze i  po prostu poszłam, 
zgłosiłam się na miejscu. Było oczywiście jakieś szkolenie. W miarę 
możliwości przychodziłam do „Atrium”. Oprócz tego, na początku 
wojny, kiedy była potrzeba pomocy, to nawet 3, 4, 5 razy w tygodniu 
gdzieś byłam i  coś robiłam. Sporo działałam też przy Dworcu Za-
chodnim, gdzie była kuchnia World Central Kitchen i tam woziłam 
gotowe posiłki. Kilkanaście weekendów na to poświęciłam, po kilka 
godzin w soboty i niedziele. Lubię jeździć samochodem i mam spory 
wóz, więc mogłam tak pomagać, robiąc po 2 – 3 kursy na trasie Bia-
łostocka-Dworzec Zachodni.

Przemek: A czym jeździsz?

Justyna: Dacią Sandero Stepway.

Przemek: To rzeczywiście duży samochód.

Justyna: Tak. I mało pali! To jest super. Śmiech. Po mieście naprawdę 
bardzo się sprawdza.

Przemek: Pamiętam taką sytuację z „Atrium” jak już przeprowadza-
liśmy mieszkańców na ul. Wołoską i wynosiliśmy bagaże. W pewnej 
chwil idziemy z chłopakami niosąc walizki, a tu Justyna jak torpeda 
idzie. I za chwilę myślę sobie, że ja nie wiem, kiedy Ty wracałaś, bo  
zarejestrowałem, że mijasz nas po raz drugi. Śmiech.

Justyna: Tak, wtedy naprawdę wkręciłam się mocno. Widziałam, że 
po prostu było bardzo dużo bagaży. Była potrzeba po prostu.

Przemek: Niesamowitą miałaś energię. Myślę, że ten CrossFit spo-
ro Ci pomógł.
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Justyna: Tak, tego dnia miałam energię. Śmiech.

Agnieszka: Ma energię dziewczyna w  ogóle, bo teraz wpadła do 
Ośrodka i ledwo krzyknęłam. Gdzie? Dokąd idzie? Śmiech. A Justyny 
już nie było.

Justyna: Tak, ja zawsze miałam taką energię. Wtedy widziałam, że 
naprawdę ogromna ilość rzeczy była tam do przenoszenia. Niektó-
rzy mieszkańcy mieli bardzo dużo tych bagaży.

Przemek: Co najlepsze, że oni przyjeżdżali często z jednym plecacz-
kiem, reklamówką.

Justyna: Tak. I w parę miesięcy tych rzeczy im się nazbierało.

Przemek: No i dobrze, bo będą mieli się w co ubierać.

Justyna: No tak, idzie zima, ciężki czas. Teraz, gdy „Atrium” nie ma, 
to dalej pracuję na rzecz magazynu w „Pogoni”. Mamy też czasami 
jakieś dostawy darów z pomocą, które trzeba rozładować.

Przemek: Czy w Stowarzyszeniu Twój wolontariat jest  sformalizo-
wany, czy masz umowę wolontariacką?

Justyna: Nie mam takiej umowy, ale jestem formalnie członkinią 
stowarzyszenia. Teraz nasz prezes jedzie właśnie z pomocą bezpo-
średnio na Ukrainę, ale koledzy zostają i oni tam zarządzają.

Przemek: Skąd macie finansowanie, czy pozyskujecie środki z  ze-
wnętrznych źródeł?

Justyna: Tak. Staramy się głównie organizować zbiórki na portalach 
crowdfundingowych. Staramy się pozyskiwać środki finansowe od 
firm prywatnych. Niestety zauważyłam, że to idzie już trochę sła-
biej, bo firmy i fundacje, które chciały pomóc, już to zrobiły. Mamy 
końcówkę roku, więc ich budżety są na wyczerpaniu. No, ale może 
od przyszłego roku… Będziemy się starali. Nawiązujemy nowe kon-
takty z firmami komercyjnymi, które są gotowe nieść pomoc. Ale to 
też jest taki obszar, w którym jeszcze jest dużo do zrobienia.
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Przemek: Fajna ta twoja działalność. Jest i  ta sformalizowana, do-
datkowo działasz na własne konto, pozyskujesz środki, działasz 
w biznesie.

Agnieszka: No, to brzmi poważnie. Czuję się jakbym z samym preze-
sem rozmawiała.

Justyna: Śmiech. No, dużo rzeczy się dzieje. Różne znajomości wy-
korzystujemy. Nasz prezes jest taką osobą, która ma wieloletnie do-
świadczenie w polityce. Był działaczem i myślę, że dzięki temu ma 
ogrom zdolności organizacyjnych, logistycznych, negocjacyjnych.

Agnieszka: Ale jest z Ukrainy. Tak?

Justyna: Jest Polakiem. Wiceprezes jest Ukraińcem. Jak teraz o tym 
opowiadam, to się zaczęłam zastanawiać czy nie przeceniam swojej 
roli… No bo ja też różnie mam czas, żeby się angażować, robię na-
prawdę niewiele z porównaniu z Zarządem, z Rafałem (prezes „Po-
goń Ruska”).

Przemek: Ja nie miałem wcale takiego odczucia. U nas działałaś 
w pełni zaangażowania.

Justyna: Mamy przed sobą cel, żeby od nowego roku starać się po-
zyskiwać kolejnych komercyjnych sponsorów, którzy będą w stanie 
nam udzielać wsparcia materialnego i finansowego. Leki są najważ-
niejsze. Nie przesyłamy pomocy, która zalegałaby w magazynie 
gdzieś w  Ukrainie. Niestety tak też się zdarza  –  TIR jedzie gdzieś 
pod Kijów czy Lwów, rozładowuje rzeczy do magazynu, potem one 
czekają. A w tym czasie ludzie potrzebują jedzenia, ubrań, leków. To 
jest takie negatywne i może lepiej dałoby się to zorganizować. Nato-
miast my działamy w ten sposób, że prezes ma bezpośredni kontakt 
z ordynatorami szpitali. Oni dzwonią i mówią: potrzebujemy 10 wle-
wów, tyle kroplówek, to, to i tamto. A my wtedy kontaktujemy się 
z aptekami, z którymi współpracujemy. One nam to zamawiają, wy-
stawiają fakturę, my opłacamy i wieziemy od razu. To nas odróżnia 
od innych.

Przemek: Wiecie więc, co jest potrzebne na tu i teraz.
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Agnieszka: Czyli jest konkret, jest konkretny odbiorca.

Justyna: Tak. I od razu to trafia do potrzebujących. Wiemy, do jakich 
szpitali.

Agnieszka: Przynajmniej wiecie gdzie jest ta pomoc. I  co istotne, 
wzrasta poczucie waszej sprawczości.

Justyna: To ważne, że ta pomoc jedzie tam, gdzie jest naprawdę 
potrzebna. Inne produkty, czy to ubrania czy żywność, też dostar-
czamy bezpośrednio. Na przykład ostatnio mieliśmy transport, któ-
ry pojechał do Ośrodka dla uchodźców wewnętrznych w mieście 
Chmielnicki. Mieliśmy gwarancję, że to od razu trafi tam, gdzie trze-
ba. Odbieraliśmy sygnały, że na przykład do Lwowa trafiały jakieś 
TIRy z żywnością, a już 20 km za Lwowem w jakichś wsiach ludzie nie 
mieli co jeść. Bo zanim to dotarło do nich, to już nie było czym dzielić. 
Dystrybucja była dużym problemem logistycznym. My nie mamy też 
kosztów takich jak wynajem biura, pensje dla zarządu, 100 % środ-
ków, które wpłacają nam darczyńcy idzie na pomoc.

Przemek: Wszystko jest działalnością pro bono.

Justyna: Całkowicie.

Agnieszka: Kobieta taran w ogóle. Co było najtrudniejsze dla Ciebie 
w tym wolontariacie?

Justyna: Na początku był duży strach. Czy ta wojna nie przyjdzie też 
do nas? Chyba wszyscy się wtedy baliśmy. Chociaż nie wiem. Jestem 
osobą, która po prostu interesuje się polityką, sprawami międzyna-
rodowymi, więc dużo wcześniej na ten temat czytałam. Gdzieś tam 
już od stycznia miałam z  tyłu głowy, że pewnie ta wojna wybuch-
nie. Tylko nie byłam pewna skali. Trudne w pierwszych dniach było 
też oswojenie się z tą sytuacją. Wtedy w pracy miałam dużo do zro-
bienia, to był trudny czas (pracuję w mediach informacyjnych). Ba-
łam się, jak ja to wszystko pogodzę. I to było ciężkie. Wiadomo, że 
to odbywało się kosztem snu, relacji z bliskimi, relacji z mężem. I to 
są te koszty, o  których się mało mówi. Teraz już jest trochę lepiej, 
bo po prostu tej pracy jest mniej i oswoiliśmy się z tą sytuacją. No 
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i druga trudność to niepewność, co z tymi ludźmi będzie. Część być 
może już nigdy nie wróci. Była taka starsza pani w „Atrium”, która 
pochodzi z miasta będącego pod okupacją. Ona nie chciała się wy-
prowadzić. Chyba złapała taki właśnie, meltdown. Ciężko było na 
to patrzeć. Miałam świadomość, że cokolwiek by się wtedy nie po-
wiedziało, nie zrobiło, to ona musi przeżyć to sama. Jak z  nią póź-
niej rozmawialiśmy, to już była uspokojona. Opowiadała nam co w 
jej mieście się działo, jaką miała drogę ewakuacji… Niektóre historie 
po prostu głęboko w nas zostają. Pojawia się złość, że świat nie po-
maga bardziej. Może my w Polsce dużo lepiej rozumiemy, jakim za-
grożeniem jest Rosja? A na Zachodzie? Czytam zagraniczne media, 
w których są wypowiedzi publicystów, którzy próbują wyjaśniać tok 
myślenia pana Putina i usprawiedliwiać go… Stawiają tezy, że może 
też jesteśmy winni, może Zachód  sprowokował Rosję… No i wtedy 
mam złość, ale z nią też trzeba sobie radzić.

Agnieszka: Czyli trudne były Twoje emocje na początku spowodo-
wane wybuchem wojny, nawałem pracy w  mediach, a także emo-
cje ludzi z którymi się spotykałaś, którym pomagałaś. To naturalne 
w takiej sytuacji. A jakie było najfajniejsze, najciekawsze pozytywne 
doświadczenie? Czy coś przychodzi Ci do głowy?

Justyna: Poczucie sprawczości, że ma się na coś wpływ. Co prawda 
my swoimi rękami nie zakończymy tej wojny, ale za determinację, 
upór i wysiłek Ukraińców powinniśmy trzymać jak najmocniej kciu-
ki. Głęboko wierzę, że oni obronią swój kraj i  Ukraina cała będzie 
wolna i niepodległa. Ale będą musieli ponieść jeszcze jakieś ofiary. 
My możemy tylko pomóc. Ponadto dla mnie najbardziej pozytywne 
były takie momenty, w których ktoś mi dziękował, brał mnie za rękę 
czy obejmował. Takie po prostu zwykłe gesty wdzięczności, nie wy-
muszone, tylko naprawdę od serca.

Przemek: Justyna, czy Ty mówisz po rosyjsku?

Justyna: Bardzo dużo rozumiem rosyjskiego, ale z mową mam tro-
chę problemów. Kiedyś uczyłam się go w  szkole, ale przyznam, że 
zawsze miałam opory.
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Agnieszka: To taki przykry obowiązek. Śmiech.

Przemek: Ale dzięki temu łatwiej było Ci się komunikować.

Justyna: Rozumiem naprawdę dużo. Teraz jeszcze oglądam po ro-
syjsku różne programy, bo chcę poznać tok myślenia tej rosyjskiej 
propagandy. Ze względu na swoje zawodowe zainteresowanie lubię 
oglądać filmy na ten temat. Jest taki kanał, na którym dziewczyna 
tłumaczy materiały propagandowe. Nazywa się Andromeda. Ona 
bierze na warsztat programy rosyjskie. To są filmy, które pokazują, 
jak wygląda prosty program w  rosyjskiej telewizji. Słucham tej ar-
gumentacji. Oczywiście absolutnie się z  tym nie zgadzam. Jest po-
znawczo cenne, żeby po prostu mniej więcej się orientować, co oni 
myślą, jak myślą. Przy okazji osłuchuję sobie język rosyjski.

Przemek: Masz szerokie zainteresowania związane z polityką i sy-
tuacją na świecie. Praca, treningi, dom… Skąd jeszcze czas na wolon-
tariat? Jak to Wszystko organizujesz?

Justyna: Mam to jakoś ułożone. Zainteresowania polityczne i  spo-
łeczne to wspólne pasje moje i męża. Jak były pierwsze tygodnie 
wojny, to co wieczór siedzieliśmy i oglądaliśmy programy na YouTu-
be. Ja na przykład, co może być śmieszne, nie oglądam zwykłej tele-
wizji w ogóle. Ale praca i mąż, który jest historykiem, nauczyły mnie, 
żeby te źródła rozsądnie i  dobrze dobierać oraz odróżniać eksper-
tów od „wydmuszek”. Jestem zadaniowcem i w pracy mam zawsze 
rozpisane na punkciki, co mam tego dnia do zrobienia. Czuję się spo-
kojniejsza, kiedy mam harmonogram. Wiadomo, że nie zawsze wy-
chodzi. Czasami nie mam energii, brakuje zaangażowania. Nauczy-
łam się, że też można odpuścić i to nic złego, jak nie pójdę na trening.  
Pomaga mi też to, że pracuję z domu na samodzielnym stanowisku. 
No, muszę po prostu sama siebie trochę nadzorować, co bywa trud-
ne. Z jednej strony mam świadomość, że mam tyle zadań, a z drugiej 
strony chciałabym gdzieś wyjść… Są różne pokusy i  jakieś rozpra-
szacze. Jednak wypracowałam sobie organizację, trochę to trwa-
ło, bo raczej nie da się czegoś takiego wypracować z dnia na dzień. 
To wynik łączenia różnych aktywności przez wiele lat. Skończyłam 
dwa kierunki studiów, na studiach pracowałam i od zawsze musia-
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łam się dobrze organizować. Wychowując się na wsi miałam tak, że 
wracałam do domu po szkole i trzeba było coś pomóc. W gospodar-
stwie zawsze była jakaś praca. To była część mojego życia. Mnie ten 
tryb, który mam, odpowiada. Idę z tym po prostu przez życie i nie 
odpuszczam.  No i na pewno dopóki Ukrainie i Ukraińcom będzie po-
trzebna pomoc, to będę pomagać.

Przemek: I pytanie na koniec: Czy jesteś z siebie dumna?

Justyna: Mogę powiedzieć, że jestem dumna z  siebie. Jestem też 
bardzo dumna z  Polaków. To, ile dobra wypłynęło od ludzi, którzy 
przed wojną byli wręcz wrodzy wobec Ukraińców, było piękne. Wia-
domo, że nasze narody mają trudną historię. Polacy wznieśli się po-
nad urazy.

Przemek: Dumna i wrażliwa. Co widać na załączonym obrazku.

Justyna: Tak, to naprawdę było coś niesamowitego. Myślę, że będę 
dzieciom i wnukom opowiadać to, co się działo w tych pierwszych 
dniach, bo to zaskoczyło wszystkich. Niektórzy moi przyjaciele 
wsiadali do samochodów, jechali pod granicę i zabierali ludzi. Ktoś 
organizował gościnną pomoc u  siebie w  domu. Naprawdę jestem 
dumna z  naszego kraju. Spisaliśmy się na medal. Chciałabym, aby-
śmy umieli przekuć to doświadczenie w coś długofalowego, żeby ta 
solidarność była na co dzień. Daliśmy przykład wszystkim Europej-
czykom i mieszkańcom świata, że najważniejsza w życiu jest solidar-
ność międzyludzka na takim najprostszym poziomie – wyciągam 
rękę do kogoś słabszego, potrzebującego, nie pytam o  cenę, tylko 
po prostu robię. Jestem z Polski naprawdę bardzo dumna.

Przemek: Bardzo ci dziękuję i fajnie, że mieliśmy okazję z Tobą dzia-
łać.

Justyna: To miło, że wybraliście mnie do tego projektu.
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JAK CHCESZ 
TO ZNAJDZIESZ SPOSÓB, 

JAK NIE CHCESZ 
TO ZNAJDZIESZ POWÓD

Przemek: Dzień dobry Oksano, od kiedy jesteś w Polsce?

Oksana: Cześć Przemku. Od 22 lat.

Przemek: A czy wtedy do Polski przyjechałaś na skutek jakiś działań 
wojennych, prześladowań politycznych?

Oksana: Absolutnie nie. Wcześniej mój mąż przyjechał tutaj do pra-
cy, a ja przyjechałam później do niego. Przez rok byliśmy oddzielnie 
i to nie sprzyjało naszemu małżeństwu, więc postanowiłam żeby do 
niego dołączyć.

Przemek: Jak było Ci w Polsce na samym początku?

Oksana: Bardzo ciężko.

Przemek: Mimo, że Twój mąż już od roku był tutaj?

Oksana: Tak, mimo to. Miałam wtedy sześcioletnie dziecko. Rozpo-
czynała się szkoła. To była poważna decyzja czy wysłać je do szkoły 
polskiej czy ukraińskiej. Musiałam zostawić w Ukrainie firmę, drugie 
wykształcenie, świeżo wyremontowane mieszkanie, matkę, rodzinę, 
całe towarzystwo… Wszystko.

Rozmowa z Oksaną
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Przemek: To rzeczywiście musiała być bardzo trudna decyzja. My-
ślę sobie jednak, że możesz dobrze rozumieć ludzi, którzy teraz zna-
leźli się w Polsce. Z tym, że Twoi rodacy teraz uciekają przed wojną 
z Ukrainy, a Ty nie miałaś tego bagażu. Oni często nie mają tutaj ni-
kogo bliskiego. Mężowie tych kobiet zostali na froncie, w koszarach. 
Trudno sobie wyobrazić co przeżywają ci ludzie.

Oksana: Oczywiście tak jest. Teraz po dwudziestu dwóch latach jest 
mi bliska mentalność jedna i druga: polska i ukraińska. Znam ten kraj, 
chociaż dawno mnie tam nie było, więc pewnie nie wszystko na sto 
procent rozumiem, ale pewnie więcej, niż niektórzy Polacy. Bardzo 
to przeżywam od samego początku. Bardzo to odczuwam. Kosztuje 
mnie to wiele emocji.

Przemek: Oksana, czy Ty wcześniej byłaś wolontariuszką, czy dzia-
łałaś społecznie?

Oksana: Hmm, chyba nie. Może jakieś drobne przysługi, ale w takim 
zakresie to nigdy.

Przemek: Wiem, że dużo poświęciłaś żeby pomagać osobom z Ukra-
iny. Jak to się stało, że zdecydowałaś się tak bardzo zaangażować?

Oksana: To się zdarzyło wszystko w jednym dniu. Przyszłam w nie-
dzielę do naszego Kościoła Grecko-Katolickiego. Mam tam fajnych, 
zaufanych ludzi, księży ukraińskich, którzy nas znają już od dłuższe-
go czasu. Powiedziałam im, że bardzo źle się czuję w tej sytuacji. To, 
że przekażę jakąś kwotę pieniędzy, nawet większą, to mnie nie roz-
grzesza. W takiej sytuacji powinnam działać, coś robić.

Przemek: Czułaś się zobowiązana?

Oksana: Tak. Powinnam swoimi rękoma w  swoim czasie działać 
i  pomagać tym ludziom. Samo dawanie pieniędzy mi nie wystar-
czało. Miałam ogromną potrzebę bycia z  tymi ludźmi i  się popła-
kałam. I wtedy ten ksiądz powiedział mi, że jest takie miejsce przy 
ulicy Jana Pawła II 23, żebym je znalazła. Powiedział, że jest to biu-
rowiec „Atrium” i jest tam ośrodek dla uchodźców. Rozmawiałam 
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z nim w niedzielę o czternastej, a o osiemnastej już byłam w ośrodku. 
No i wyszłam z „Atrium” po północy. Czułam się świetnie i wróciłam 
w następnym dniu rano. I tak już zostałam.

Przemek: Pamiętam, że później podpisaliśmy dokumenty, żeby sfor-
malizować Twój wolontariat. Powiedz co robiłaś w „Atrium”?

Oksana: Rozmawiałam z Ukraińcami i Polakami. Byłam łącznikiem 
pomiędzy pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej i Zakładu Go-
spodarowania Nieruchomościami a osobami, które przyjechały do 
ośrodka. Były tam osoby młode, starsze, w różnym wieku, z różnymi 
problemami, o  różnym statusie społecznym i  ekonomicznym. Cho-
dziłam po piętrach i przekazywałam komunikaty. Ludzie przychodzi-
li do mnie, zgłaszali różne swoje prośby i problemy. Wtedy służyłam 
im z  całego serca. Później w  ośrodku rozpoczęli swoją pracę leka-
rze i  ja zaczęłam im pomagać przyjmować pacjentów. Z  lekarzami 
współpracowałam do końca ich działalności w  „Atrium”. Ta  współ-
praca świetnie się układała. Zresztą z pracownikami Ośodka Pomo-
cy Społecznej i  Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami rów-
nież. Tak samo z ratownikami. Byłam pod ogromnym wrażeniem ich 
poświęcenia i tolerancji. Śmiech. Wiadomo, ludzie są różni. Prawda? 
Niektórzy są wdzięczni za wszystko, a inni roszczeniowi.

Przemek: Jak byś mogła wytłumaczyć, jakie miałaś zadania współ-
pracując z lekarzami i ratownikami medycznymi?

Oksana: Ja pomagałam lekarzowi w tłumaczeniu.

Przemek: Czyli Ty wchodziłaś z pacjentem do gabinetu?

Oksana: Starałam się stać przy drzwiach, ale oni mnie ciągle zapra-
szali, żebym usiadła bliżej. Czułam się trochę nieswojo, bo przecież 
normalnie w gabinecie jest lekarz i  pacjent. Ale w tej sytuacji ko-
nieczny był mój udział. Byłam prawie przy każdej wizycie, tłuma-
czyłam z  czym pacjent przyszedł, jakie ma dolegliwości i tak dalej. 
Później tłumaczyłam pacjentowi zalecenia lekarza. Po wyjściu z ga-
binetu, na korytarzu jeszcze raz tłumaczyłam pacjentom zalecenia, 
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bo nie wszystko było jasne. W Polsce są inne standardy medyczne, 
nieco inaczej się leczy. Wyjaśniałam co zrobić z receptą, gdzie kupić 
ten lek. Na Ukrainie wiele lekarstw jest bez recepty. Nie wszyscy to 
rozumieli.

Przemek: Miałaś bardzo odpowiedzialną funkcję. Gdyby nie Ty, le-
karz nie mógłby pomóc. Pacjent łyknąłby sześć tabletek zamiast 
dwóch i mogłaby zdarzyć się tragedia.

Oksana: Tak, czułam się odpowiedzialna żeby wytłumaczyć bardzo 
precyzyjnie i prawidłowo. Lekarze mi mówili: o Pani Oksano, super, 
że się widzimy, super, że Pani jest, my bez Pani byśmy nic nie zrobi-
li. Było mi bardzo miło słuchać takich słów. Nie odczuwałam, że ja 
w  tym wszystkim jestem bardzo ważna. Czerpałam z  tego bardzo 
dużą przyjemność, z obecności w tym miejscu i z tego, że mogłam 
coś od siebie dać.

Przemek: Dosyć szybko stałaś się wolontariuszką godną zaufania 
wśród mieszkańców. Ludzie przychodzili do Ciebie i dzielili się swo-
imi trudnościami. Czy doszłaś do takiego momentu, że powiedziałaś 
sobie: koniec, tego jest już za dużo, te opowieści mnie przytłaczają, 
ja tego nie zniosę, zbyt bardzo się denerwuję?

Oksana: Nie zdarzyła się taka sytuacja. Owszem było ciężko. Dopie-
ro w domu mogłam się popłakać. Takim superwizorem był mój mąż.

Przemek: Pozdrawiamy męża i dziękujemy mu za wspieranie Ciebie 
w działaniu.

Oksana: Dziękuję serdecznie, przekażę. To się zbierało i były stany 
przygnębienia, ale odreagowywałam w  rodzinie, w  sporcie, oczy-
wiście również w  moim bieganiu. Starałam się stawać do pionu. 
W trakcie moich rozmów z mieszkańcami były trudne tematy, bar-
dzo smutne opowieści, ale na szczęście wystarczało mi wewnętrz-
nej równowagi, żeby te osoby przytulić i znaleźć odpowiednie słowa, 
żeby szły dalej z  zielonym światełkiem. To była dla mnie ogromna 
satysfakcja.

Przemek: Kim jesteś z wykształcenia?
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Oksana: Najpierw skończyłam Politechnikę, a  drugie moje wy-
kształcenie to psycholog. Studia skończyłam we Lwowie tuż przed 
moim wyjazdem do Polski. To  były studia podyplomowe. Byłam 
bardzo zaangażowana w  te studia. Psychologia fascynowała mnie 
już od szkoły średniej. Interesowałam się, zadawałam sobie pyta-
nia. Studiowałam z ogromnym zaangażowaniem, miałam praktycz-
ne warsztaty, współpracowałam z  profesorami ze szpitali psychia-
trycznych i ogromnie dużo stamtąd wyniosłam.

Przemek: Dla mieszkańców „Atrium” spadłaś jak gwiazdka z nieba. 
Byłaś praktycznie tam przez osiem miesięcy, czyli cały okres trwa-
nia „Atrium”. Jak pomyślisz o intensywności i długim czasie tego wo-
lontariatu, to czy zdecydowałabyś się na kolejny? Czy może masz już 
dosyć?

Oksana: Nie, absolutnie nie mogę powiedzieć, że mam dosyć. Mój 
wolontariat nadal trwa. Mam kontakt z  tymi osobami, które po-
jechały do nowego ośrodka przy ul. Wołoskiej. Cały czas do mnie 
dzwonią, czasami się spotykamy. Mam kontakt z panią Olgą, która 
ma leżącą matkę. Wzięłam ją tak jakby pod swoją opiekę. Rozma-
wiam z nią, czasami nawet godzinę. Znalazłam jej pracę. Namawiam 
ją cały czas, żeby była aktywna społecznie. Nie pozwalam jej żeby 
wpadała w depresję. Drugą dziewczynę zapisałam do mojej pracy 
na kurs nauki języka polskiego i jeszcze inne sprawy załatwiam. Cią-
gle coś się dzieje.

Agnieszka: A gdzie pracujesz?

Oksana: Pracuję obecnie w  Fundacji „Polki Mogą Wszystko”. Jest 
tam ośrodek „Bezpieczna Przystań”, utworzony specjalnie dla 
uchodźców z Ukrainy.

Agnieszka: A czy można tam do Was kierować ludzi?

Oksana: Tak, można. Mamy tam konsultacje prawnika, psychotera-
peuty, kurs języka polskiego, szkołę rodzenia. Są również zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Teraz namawiają mnie, żebym prowadziła stret-
ching lub coś innego związanego ze sportem. Coś co umiem, ponie-
waż długo już uprawiam sport.
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Agnieszka: A jak byś mogła powiedzieć, jakie są największe różnice 
w mentalności polskiej i ukraińskiej? Taka informacja jest dla mnie 
ważna, ponieważ na co dzień pracuję w  Punkcie Pierwszego Kon-
taktu naszego Ośrodka. W  ostatnim okresie dziewięćdziesiąt pro-
cent osób, które się do nas zgłosiły to uchodźcy z Ukrainy.

Oksana: Kiedy podejmowałam decyzję o  wyjeździe z  Ukrainy, to 
uciekałam wtedy od korupcji i  łapówkarstwa. Ja nie mogłam się 
nigdy w  tym odnaleźć. Niby to oczywiste, dajesz coś i  załatwiasz 
sprawę. Ale to nie dla mnie. To chyba największa rzecz, która mi 
przeszkadza. Trzymam kciuki, żeby to zniknęło ze społeczeństwa 
ukraińskiego. Mam jednak świadomość, że żeby ta zmiana zaszła to 
musi minąć wiele lat. Ta korupcja nadal w Ukrainie kwitnie. Nawet 
objawiało się to w zachowaniu tych ludzi w „Atrium”. Były sytuacje, 
w których mówiłam: zaraz, zaraz, stop, to jest Polska. Drugą taką 
rzeczą, którą widzę, to głośne zachowanie Ukraińców w przestrzeni 
publicznej, komunikacji miejskiej. Głośne rozmowy, też telefonicz-
ne, mogą przeszkadzać innym.

Przemek: A to może Polacy są zbyt cisi. Może to wynika z otwarto-
ści. Może to właśnie Ukraińcy mówią normalnie, a przez to, że my 
szepczemy do siebie, to te rozmowy Ukraińców są zauważalne.

Agnieszka: Przecież jest wiele narodów, które są głośne, na przy-
kład Niemcy.

Oksana: Ja mam w  sobie przekonanie, że to jest kwestia kultury 
osobistej. Potrzebna jest edukacja społeczna w tym zakresie. Trzy-
mam się jednak tego zdania, że jakaś prywatność musi być zacho-
wana. Powinniśmy myśleć o innych w pobliżu, bo przecież mogą być 
w różnym stanie zdrowia, emocjonalnym.

Agnieszka: Ja pracując tutaj w Ośrodku nie spotkałam się z propo-
zycją korupcji. Słyszałam natomiast od mężczyzn, którzy przyjechali 
z Ukrainy, że musieli zapłacić żeby się wydostać z kraju.

Oksana: Kiedyś mi jedna pani w  sklepie powiedziała, że ja jestem 
naiwna myśląc, że w Polsce nie ma korupcji. Ja jednak sądzę, że ta 
skala jest nieporównywalna. W tym zakresie czuję się Polką.
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Przemek: Wracając do wolontariatu…

Oksana: … Chciałam jeszcze powiedzieć, że tuż przed rozpoczęciem 
wojny, w styczniu, miałam plan żeby wrócić do pracy i zaczęłam jej 
szukać. Dostałam nawet jedną propozycję. Już byłam nastawiona 
żeby podjąć tę pracę i wybuchła wojna. Poszłam tam do biura i za-
pytałam czy firma ma plany żeby współpracować z Ukrainą. Powie-
dzieli mi, że tak, ale nie w tym momencie. Zrezygnowałam z zatrud-
nienia bo wiedziałam, że ja teraz muszę działać, pomagać Ukrainie. 
I nie podjęłam żadnej pracy.

Przemek: Zrezygnowałaś z pracy na długi czas. W zasadzie do lipca 
byłaś w „Atrium” codziennie.

Oksana: Tak. Wakacje były mi bardzo potrzebne. Potrzebowałam 
się zregenerować. Później zaczęły się już jakieś propozycje zatrud-
nienia z  zewnątrz. Nawet tutaj u  Was z  Ośrodka była propozycja. 
Niestety z uwagi na formalności inaczej się to potoczyło.

Przemek: Niestety. Oceniam, że to strata dla nas.

Oksana: Znalazłam jednak pracę i jestem szczęśliwa.

Przemek: Kto to według ciebie jest wolontariusz?

Oksana: Dłuższa chwila namysłu... To przede wszystkim człowiek. 
Mój mąż też był wolontariuszem, mimo zaangażowania zawodo-
wego. On jest informatykiem. Ma odpowiedzialną pracę, obsługuje 
dużo sprzętu informatycznego, ale każdą wolną chwilę spędzał na 
pomaganiu Ukraińcom. W soboty i niedziele pomagał na Stadionie 
Narodowym przy wydawaniu numerów PESEL, na dworcach kole-
jowych pomagał przyjezdnym. Był na spotkaniu z prezydentem Joe 
Bidenem – taką ciekawostkę przeżył. Chodził niewyspany, ale bar-
dzo chciał i angażował się w pomoc.

Przemek: Czyli wolontariusz to Twój mąż. To powiedz w takim razie, 
jaki jest Twój mąż? Łatwiej będzie nam zrozumieć jaki powinien być 
wolontariusz.
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Oksana: To człowiek, który po prostu czuje, że może swoimi rękoma, 
umysłem, jakkolwiek pomóc drugiemu. To człowiek, który posiada 
w  sobie siłę i  energię, która pozwala mu działać w  danej sytuacji. 
To człowiek, który nie czuje, że coś poświęca, nie odczuwa bólu, jego 
działanie na rzecz drugiego nie ujmuje mu sił. To człowiek, który 
czuje potrzebę, aby pomóc drugiemu człowiekowi.

Przemek: A  jakie uczucia Tobie towarzyszyły jak byłaś wolonta-
riuszką.

Oksana: Ogromna empatia, wiele radości wymieszanej z  bólem, 
który musiałam przerobić w  sobie. Radość wynikała z  tego, że po 
rozmowie, nawet zwykłej, człowiek odchodził ode mnie „na plusie”.  
Pamiętam taką rodzinę z Mariupola, to była matka z córką. W trak-
cie rozmowy z  nimi odnajdywałam podobieństwa ze swojego ży-
cia. Coś co im podpowiedziałam podniosło je na duchu. Cieszę się, 
że umiałam podpowiedzieć. Trochę życia już mam za sobą. Jestem 
matką, jestem córką, jestem żoną, czasami nadal zachowuję się jak 
dziecko. To mi pozwalało zrozumieć ich sytuację. Kiedy widziałam, 
ten uśmiech, tę radość po przytuleniu to wiedziałam, że te zielone 
światełko się zapaliło, że jest w tym dobro.

Przemek: Wojna i jej konsekwencje spowodowały, że ten wolonta-
riat był mocno determinowany potrzebą chwili. Koniecznością szyb-
kiego działania i reagowania w różnych miejscach w Warszawie. Tu-
taj w Ośrodku wolontariat jest prowadzony od wielu lat i dotychczas 
wyglądał nieco inaczej. To były działania spokojniejsze. Wolontariu-
sze pomagali osobom starszym, spędzali z nimi czas, dzielili się swo-
ją wiedzą z uczniami, którzy mają zaległości w nauce. Wolontariat 
dla nas to też dzielenie się swoimi pasjami, zarażanie swoim hobby, 
organizowanie innym czasu wolnego. Każdy ma jakieś umiejętności, 
posiada zasoby, które mógłby wykorzystać w formie wolontariatu. 
Wolontariat jest różny tak jak sytuacje są różne. Podpowiedz pro-
szę, co można powiedzieć osobom, które jeszcze nie uczestniczyły 
w wolontariacie, żeby je przekonać do tej formy aktywności.

Oksana: To jest pytanie, nad którym ja musiałabym się bardziej po-
chylić. Każdy człowiek jest inny, każdy jest na innym etapie swojego 
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rozwoju. Wolontariat musi wynikać z własnej potrzeby, z serca. Nie 
każdy jest do tego gotów, nie każdy ten dar posiada. Człowiek doj-
rzewa kiedy wie, że może być dla innego pomocny. Kiedy widzi, że 
w tej sytuacji to właśnie będzie potrzebny, że ta sytuacja wymaga 
tego aby się zaangażował. Także jakieś hasła: „witamy i zapraszamy” 
nie są na miejscu. Do mnie przemawiają sytuacje z życia. Pamiętam, 
kiedyś jednej pani zrobiło się słabo przy wyjściu z metra i upadła. Ja 
wtedy jeszcze nie miałam kursu pierwszej pomocy i  mnie zamuro-
wało. Rozejrzałam się i podszedł jeden mężczyzna i pomógł tej pani. 
Ja później mu podziękowałam za jego pomoc. On mi powiedział, że 
studiuje medycynę i  wiedział jak działać. Ja oczywiście nie zosta-
wiłabym tej pani bez pomocy. Szukałabym kogoś, kto by jej pomógł 
albo ostatecznie wezwała karetkę. Znalazł się człowiek na miejscu, 
który akurat tam był potrzebny.

Przemek: W tej sytuacji pokazujesz, że właśnie ta pomoc jest ade-
kwatna do swoich możliwości i zasobów.

Oksana: Niedaleko mojego domu jest sklep, przy którym jeden pan 
zbiera pieniądze w  zamian za wskazanie miejsca parkingowego.  
Człowiek ten, można by powiedzieć o  nim: margines marginesów. 
Kiedyś się nim nie przejmowałam. Raz dałam mu dwa złote, innym 
razem nie dałam. Było mi wszystko jedno. Kiedyś zaczęliśmy roz-
mawiać. Widziałam, że jak mu ktoś nie pomoże to on zginie. Przy-
wiozłam mu trochę ubrań i  jakieś inne rzeczy. To że z  nim poroz-
mawiałam, że pokazał mi kawałek swojego życia spowodowało, że 
poczułam się z nim bliżej. Później ten człowiek zniknął. Więc ja nie 
wiem jak zrealizować taką reklamę. Bo czasami taka pomoc wynika 
z danej chwili.

Przemek: W  ludziach jest dużo empatii i  gotowości, ale jak pobu-
dzać ją, jak wydobywać ją do działania. Ludzie są zabiegani, kierują 
swój czas na przyjemności często popkulturowe. Jak kierować, żeby 
była chęć przeznaczenia godziny tygodniowo na działanie w wolon-
tariacie?

Oksana: Ja sobie sama zadaję to pytanie. Niestety nie mam przepi-
su na to. Mój mąż powiedział, że spadek zainteresowania bieganiem 
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jest spowodowany nadmiernym zaangażowaniem ludzi w  pracę. 
Odpowiedziałam mu, że to nie jest prawda, ponieważ ludzie spę-
dzają czas w knajpach. Bary są przepełnione, nie ma wolnych miejsc. 
To  jest ucieczka tych ludzi. Najpierw pandemia teraz wojna, a  sie-
dzenie przy drinkach to takie wmawianie sobie, że wszystko jest 
ok. To taka strefa komfortu. Jest takie powiedzenie: „Jak chcesz to 
znajdziesz sposób, jak nie chcesz to znajdziesz powód”. Także to jest 
bardzo dobre pytanie, ale ja niestety nie znajduję na nie teraz odpo-
wiedzi.

Przemek: Może jeszcze kiedyś wrócimy do tego.

Agnieszka: A gdyby nie było wojny to czy zaangażowałabyś się w ja-
kiś inny wolontariat?

Oksana: Nie jestem w stanie teraz powiedzieć. Teraz jak jest wojna 
to ja wiedziałam od razu, że chcę się zaangażować. Chciałam bar-
dzo, bardzo się zanurzyć w tej działalności. To prawda, że ta potrze-
ba wynikała z cierpienia ludzi, tym bardziej, że to cierpienie moich 
rodaków.

Agnieszka: Ale odkąd mieszkasz w Polsce realizowałaś jakieś inne 
działania społeczne?

Oksana: Działałam w  organizacji pozarządowej zajmującej się 
wspieraniem rodzin zastępczych. Pomagałam wtedy rozeznawać 
tej organizacji sytuację w Ukrainie. Sprawdzać portale, wyszukiwać 
kontakty. Działalność moja polegała na wymianie informacji, wy-
mianie doświadczeń polsko – ukraińskich. Działałam też przy oso-
bach chorujących na hemofilię. Zajmowałam się tam tłumaczeniem. 
Bardzo chciałam im pomóc. Oni stwierdzili, że mi zapłacą i zapłacili, 
ale to nie było moją motywacją do podjęcia się tej działalności.

Przemek: Mówiąc kolokwialnie nie dla kasy pomagałaś.

Oksana: Śmiech. No nie.

Agnieszka: Z tego wynika, że warto Cię spotkać na swojej drodze.

Przemek: Na koniec mam jeszcze jedno pytanie. Mam nadzieję, że 
usłyszę na nie odpowiedź taką jaką chcę. Czy jesteś z siebie dumna?
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Oksana: długa cisza… No dobrze jestem. Śmiech.

Przemek: Zdecydowanie powinnaś.

Oksana: Dziękuję serdecznie za te słowa.

Przemek: Moje koleżanki i koledzy z pracy mówili mi, że Twoja po-
moc zwłaszcza w sprawach medycznych była nieoceniona. Bez Cie-
bie ta forma pomocy byłaby trudna do zrealizowania. Mówili, że 
bardzo dużo im pomagałaś.

Oksana: Zaraz się popłaczę.

Przemek: Zdarzyło się raz, że nie mogłaś być obecna w trakcie wizyt 
lekarskich. Wtedy się okazało, jak wielka jest Twoja pomoc. Padały 
wtedy pytania: gdzie jest Oksana? Jak my sobie poradzimy?

Oksana: Dziękuję bardzo. Miło mi to słyszeć. Ja muszę też powie-
dzieć, że współpraca z  pracownikami Ośrodka Pomocy Społecz-
nej Dzielnicy Bemowo była dla mnie formą terapii. Bardzo mi brako-
wało w życiu tak ciepłych, dobrych, normalnych ludzi. W ostatnim 
okresie mojego życia, moje służbowe stosunki w poprzedniej pracy 
z całą pewnością można nazwać toksycznym. Miałam do siebie żal, 
że tak długo w  tym trwałam, że nie odeszłam wcześniej z  tej pra-
cy. Później szkoda mi było tego straconego czasu. Bo tu w „Atrium”, 
każdy człowiek przychodził na swoją zmianę i z ogromną empatią, 
ogromną cierpliwością wykonywał swoją pracę. Ja się nawet wtedy 
uczyłam tolerancji od Polaków. Ja jako Ukrainka byłam wyczulona 
na pewne zachowania. Ludzie byli tam różni. Cały przekrój społe-
czeństwa. Byli tacy, co nic nie oczekiwali i  za wszelką pomoc byli 
wdzięczni. Byli też tacy, którzy się obrażali, że wolontariusz nie ku-
pił im kropli do nosa. Wtedy ja szłam za nimi na korytarz i im tam ki-
wałam palcem. Tłumaczyłam, że tak nie można, że takie zachowanie 
roszczeniowe jest nie na miejscu.

Przemek: Ale Polacy też tacy są.

Oksana: Ja byłam wrażliwa na takie zachowania, bo czułam, że oni 
są „moi”. Wiele razy podziwiałam Was za spokój i opanowanie. Byli-
ście świadkami wielu trudnych sytuacji, a mieliście nadal równy opa-
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nowany głos i potrafiliście normalnie rozmawiać. Tylu dobrych ludzi, 
dobrej energii w jednym czasie i jednym miejscu. Dlatego mówię, że 
to zadziałało na mnie jak terapia.

Przemek: To był ogromny zaszczyt z Tobą współpracować. Dziękuję 
Ci że byłaś z nami w „Atrium”.

Oksana: To było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Dziękuję.
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WOLONTARIAT POMAGA  
UCZYĆ SIĘ NOWYCH RZECZY

Rozmowa z Panią Danutą

Przemek: Dzień dobry Pani Danuto. Cieszę się że możemy poroz-
mawiać. Proszę powiedzieć po co robić wolontariat?

Pani Danuta: Na pewno fajnie jest pomagać innym. Żeby poczuć 
taką satysfakcję, że nie żyje się tylko dla siebie, ale też dla innych. 
Warto z  siebie coś dać. A  teraz zaistniała szczególna sytuacja. Po-
wstał taki zryw narodowy. To zadziałało mobilizująco, żeby włączyć 
się aktywnie do pomocy, nie siedzieć bezczynnie przed telewizorem.

Przemek: Czyli Panią zmotywował ten zryw społeczny do działania 
w wolontariacie?

Pani Danuta: Tak, ale nie tylko to. Poczułam, że to się udziela. Jak 
jest taka akcja globalna to chce się człowiekowi automatycznie w to 
wejść.

Przemek: Pani Danuto, mam wrażenie, że już się kiedyś poznaliśmy 
przed wolontariatem.

Pani Danuta: Tak. Ja byłam w takim punkcie przy ulicy Żytniej.

Przemek: A czy ja nie byłem kiedyś u Pani na wywiadzie?

Pani Danuta: Tak, był kiedyś Pan u mnie, Panie Przemku.

Rozmowa z Panią Danutą
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Przemek: Ja się tyle razy zastanawiałem, że chyba Panią już wcze-
śniej poznałem. Tak myślałem, że już się wcześniej spotkaliśmy. Je-
stem pod wrażeniem, jak świetną Pani pracę wykonała podejmując 
tak dużą aktywności.

Pani Danuta: Ja jestem na rencie. Leczę się, jestem pod stałą opie-
ką lekarską. Do pełni sprawności jeszcze trochę. Raczej nie mogę 
pracować w pełnym wymiarze na osiem godzin, ale tak od czasu do 
czasu gdzieś dorywczo się poudzielać i robić coś aktywnego, to mi 
pomaga. Na razie jest w porządku i dobrze się czuję. Mam już swo-
je lata więc nawet jak bym chciała się zatrudnić gdzieś na stałe to 
pewnie byłby z tym problem. W przeszłości pracowałam jako księ-
gowa i  w  tym zawodzie trzeba być na bieżąco z  przepisami, które 
nieustannie się zmieniają. A  wymagania są takie, że jak człowiek 
idzie do pracy to musi znać się na rzeczy.

Przemek: Pomyślałem sobie, że Pani ma tak dużo zasobów i  do-
świadczenia zawodowego, że możemy pomyśleć o  dalszej formie 
pomagania. Mamy w  strukturach pomocy Ośrodek Wsparcia i  Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie pomoc wolontariuszy 
w  trakcie różnych warsztatów jest bardzo cenna. Można by było 
wspólnie, np. pouczyć się języka rosyjskiego.

Pani Danuta: Oj, chyba bym nie chciała. W przeszłości, przed wojną 
słuchałam bardzo dużo piosenek w języku rosyjskim. Bardzo mi się 
podobały. Lubiłam ich słuchać. Ale kiedy wybuchła wojna jakby au-
tomatycznie przestałam mieć sentyment do tego języka.

Przemek: Chociaż to piękny język.

Pani Danuta: Tak, zgadza się. Cała kultura rosyjska jest bardzo bo-
gata i wartościowa. Ale od tego momentu to nic, nic rosyjskiego. To, 
że samemu się rozmawia po rosyjsku z  Ukraińcami to dlatego, że 
jest taka konieczność, nie ma po prostu wyjścia. Oni czują, że się robi 
błędy, że ma się akcent nie ten, że się przekręca szyk w zdaniach. Oni 
wiedzą, że to mówi Polak po rosyjsku. Ale jak były te ogłoszenia na 
ścianach w „Atrium”, to ja wychodziłam z założenia, że nie należy ich 
pisać po rosyjsku. Oni mają swój język, a język rosyjski jest językiem 
wroga. Przychodziły tam osoby, które znały ukraiński i one powinny 
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pisać komunikaty wywieszane na ścianach.

Przemek: Dobrze, to porozmawiajmy o  tym naszym „Atrium”. To 
było miejsce gdzie przebywało średnio dwieście, dwieście pięćdzie-
siąt osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy. Jak Pani wspomina 
moment przyjścia do tego miejsca. Z tego co pamiętam, to była Pani 
tam od samego początku.

Pani Danuta: Dokładnie od 14 marca, czyli chyba tydzień po otwar-
ciu.

Przemek: To w zasadzie od początku. Jak to było?

Pani Danuta: To znaczy… Hmm…

Przemek: Proszę mówić szczerze. Był chaos?

Pani Danuta: Tak, był chaos. Przez pierwsze trzy miesiące miałam 
wrażenie, że było zbyt mało koordynacji ze strony Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Niestety muszę to powiedzieć.

Przemek: Proszę mówić.

Pani Danuta: Na początku przychodziłam prawie codziennie. Przez 
pierwsze tygodnie na recepcji była przynajmniej jedna osoba nowa, 
a nawet dwie. Zawsze był ktoś nowy, jakaś nowa twarz. Jak był ja-
kiś temat, jakaś sprawa do załatwienia, to trzeba było od początku 
tłumaczyć. Zauważyłam, że wolontariusze mieli większą wiedzę od 
pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. I  tutaj moim zdaniem 
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami lepiej się zorganizował. 
Tam były stale te same osoby, które wiedziały jak pracować. U nich 
jak w  zegarku wszystko chodziło. Bardzo sprawnie wszystko zała-
twiali.

Przemek: Rzeczywiście, początkowo mieliśmy drobne kłopoty. Dla 
wyjaśnienia dodam, że wszyscy ci pracownicy nadal musieli realizo-
wać swoje podstawowe obowiązki i nie można było ich włączyć na 
stałe w działania w „Atrium”.

Pani Danuta: Tak rozumiem. Rozmawiałam tam z różnymi paniami 
i  mówiły mi, że wystąpiliście do Urzędu Miasta z  prośbą o  zatrud-
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nienie osób, które mogłyby się zajmować wyłącznie pomaganiem 
w „Atrium”.

Przemek: Zostawmy sprawy organizacyjne. Porozmawiajmy o czę-
ści emocjonalnej. Jak Pani czuła tę atmosferę nie mając bariery języ-
kowej w przeciwieństwie do mnie. Rozmawiając z tymi ludźmi mo-
gła być Pani przy nich blisko.

Pani Danuta: Na początku była tam duża rotacja. Pamiętam taką 
panią z  pierwszego piętra, która opowiadała, że jej nowo urządzo-
ny dom został zburzony. I  strasznie płakała. Opowiadała, że mia-
ła nowe fotele, telewizor, szafki. Wszystko elegancko urządzone, 
a  obecnie jest w  ruinach. Ona na żywo to relacjonowała, co u  niej 
w  miejscowości. Strasznie to przeżywała. Rodzina docelowo wyje-
chała do Estonii.

Przemek: Czy było dużo osób w podobnej sytuacji?

Pani Danuta: Tak. Ja prawdę mówiąc nie chciałam za dużo słuchać. 
Tam były sprawy, które trzeba było załatwić, a słuchanie o tylu trud-
nych sprawach jest bardzo obciążające. Ważne było, żeby rozwiązać 
dany problem.

Przemek: A czy Ukraińcy zwracali się do Pani z prośbą o wysłucha-
nie, o możliwość wygadania się?

Pani Danuta: Raczej nie. Jak się już rozmawiało z nimi, to temat się 
sam pojawiał. Temat wojny wychodził automatycznie. Pamiętam 
taką sytuację jak jechałam razem z jedną panią na Dworzec Zachod-
ni żeby kupić bilet. W ogóle się nie odzywałyśmy. Dopiero jak udało 
się kupić ten bilet, to się trochę otworzyła. Opowiedziała, że ucieka-
ła autobusem, który był pod ostrzałem. Pociski świstały, a oni w ta-
kiej sytuacji uciekali. Na drugim piętrze mieszkała pani z synem. On 
miał zajęcia szkolne online, ale ona chciała go zapisać do stacjonar-
nej polskiej szkoły. W trakcie zwykłej rozmowy oni czuli, że chce się 
im pomóc. Wtedy się otwierali i mówili. Bomby, bomby, tylko wybu-
chały koło bloku – opowiadała. Sprawdzała na telefonie wiadmości 
z tamtego regionu i mówiła, że cały czas tam jest wojna. Pokazywała, 
że tam stał blok i już go nie ma. Są ruiny. Płakała. Właściwie nie wia-
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domo co można w takiej sytuacji powiedzieć. Jak można wtedy po-
móc. Inna Pani, kiedy byłyśmy razem u lekarza, opowiadała że przez 
dłuższy czas przebywała w schronach. Pani była chyba z Charkowa. 
Mówiła, że była w jednej z ostatnich grup uciekających z tego mia-
sta. Kiedy nie było alarmów bombowych biegła szybko ze schronu 
do domu żeby wziąć prysznic. Robiła to w taki sposób, że zdejmowa-
ła jeden but i rozbierała się do połowy. Myła się. Później drugą po-
łowę. W momencie gdyby zawyły syreny mogłaby szybko się ubrać 
i uciec do schronu. Pamiętam jeszcze jedną panią, która opowiadała 
o  swojej matce. Została w Ukrainie w  części, gdzie Rosjanie zajęli 
terytorium. To chyba nazywa się DDR – Doniecka Demokratyczna 
Republika.

Przemek: Przecież to ani z republiką, ani z demokracją nic wspólne-
go nie ma.

Pani Danuta: No właśnie. Ale ona, ta matka, jest tego zdania, że 
ukraińskich nacjonalistów trzeba usunąć, że Putin ma racje i że ich 
wyzwoli. W rodzinach były takie sytuacje kiedy dochodziło do roz-
łamów i  kłótni. Tam jest masa rodzin ukraińsko-rosyjskich. Jedna 
z mieszkanek opowiedziała, że rozstała się z mężem, ponieważ on 
zapytał: kim ty jesteś, Rosjanką czy Ukrainką? A ona jest Ukrainką 
i powiedziała, że nie będzie przechodziła na stronę rosyjską, że nie 
zgadza się na to co robi Putin i  się rozstali. Tam było bardzo dużo 
historii traumatycznych i dramatycznych. Te rozmowy były bardzo 
obciążające. Dodatkowo przytłaczające wiadomości przekazywane 
poprzez media. To trudny czas.

Przemek: Rzeczywiście, wysłuchać tych wszystkich historii to 
ogromne obciążenie. Z pewnością te emocje na długo zostają w gło-
wie. Korzystając z  okazji chcę przekazać informacje zwrotną od 
pracowników, którzy dyżurowali na recepcji, że bez Pani pomocy to 
niesłychanie trudno byłoby udzielić wsparcia.

Pani Danuta: Dziękuję bardzo.

Przemek: Kiedy była konieczność przeprowadzenia ankiet, wywia-
dów i  trzeba było odwiedzić wszystkich mieszkańców, to wtedy 
Pani obecność była niezastąpiona.
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Pani Danuta: Dziękuję bardzo. Noo… Znam rosyjski i to dlatego tak.

Przemek: Ale ma Pani świadomość, że wykonała świetnie to zadanie?

Pani Danuta: Śmiech. Wiem, że chodziłam i po prostu pracowałam. 
Czasami tak jest, że gdzieś się znajdujemy i  jesteśmy pomocni. Tu 
się właśnie tak trafiło, że przydałam się bardziej. Ale tam również 
przychodziły osoby, które znały język ukraiński i  które się mocno 
udzielały.

Przemek: W początkowej fazie to każdy wolontariusz ze znajomo-
ścią języka ukraińskiego lub rosyjskiego był przyjmowany. Wszyscy 
byliście bezcenni.

Pani Danuta: Chciałabym podkreślić, że żeby być wolontariuszem 
to trzeba być osobą samodzielną. Widziałam, że przychodziły osoby, 
które potrzebowały koordynacji, żeby ich pokierować, podpowie-
dzieć co mają robić.

Przemek: Czyli według Pani na miejscu powinna być osoba koordy-
nująca działania wolontariuszy?

Pani Danuta: Tak. Żeby ktoś zagospodarował nimi. Pamiętam taką 
sytuację, że jednej mieszkance zepsuły się okulary i trzeba było z nią 
pójść do optyka.

Przemek: Tak, pamiętam tę sytuację.

Pani Danuta: I  wtedy poszła inna wolontariuszka i  ona się wtedy 
przydała. Załatwiła sprawę. Ale przychodziły też inne osoby, które 
stały pod ścianą, nie wiedziały co mają robić. A praca zawsze była 
w tym ciucholandzie.

Przemek: To wszystko co Pani mówi, to dla mnie są bardzo cenne 
informacje. Widzę co można w przyszłości usprawnić.

Pani Danuta: Nie wiem, jak w  innych wolontariatach, ale w  tym 
wolontariusz powinien być przygotowany na jakieś drobne wydat-
ki. Zdarzały się sytuacje, że trzeba było zamówić taksówkę. Nawet 
jak się ich pytało czy mają pieniądze (na ogół nie mieli), ale nawet 
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jak mieli, to mówili, że nie mają, bo chcieli je zachować dla siebie 
będąc w tak trudnej sytuacji. W tym ciucholandzie nie było bielizny. 
Zdarzały się sytuacje, że Ukraińcy pytali się czy można im pomóc 
w kupnie bielizny. Była też taka sytuacja, że pojechałam z matką i jej 
dzieckiem na SOR do szpitala. Tam trzeba było spędzić kilka godzin 
i kupić coś do jedzenia i picia. Zdarzało się, że trzeba było wykupić 
leki.

Przemek: Czy Pani pomagała również finansowo?

Pani Danuta: Tak. Dziecku trzeba pomóc. Kiedy oczekiwanie w szpi-
talu się przedłużało i dziecko było głodne, to musiałam taką decyzję 
podjąć. Ale nie tylko ja dawałam jakieś drobne pieniążki.

Przemek: Dziękuję, że w tej sytuacji była Pani również darczyńcą. 
Chciałbym jednak zaznaczyć, że pomoc finansowa nie jest obowiąz-
kiem wolontariusza.

Pani Danuta: Tak wiem, ale w takich sytuacjach trzeba działać na 
korzyść potrzebującego. To nie chodzi o jakieś duże kwoty, ale war-
to być przygotowanym. Oni nie wymagali, żeby coś im opłacić. Tylko 
jak rozmawiałam i czułam, że jest taka potrzeba, to wtedy kupowa-
łam.

Przemek: Czyli to raczej była Pani inicjatywa?

Pani Danuta: Tak, tak. Wolontariusz w takim przypadku powinien 
dać nieco więcej od siebie, a nie tylko usługę. Kiedyś kupiłyśmy im 
ziemniaki, bo oni bardzo lubią jeść ziemniaki smażone.

Przemek: A co jeszcze dał Pani wolontariat?

Pani Danuta: Wolontariat pomaga uczyć się nowych rzeczy. Ja na 
przykład wcześniej nie korzystałam z aplikacji „Jak dojadę”, a dzięki 
wolontariatowi nauczyłam się i teraz łatwiej mi podróżować komu-
nikacją po Warszawie. Często były takie pytania od Ukraińców: Ile 
przystanków trzeba pojechać? Na jakim przystanku wysiąść? Mu-
siałam nauczyć się na smartfonie z  tego korzystać i  tłumaczyłam. 
Dodatkowo, w domu uczyłam się słówek, ponieważ niektórych już 
nie pamiętałam.
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Przemek: Wolontariat był dobry. Można było podszkolić język ro-
syjski.

Pani Danuta: Tak. Robiłam sobie masę notatek. Co trzeba załatwić, 
do którego pokoju pójść, jak przetłumaczyć pewne rzeczy. Na przy-
kład takie słowa jak bandaż, opatrunek. W  codziennej rozmowie 
nie używa się takich słów, a tutaj się zdarzało, więc musiałam sobie 
przypomnieć. Chociaż język polski jest podobny do ukraińskiego 
i jakoś można się dogadać.

Przemek: A jakąś śmieszną sytuację Pani pamięta?

Pani Danuta: Pamiętam taką sytuację, że jedna rodzina przyjecha-
ła do Polski przez Rosję i Łotwę. W ankiecie, którą się wypełniało 
w  „Atrium” trzeba było podać nazwę przejścia granicznego, które 
się przekraczało, nazwę miejscowości i datę przekroczenia granicy. 
Mężczyzna podał mi paszport, a  tam widnieje wbita pieczątka, że 
miejsce przekroczenia granicy to Łotwa. Wpadłam w konsternację 
gdzie jest takie przejście graniczne? Jakaś taka dziwna ta nazwa. 
Nie mogłam zlokalizować, bo tam wszyscy przekraczali granicę Pol-
sko – Ukraińską. Nie mogłam wtedy zebrać myśli i pytam jednej pani 
z recepcji: Czy my graniczymy z Łotwą? A ona mi odpowiedziała, że 
nie, ale proszę wpisać, że to granica Rosji z Unią Europejską. Pamię-
tam, że wtedy kompletnie się pogubiłam. Śmiech. Wynikało to ze 
stresu.

Przemek: Pewnie też ze zmęczenia.

Pani Danuta: Fajną formą współpracy była możliwość rzucenia te-
matu i wtedy nad nim pracowali wszyscy będący na recepcji. To  spo-
ro ułatwiało. Czasami nie mogłam czegoś znaleźć w  telefonie to 
szukaliśmy wspólnie na komputerze i było nieco łatwiej. Tego typu 
kooperacje były potrzebne.

Przemek: Gdyby była taka sytuacja, że trzebaby było znowu się za-
angażować to czy zdecydowałaby się Pani być ponownie wolonta-
riuszką?
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Pani Danuta: Być może tak. Zależy od tego, co to miało by być. Bo 
tak szczerze mówiąc, to językiem rosyjskim już nie chcę się posługi-
wać.

Przemek: Cieszy to, że mimo różnych trudności i  barier ma Pani 
w sobie gotowość i otwartość na dalsze działania.

Pani Danuta: Musiałabym wcześniej wiedzieć, co ja mam robić.

Przemek: Jak zachęcić ludzi do wolontariatu?

Pani Danuta: Niektórzy mają swoje obowiązki i nie mają czasu. Ja 
nie mam swojej rodziny i znam rosyjski więc mi było łatwiej. A jeśli 
chodzi o zachętę, to musi to być chyba indywidualna potrzeba. Bo 
jeśli ktoś się waha, nie bardzo chce pomagać, to nie wiem czy to wyj-
dzie. Ale jeśli ktoś ma to w sobie, chce pomagać, sam sobie znajdzie 
zajęcie żeby pomóc innym. To wtedy da owoc.

Przemek: Ja się z  Panią zgadzam, że namawianie do wolontariatu 
w zasadzie nie jest potrzebne. Osoba, która chce działać w wolonta-
riacie to go sobie znajdzie. Ważniejsze jest tworzenie warunków do 
tego, aby wolontariat był sprawnie prowadzony. Obecnie możliwo-
ści pomagania jest bardzo dużo.

Pani Danuta: Ja stale przeglądam portal ochotnicy.waw.pl, ale tam 
nie zawsze jest coś co by się chciało robić. Tam są takie tematy, któ-
rymi ja teraz nie jestem zainteresowana. Myślę o jakiejś pracy w gru-
pie. Bo samodzielnie nie czuję się na siłach. Fajnie jak byśmy mieli 
jakiś wspólny cel społeczny i  mogli razem działać. Ja też czuję, że 
nie zawsze mogę podjąć decyzję samodzielnie. Czasami podejmuję 
decyzje szybko i  wtedy niekonicznie są trafione. Śmiech. Gdybym 
mogła ustalić to w grupie, to wtedy byłoby mi łatwiej.

Przemek: Proszę pomyśleć o naszym OWIRON-ie.

Pani Danuta: Przez ten ostatni czas troszkę się zaniedbałam. Muszę 
pochodzić do dentysty. Jeden ząb zrobiłam, a w przyszłym tygodniu 
robię drugi. Włosy i zęby to takie punkty, które najszybciej się rzu-
cają w oczy. O te dwie rzeczy trzeba dbać w pierwszej kolejności.
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Przemek: Zdecydowanie proszę o siebie dbać. Nie ma dobrego wo-
lontariatu kiedy wolontariusz nie zadba o siebie, o swoje potrzeby.

Pani Danuta: Tak. To też buduje wiarygodność. Powiem jeszcze, że 
Ukraińcy to miejsce, „Atrium”, nazywali rajem.

Przemek: Bardzo dziękuję, że Pani była częścią tego naszego wiel-
kiego przedsięwzięcia. Gratuluję, spisała się Pani na medal!

Pani Danuta: Ja również dziękuję.
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HEJ, SŁUCHAJCIE,  
JEST TAKA SPRAWA, TRZEBA POMÓC

Agnieszka: Hania, od czego zaczął się Twój wolontariat?

Hania: Zorganizowałam w szkole z koleżanką zbiórkę dla zwierząt. 
Przy wejściu do szkoły postawiłyśmy pudło, do którego uczniowie 
wrzucali koce i  ręczniki. To była zbiórka na rzecz schroniska dla 
psów i kotów.

Agnieszka: Czyli to dla konkretnego schroniska. Super.

Przemek: W której byłaś wtedy klasie?

Hania: W piątej.

Agnieszka: A skąd Ci przyszedł do głowy ten pomysł?

Hania: Nasza wychowawczyni ogłosiła w klasie, że będzie taki wo-
lontariat i się zgłosiłyśmy.

Agnieszka: A co było później?

Hania: Moim następnym działaniem w  wolontariacie było pójście 
do Klubu  Sportowego „Hasten”. Klub organizuje zajęcia pływac-
kie. Wolontariat polegał na tym, że podczas zawodów trzeba było 
organizować stoiska, różne zestawy startowe i też była potrzebna 
pomoc na hali.

Agnieszka: Czyli taki wolontariat sportowy, przy organizacji zawo-
dów? Skąd się wziął ten pomysł? Hania, Ty pływasz, więc znasz ten 
Klub?

Rozmowa z Hanią
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Hania: Tak, pływam z tym Klubem. Było ogłoszenie o wolontariacie 
i postanowiłam się zgłosić.

Agnieszka: Czy to było jednorazowo, czy często pracujesz przy za-
wodach?

Hania: Angażuję się przy różnych zawodach. Teraz najbliższe zawo-
dy są zaplanowane na grudzień i też będę pomagała jako wolonta-
riuszka.

Agnieszka: Wow! To w wielu branżach się udzielasz. Aż się boję za-
pytać, czy gdzieś jeszcze. Śmiech.

Hania: Pomagałam trochę w noclegowni „Atrium” dla osób z Ukra-
iny. Roznosiłam jedzenie po kuchniach, sprawdzałam czy niczego 
nie brakuje. Mama mnie zachęciła. Powiedziała, że jeśli chcę, to 
mogę pomóc.

Agnieszka: Hania, a  jakie masz plany na przyszłość, jeśli chodzi 
o wolontariat?

Hania: W przyszłości planuję pomagać wyprowadzać psy w schro-
niskach. Warunkiem bycia wolontariuszem w schronisku jest wiek 
szesnastu lat.

Przemek: To już niedługo.

Agnieszka: Hania, czy każdy z tych wolontariatów dawał Ci inne za-
dowolenie, czy ze wszystkich czerpałaś równo satysfakcję?

Hania: Wolontariat dla schroniska i ten w „Atrium” dawał mi poczu-
cie, że mogę pomóc, natomiast przy zawodach fajnie spędzałam czas.

Agnieszka: Haniu, mimo bardzo młodego wieku masz bogate do-
świadczenie w pracy w wolontariacie. Czy o swojej pracy opowiada-
łaś koleżankom i kolegom?

Hania: Raczej się tym nie chwalę.

Przemek: Dużo wolontariuszy mówi tak, jak Ty… Że nie ma się czym 
chwalić. Natomiast ja myślę, że wolontariat nie jest do chwalenia, 
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ale warto opowiedzieć innym o swojej działalności. Może inne oso-
by też wtedy by się zainteresowały.

Hania: W ten sposób o tym nie myślałam, ale to dobry pomysł. Pew-
nie tak by się stało, że inni by się zainteresowali.

Agnieszka: A gdybyś miała zachęcić swoich znajomych do wolonta-
riatu, to co byś im powiedziała?

Hania: Hej, słuchajcie! Jest taka sprawa, trzeba pomóc. I tyle.

Przemek: Hania, wywiad z Tobą będzie w książce. Może ktoś z Two-
ich znajomych przeczyta i powie… Jak ona fajnie działa, może i ja za-
cznę?

Agnieszka: Tak, to jest fajna działalność, jeśli ktoś ma do tego serce, 
czas i siłę.

Przemek: Dużo osób mówi dokładnie tak, jak Ty. A gdyby tak opo-
wiedzieć o tym…Wiesz, byłam w wolontariacie, dało mi to dużo do-
świadczeń. Wolontariat to fajna sprawa, bo ludzie na tym korzystają. 
Korzystam na tym i ja. I to nie jest chwalenie, tylko dzielenie się do-
brymi praktykami.

Agnieszka: Hania, słyszałam jeszcze o jednym Twoim działaniu. Po-
dobno robiłaś dla schroniska maty węchowe.

Hania: Tak. Pomysł był zaczerpnięty z  Internetu w  ramach projek-
tu na technikę. Zrobiłyśmy z  koleżanką maty węchowe i  szarpaki. 
Przekazałyśy je do schroniska.

Przemek: Jakie emocje Ci towarzyszą, kiedy widzisz rezultaty swo-
ich działań? Kiedy psiaki dostały maty i  szarpaki… Kiedy ktoś jest 
zadowolony z Twojej pomocy?

Hania: Wtedy czuję radość i wewnętrzną satysfakcję, że pomogłam 
i komuś ta pomoc się przydała.

Przemek: Fajnie, że to powiedziałaś.
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Agnieszka: Czy masz wspomnienie  jeszcze jakiegoś miłego aspektu 
pracy wolontarystycznej?

Hania: Tak. Przy przygotowywaniu zbiórki w szkole fajnie z koleżan-
ką spędziłyśmy czas.

Agnieszka: Czyli przyjemne z pożytecznym…

Przemek: Udało Ci się zawrzeć nowe znajomości podczas pracy?

Hania: Tak, szczególnie na basenie.

Agnieszka: Pasja łączy i to jest fajne. Hania, bardzo Ci dziękujemy 
za wywiad.
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JEŚLI NIE UMIESZ CZEGOŚ ZROBIĆ, 
ZRÓB TO TAK, JAK UMIESZ

Przemek: Od kiedy się znacie?

Ania: Od marca. Poznaliśmy się na wolontariacie związanym z Ukra-
iną.

Przemek: Czyli poznaliście się w trakcie wolontariatu?

Tomek: Tak, ale nie w „Atrium”.

Przemek: Jeśli będziecie sobie tego życzyć, to wytniemy to, o co za-
raz zapytam… Jesteście parą?

Ania i Tomek: Tak. Śmiech.

Przemek: Brawo! Super! Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby 
jak najlepiej się Wam układało. Wiem, że oprócz tego, że przycho-
dziliście pomagać do „Atrium”, to pomagaliście w innych miejscach, 
na przykład na granicy… Możecie coś o tym opowiedzieć?

Tomek: Takich miejsc było kilka. Nawiązując do wcześniejszego py-
tania, poznaliśmy się z Anią w Arenie Ursynów. To była wielka hala, 
trzysta leżanek i  zakwaterowani tam byli uchodźcy, którzy prosto 
z  pociągów byli autokarami przewożeni do miejsc noclegowych. 
W „Arenie” byłem tydzień przed naszym poznaniem się. Było bar-
dzo dużo pracy, mnóstwo ludzi, hala była przepełniona, trzeba było 
dostawiać dodatkowe łóżka. Było mnóstwo spraw do załatwienia. 
Wiele osób nie miało paszportów, wobec tego trzeba było z  nimi 

Rozmowa z Anią i Tomkiem
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jechać do konsulatu. Przed konsulatem też szaleństwo, tłumy lu-
dzi.  Był mróz. Około minus dwadzieścia stopni i kolejka na kilka dni 
oczekiwania. ZTM podstawił autobus z ogrzewaniem i ludzie mogli 
rotacyjnie się ogrzewać. Tydzień później znowu poszedłem na noc 
i wtedy właśnie poznałem Anię. Akurat na tym dyżurze było spokoj-
nie.

Ania: Ja w ramach wolontariatu miejskiego chodziłam w różne miej-
sca. Najpierw zgłosiłam się do Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH). 
Przez krótki czas robiłam tam staż w  księgowości. Odezwali się 
do mnie dopiero w  czerwcu, bo mieli bardzo dużo osób do pomo-
cy. W ramach współpracy z PAH byliśmy na granicy przez tydzień, 
w  połowie lipca. Jednak nie był to już tak gorący czas kryzysu mi-
gracyjnego, jak bezpośrednio po wybuchu wojny. Niektórzy ludzie 
wracali do kraju po różne rzeczy, spotkaliśmy też tam mieszkanki 

„Atrium”. Także świat jest mały i znajomych można spotkać wszędzie. 
Śmiech. PAH miał wolontariuszy zewsząd, poznaliśmy Amerykanina, 
który był byłym żołnierzem Marines, Portugalczyka, który odbywał 
podróż dookoła świata i postanowił zostać tydzień na granicy i po-
móc.

Teraz „Atrium” już nie funkcjonuje, a nam z czasów „Atrium” została 
współpraca z  Bankiem Żywności. Początkowo zbieraliśmy owoce 
i warzywa pod Halą Mirowską i przekazywaliśmy je do „Atrium”.

Przemek: A gdzie teraz dostarczacie warzywa?

Tomek: Połowa warzyw jest przekazywana dla Fundacji „Otwarte 
Drzwi”, a druga część do jadłodzielni przy ul. Saskiej w Warszawie.

Przemek: Zrozumiałem, że wojna w Ukrainie była takim przyczyn-
kiem, żeby się włączyć w wolontariat.

Ania: Ja wcześniej zajmowałam się wolontariatem sportowym, gdy 
były wydarzenia lekkoatletyczne, turnieje piłki ręcznej czy marato-
ny. Chociaż maratony to niekoniecznie, bo nie jestem zwolennicz-
ką zamykania ulic Warszawy tylko po to, żeby maraton przebiegł. 
Współpracowałam z Fundacją im. Kamili Skolimowskiej. W ramach 
współpracy z Fundacją robiliśmy memoriał lekkoatletyczny na Sta-
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dionie Narodowym. Aktualnie oni działają we Wrocławiu i  organi-
zują zawody na Stadionie Śląskim. W  ramach współpracy jeździli-
śmy też po różnych miastach z tzw. kampami dla dzieci. W akcję byli 
zaangażowani lekkoatleci. Przyjeżdżaliśmy na jeden dzień do danej 
miejscowości i robiliśmy dzieciakom zajęcia lekkoatletyczne.

Przemek: Czyli masz duże doświadczenie, tylko wtedy był to wolon-
tariat kulturalno-sportowy, a u nas, tzw. „pomocowy” na rzecz ludzi 
w kryzysie. Porównywałaś kiedyś te oba wolontariaty?

Ania: Ciężko to porównywać. Są to dwa zupełnie różne doświad-
czenia. Dwa lata temu gdy zaczął się kryzys na granicy białoruskiej, 
chciałam jakoś pomóc, ale czułam, że brakuje mi umiejętności. Nie 
znałam języka, poza tym jestem osobą niepełnosprawną i myślałam, 
że jechanie do lasu na granicę mogłoby w związku z moim stanem 
zdrowia przysporzyć innym więcej problemów, niż korzyści.

Przemek: Ale już na granicę z  Ukrainą nie miałaś obaw jechać? 
Śmiech.

Ania: Nawet tuż przed wybuchem wojny miałam plan, żeby się za-
pisać na kurs ratownictwa medycznego, żeby mieć więcej umiejęt-
ności. I nagle wybuchła wojna i okazało się, że przydatny jest język 
rosyjski.

Tomek: Ja mam mniejsze doświadczenia w wolontariacie niż Ania.

Agnieszka: A jakie?

Tomek: Zdarzyło mi się udzielać wolontarystycznie w Krakowie na 
Festiwalu Kultury Żydowskiej. Byłem człowiekiem od wszystkiego. 
Udzielałem się też w  Fundacji „Mam marzenie”. Między innymi od-
wiedzałem dzieci w  szpitalach. Brałem też udział w  organizacji tur-
nieju golfowego dla potencjalnych sponsorów, który miał się kończyć 
licytacją, a  zyski miały być przeznaczone dla podopiecznych. Nato-
miast gdy wybuchła wojna na Ukrainie pojawiło się dużo ogłoszeń, że 
potrzebni są tłumacze. Od kilku lat uczę się rosyjskiego i jestem w sta-
nie się porozumieć. Poczułem, że umiem coś, co może być przydatne. 
Jednak z czasem w „Atrium” tłumacze byli mniej potrzebni, bo ludzie 
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dość szybko nauczyli się języka, zwłaszcza dzieci. Ale znajomość ję-
zyka przydawała się żeby sobie porozmawiać.

Agnieszka: Widzę, że chyba nie ma formy wolontariatu, której by-
ście nie doświadczyli… Sportowy, medyczny, wojenny, pozyskiwanie 
sponsorów, kulturalny…

Przemek: Fajnie, że o tym mówicie, bo wolontariat nie musi być tylko 
pomocowy. Można się zaangażować w różną działalność, wspólnym 
mianownikiem jest to, że zwykle jest to działanie na rzecz drugiego 
człowieka… Może przyczyni się do poprawy jego kondycji fizycznej, 
psychicznej, społecznej, a może do ratowanie życia.

Aniu, wspomniałaś, że chorujesz przewlekle. Czy Twój stan zdrowia 
miał jakiś wpływ na decyzję o wolontariacie?

Ania: Paradoksalnie powiedziałabym, że jeśli miało to wpływ, to od-
wrotny od spodziewanego. Biorąc pod uwagę moją historię medycz-
ną, to, że pracuję, robię mnóstwo rzeczy, wyjeżdżam, wcale nie jest 
takie oczywiste. Dla części rodziny i moich znajomych to jest wciąż 
zaskakujące, że ja mogę mieć pracę i normalnie funkcjonować. Nigdy 
nie chciałam się dać zaszufladkować w ten sposób, że jak chorujesz 
to tylko szydełkowanie. Tym bardziej, że do szydełkowania w ogóle 
się nie nadaję i nie potrafię tego robić. Także moje zaangażowanie 
było trochę na przekór sytuacji i oczekiwaniom. Jestem takim czło-
wiekiem, że jak mi powiedzą, że nie mogę, to ja pokażę, że mogę. Jak 
nie oknem, to drzwiami.

Przemek: Takiej odpowiedzi się spodziewałem. Śmiech.

Ania: Takie aktywności są po prostu fajne. Wolontariat to pomaga-
nie innym, działanie nastawione na drugiego człowieka, ale poza 
tym bardzo dużo czerpie się samemu.

Agnieszka: A co się czerpie?

Ania: Przede wszystkim pozytywną energię. Widać od razu efekty 
działań. Jest zadanie, które trzeba zrealizować w  myśl hasła, jeśli 
nie umiesz czegoś zrobić, zrób to jak umiesz. Pozwala mi to zaspoko-
ić moją kreatywną część osobowości.  Na co dzień zajmuję się ana-
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lityką i  muszę podejmować rozważnie decyzje. A  w  wolontariacie 
mam spontan i działanie.

Agnieszka: Czyli  spontan stanowi równowagę do analityki?

Ania: Na pewno tak. W  sferze zawodowej mam myślenie, głów-
kowanie, a tu działanie w czystej postaci. Robię to, bo mogę, chcę, 
w taki sposób spędzam swój wolny czas.

Przemek: Tomek, a Ty, jeśli mogę zapytać, czym się zajmujesz?

Tomek: Jestem informatykiem, siedzę przy biurku.

Przemek: Czyli też spokojna praca…

Tomek: Z pewnymi wyjątkami spokojna.

Przemek: I  też szukałeś przeciwwagi do pracy zawodowej? Co 
u Ciebie było inspiracją do wolontariatu?

Tomek: Generalnie miałem takie poczucie, że fajnie by było podjąć 
jakieś działanie. Na początku wojny byłem chory na COVID. Gdy tyl-
ko wyzdrowiałem, zrobiłem słoik hummusu i zaniosłem na Dworzec 
Centralny. To był moment, kiedy na dworcach były punkty recepcyj-
ne. Ludzie zanosili tam jedzenie. I potem jakoś poszło. Moją naturą 
jest zastanawiać się nad każdą sprawą piętnaście razy i ostatecznie 
zrezygnować, bo inni zajmą się tym lepiej. Tym razem zadziałał im-
puls. Myślę, że to jest największe wydarzenie polityczne w moim 
życiu. Będę miał co opowiadać, jak ktoś mnie zapyta za dwadzie-
ścia lat, co wtedy robiłem. Jak sobie teraz o tym myślę, to głównie 
zajmowałem się rozmawianiem z ludźmi, wydawaniem proszku do 
prania i innych rzeczy, naprawianiem odkurzaczy. Jakoś tak samo się 
to potoczyło.

Przemek: Rzeczywiście czynności w  „Atrium” były niecodzienne… 
Wydawanie proszku, zaniesienie komuś materaca… Czynności moż-
na by powiedzieć, hotelowe… :)

Agnieszka: Dla mnie osobiście najciekawszym pytaniem podczas 
przeprowadzania wywiadów jest kwestia, co najfajniejszego wynie-
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śliście z  przygody z  wolontariatem, ale tutaj wiadomo… Siebie na-
wzajem. Śmiech.

A tak na poważnie co Wam utkwiło w pamięci, może jakieś doświad-
czenie, historia, która dała energię i radość?

Tomek: Kojarzą mi się dwie historie. Pamiętam w  czerwcu posze-
dłem do „Atrium”. Wyszedłem na chwilę na dziedziniec przed bu-
dynkiem. Stała tam mieszkanka, pochodziła z  okolic Mariupola. 
Zaczęliśmy rozmawiać i tak przegadaliśmy z godzinę. To było fajne 
doświadczenie. Okazało się, że nawet jeśli podstawowy powód wo-
lontariatu, czyli tłumaczenie, nie jest w tym momencie kluczowym 
zadaniem, to sama rozmowa, możliwość wygadania się przez te oso-
by, jest równie cenna.

A druga historia, którą pamiętam to nasz ostatni czwartkowy dyżur 
przed sobotnią wyprowadzką. Założyliśmy, że to koniec pobytu i nic 
się już nie będzie działo. Okazało się, że dzieci się trochę pokłóciły 
i  chłopcy zabrali jednej dziewczynce telefon. Szukaliśmy wspólnie 
telefonu. Chodziliśmy po piętrach i  dołączali do nas kolejni ludzie. 
Szliśmy czwartym piętrem, było nas około 13 osób. To była scena jak 
z filmu „Stranger Thinks”, tam też maszerowała taka zgraja dziecia-
ków. Ostatecznie chłopcy sami oddali telefon.

Przemek: Odnośnie pierwszej z  tych historii myślę, że pani z  Ma-
riupola musiała bardzo potrzebować rozmowy. Dzięki Tobie miała 
możliwość swobodnego porozmawiania z kimś o tym, co ją spotkało. 
Myślę, że to taki  bardzo pozytywny wolontariat.

Agnieszka: Towarzyszenie w trudnej sytuacji…

Tomek: Spędziliśmy w „Atrium” pół roku, byliśmy dla mieszkańców 
znajomymi twarzami. Też dla nas w pewnym momencie to było spo-
tykanie znajomych twarzy mieszkańców, ludzi z  Ośrodka Pomocy 
Społecznej czy z Fundacji.

Agnieszka: A  propagowaliście ideę wolontariatu wśród Waszych 
znajomych? Może w  rodzinie? Namawialiście ludzi, żeby włączyli 
się?
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Ania: Ja robiłam za wyrzut sumienia u mnie w pracy, jak opowiada-
łam historie z wolontariatu. Śmiech.

Znajomi byli zaangażowani w ten sposób, że przekazywali środki fi-
nansowe bądź dary. Natomiast w mojej rodzinie wszyscy wychodzili 
z założenia, że znajomość języka rosyjskiego jest kluczowa, więc jak 
nie znali, to czuli, że się nie przydadzą. Mój sąsiad się zaangażował, 
bo znał język. Także faktycznie do czegoś się przydaje informowanie 
na zewnątrz.

Agnieszka: Czyli informacja o Twoim wolontariacie zatoczyła kręgi 
i to skutecznie?

Ania: Skutecznie, tak.

Przemek: Czy według Was możliwe jest stworzenie kampanii, która 
miałaby za zadanie zachęcać do wolontariatu? Czy w ogóle kampa-
nia może zachęcić do tego typu działań, czy musi nastać jakiś kryzys 
i wtedy ludzie spontanicznie reagują? A może jest tak, że albo się to 
w sobie ma albo nie?

Tomek: W moim przypadku silnym impulsem był kryzys, natomiast 
tym, co mnie hamowało był fakt, że nie miałem świadomości, że 
mogę pomóc. W podjęciu decyzji pomogła mi znajomość języka ro-
syjskiego.

Przemek: Czyli znałeś swoje zasoby i  wiedziałeś, że będziesz po-
trzebny.

Tomek: Nawet jeśli jestem potrzebny, to zwykle myślę, że inni zro-
bią to lepiej. Jeżeli chodzi o gadanie z  ludźmi, to znalazłbym wiele 
innych osób, które zrobiłyby to lepiej…

Ania: Przed chwilą opowiadałeś o tym jak przez godzinę rozmawia-
łeś z panią z Mariupola… Śmiech.

Tomek: Jestem informatykiem i my też mamy swoją branżę wolon-
tariatu. W  jego ramach modne jest tworzenie kodu otwartego dla 
organizacji pro publico bono. Przyłączyłem się też wolontarystycz-
nie do organizacji Watchdog Polska. Oni się zajmują transparencją. 
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Tworzyłem dla nich oprogramowanie. To było fajne doświadczenie, 
bo po pierwsze robiłem coś, co pomaga, a po drugie akurat na tym 
się znam. I tu widziałem efekty i wiedziałem, że jestem w stanie po-
móc. Także jeśli miałbym sugerować typ kampanii, to nie podkreślał-
bym faktu, że pomoc jest potrzebna, tylko że są potrzebne bardzo 
różne typy pomocy. Korzystne byłoby wytłumaczenie ludziom, że 
cokolwiek potrafią, to prawdopodobnie się przyda.

Agnieszka: Ja muszę zadać to pytanie… Jeśli mówisz, że wolontariat 
działa na zasobach i Ty musisz wyważyć, czy masz zasób do danego 
zadania, to czym się zajmowałeś podczas Festiwalu Kultury Żydow-
skiej?

Tomek: Wtedy niczego nie wyważałem, byłem studentem. To była 
pierwsza lub druga akcja, w którą się zaangażowałem. Chciałem zo-
baczyć, jak to jest. Byłem tam człowiekiem od wszystkiego, trochę 
na recepcji, trochę przy podawaniu jedzenia, przy sprzątaniu.

Agnieszka: Jesteśmy obecnie w sali konferencyjnej naszego Ośrod-
ka. Gdybyście sobie wyobrazili, że siedzi tu mnóstwo młodych ludzi, 
a my jesteśmy w studio, na wizji, w programie o dobrej oglądalności, 
to co byście powiedzieli ludziom? Jak byście ich zachęcili do wolon-
tariatu? Mielibyście jakiś pomysł?

Ania: Podobała mi się najbardziej wypowiedź Tomka… Jeśli go ktoś 
zapyta za dwadzieścia lat, co robił w czasie wojny na Ukrainie, to bę-
dzie w stanie odpowiedzieć w pozytywny sposób, że pomagał, i że 
dobrze wykorzystał ten czas. Każdego dnia podejmujemy miliony 
decyzji, jak zagospodarować daną chwilę, co będziemy w  danym 
momencie robić. Ważne jest, żeby na koniec mieć poczucie, że się 
miało fajne życie. Do tego między innymi potrzebny jest wolontariat.

Tomek: Poza tym to fajna odskocznia. Trochę pełni rolę taką jak tury-
styka. Można pojechać do innego kraju i pracować wolontarystycznie 
bądź jako turysta doświadczyć czegoś nowego. Równie dobrze mogę 
pojechać na Jana Pawła 23 do „Atrium” i też robić tam zupełnie inne 
rzeczy, niż na co dzień. To jest ten sam mechanizm. Część czasu spę-
dzam w nowym miejscu robiąc coś, czego nie robię na co dzień.
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Agnieszka: Czyli wolontariat doświadcza i uczy, jak podróże?

Tomek: Tak.

Przemek: Aniu, a może teraz o jakimś trudnym doświadczeniu…

Ania: Dla mnie najtrudniejszym momentem było poznanie pani, któ-
ra miała być umieszczona w domu pomocy społecznej. Miała przyjść 
tłumaczka, Ukrainka, ale niestety coś jej wypadło i nie mogła przyje-
chać. Akurat ja byłam na miejscu i pomagałam tłumaczyć rozmowę 
z panią i  jej rodziną odnośnie możliwości umieszczenia jej w domu 
pomocy. Ta pani była schorowana i  w  ciężkim stanie. Natomiast 
miałam duże wątpliwości, czy gdy dotykamy tak trudnych tematów 
w rozmowie, mój język jest wystarczająco dobry. Czułam, że w tej 
delikatnej sytuacji moja znajomość języka może być niewystarcza-
jąca i  mogę powiedzieć coś, co będzie nie na miejscu. Moja mama 
pracuje w hospicjum i wiem, jak ważne jest, żeby umieć rozmawiać 
z  pacjentem i  jego rodziną. Mój brat jest weterynarzem i  też pod-
kreśla, że rozmowa z opiekunami zwierząt jest kluczowym elemen-
tem jego pracy. Wtedy właśnie miałam poczucie, że może to jest za 
dużo dla mnie i moje umiejętności nie przystają do sytuacji. Jednak 
przepracowałam to w sobie. Wiem, że było to potrzebne w danym 
momencie. Jednak ta sytuacja była dla mnie niezwykle trudna.

Przemek: Bariera językowa rzeczywiście jest przeszkodą. Mnie też 
było trudno rozmawiać z mieszkańcami „Atrium”. A przy okazji mó-
wienie o sytuacjach trudnych. Czy uważacie, że w pracy wolontary-
stycznej przydałby się psycholog czy superwizor, który raz na jakiś 
czas zebrałby grupę, dajmy na to dziesięciu wolontariuszy i można 
by było porozmawiać o wolontariacie? Czy tego Wam brakowało?

Tomek: Raczej nie.

Agnieszka: Myślę, że Wy macie komfortową sytuację, bo razem 
w  tym uczestniczycie i  możecie wzajemnie przegadać swoje do-
świadczenia.

Tomek: Ja do „Atrium” trafiłem, jak wszystko było zorganizowane. 
Jednym z  trudniejszych doświadczeń dla mnie był dyżur na Dwor-
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cu Wschodnim. Wprawdzie to nie było w  tym najgorętszym okre-
sie, tylko zdaje się, w maju. Ludzie wysiadali z pociągu i nie mieli dla 
siebie planu. Było ich dużo i  wszyscy potrzebowali pomocy. Gdy-
bym tam bywał regularnie, to prawdopodobnie odcisnęłoby to pięt-
no na mojej psychice. Natomiast byłem już wtedy zaangażowany 
w  „Atrium„ i  na Wschodnim bywałem rzadko. Natomiast nie mam 
takiego poczucia, że potrzebowałbym superwizora.

Ania: Ja mam podobne wrażenie jak Tomek. Często rozmawiamy na 
temat naszej pracy, a wcześniej opowiadałam w domu rodzinie, co 
się wydarzyło. U mnie w domu to normalne, moja mama jak wraca-
ła z pracy, to też opowiadała o swoich przeżyciach i może dlatego 
było mi łatwiej. Wiedziałam, że jak zdarzyło się coś uwierającego 
psychicznie, był zawsze obok ktoś, komu mogłam to opowiedzieć, 
byłam wysłuchana i zrozumiana.

Przemek: Aniu, czy charakter pracy Twojej mamy stanowił  inspira-
cję do wolontariatu?

Ania: Nie powiedziałabym, że to miało jakiś decydujący wpływ. Od 
dziecka angażowałam się w różne akcje. Początki mojej kariery za-
wodowej to praca w NGO-sach. Wprawdzie nie w stricte pomoco-
wych, ale zawsze. Organizacje pozarządowe tworzą ludzie nie dla 
pieniędzy, tylko jednak dla jakichś idei. Nie łączyłabym tego bez-
pośrednio z pracą mamy, chociaż wiadomo, że budują nas doświad-
czenia z całego życia i w danym momencie jesteśmy ich wypadkową. 
Także jakieś znaczenie to pewnie miało.

Agnieszka: Ostatnie pytanie… O co Was wzbogacił wolontariat?

Ania: Mogę stwierdzić żartobliwie, że dla mnie jest to posiadanie 
zbioru anegdotek sytuacyjnych na każdą okazję i  możliwość po-
chwalenia się, jakie rzeczy robiłam, których nikt by się po mnie nie 
spodziewał. A  na poważnie jest to zbieranie doświadczeń. Sama 
o sobie bym nigdy wcześniej nie pomyślała, że będę wydawać pro-
szek do prania, rozlewać zupę do słoików czy tak, jak wcześniej, 
przewozić tyczki z  hotelu Marriott na Stadion Narodowy. A  tu po 

„Atrium” wychodzę mając na Facebooku kilkanaście nowych zna-
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jomości z  ludźmi, których poznałam przy okazji tego wolontariatu. 
To jest niesamowite, jak teraz mogę obserwować niektóre osoby 
z „Atrium”, które wyjechały do Stanów lub Kanady i stamtąd wrzu-
cają zdjęcia.

Agnieszka: A Ty Tomku?

Tomek: Generalnie jest to ciekawe doświadczenie. Dzięki wolonta-
riatowi znalazłem się w sytuacjach, których nigdy bym się nie spo-
dziewał. Nauczyłem się paru rzeczy. Doświadczyłem faktu, że jeśli 
czegoś nie umiem, to trzeba trochę poimprowizować i  zrobić to, 
czego wymaga dana sytuacja.

Przemek: Zrozumiałem, że też podszkoliliście język do konwersacji 
na poziomie komunikatywnym? Jednak godzinna rozmowa wymaga 
sporych umiejętności językowych…

Agnieszka: Podobnie jak przygotowanie kogoś do domu pomocy 
społecznej.

Ania: Mnie to naprawdę dużo dało. Nie uczyłam się nigdy języka ro-
syjskiego w jakimś konkretnym celu. Uczyłam się go w podstawów-
ce, a później w liceum, a następnie na studiach. Moje nauczycielki na 
pewno się po mnie nie spodziewały, że będę w stanie się z kimkol-
wiek dogadać. Śmiech.

Przemek: Słyszę, że jesteście z siebie dumni.

Tomek: Tak.

Ania: Nie mamy wyjścia. Śmiech.

Przemek: Bardzo się cieszę, że Was poznałem. Bardzo dużo pomo-
gliście. Były takie momenty, kiedy ludzie się wykruszali z wolonta-
riatu, a na Was zawsze można było liczyć. Dziękuję Wam.
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JAK DAJESZ DOBRO,  
TO DOBRO WRÓCI,  

JEŻELI NIE OD RAZU TO ZA JAKIŚ CZAS

Przemek: Cześć, spotkaliśmy się żeby przybliżyć czytelnikom jakie 
są korzyści z  działalności w  wolontariacie? Chcemy pokazać do-
świadczenia ludzi, którzy byli wolontariuszami, którzy rozdawali 
pomoc i doświadczyli… No właśnie, czego Ty doświadczyłaś w wo-
lontariacie?

Grażyna: Ciężko tak powiedzieć, w  dwóch słowach. Trzeba to 
przeżyć, żeby wiedzieć o  co w tym wolontariacie chodzi. Myślę, 
że krótko można ująć to tak: jak dajesz coś od siebie, tak po pro-
stu – od serca, bezinteresownie, nazwijmy to „dajesz dobro”, to też 
to „dobro” otrzymujesz z  powrotem. Może to brzmi górnolotnie, 
albo jak tania filozofia, ale coś w tym jest! Sama tego wielokrotnie 
doświadczyłam. To „dobro” wraca, z  innej strony, całkiem niespo-
dziewanie, od całkiem obcych tobie ludzi, ale wraca – i nie od razu, 
a  za jakiś czas. Ja już to wiem, doświadczyłam tego wielokrotnie. 
Tu mała dygresja: „zło” też wraca. Jak kogoś zdenerwuję na ulicy to 
wiem, że niedobrze zrobiłam, bo za jakiś czas pewnie ktoś na mnie 
warknie.

Na wolontariat do pomocy Ukraińcom od razu się zgłosiłam jak tyl-
ko usłyszałam, że jest taka możliwość i jest taka potrzeba.

Akurat tak się ułożyło, że od 1 marca przez 4 miesiące mieszkałam 
tu, na Bemowie. Mój brat powiedział mi, że przekazując pomoc dla 

Rozmowa z Grażyną
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uchodźców z  Ukrainy do Urzędu Dzielnicy Bemowo usłyszał, że 
potrzebni są do pomocy wolontariusze.  Bez wahania pojechaliśmy 
do Urzędu, skąd skierowano mnie do punktu pomocy na ul. Rozłogi. 
Tam było moje pierwsze spotkanie z wolontariuszami już tam dzia-
łającymi i  pierwszy raz widziałam uchodźców z  Ukrainy. Ja byłam 
w tym momencie gotowa już zostać tam i pomagać przy sortowaniu 
rzeczy i żywności, jednak powiedziano mi, że ten punkt pomocowy 
jest dobrze obsadzony wolontariatem.  Zapewniono mnie, że ktoś 
ze mną się skontaktuje i  przydzieli mi zadania. Następnego dnia, 
w południe, Ty Przemku zadzwoniłeś do mnie, a już wieczorem tego 
samego dnia zaczęłam swoje zadania w punkcie pomocy w „Atrium”. 

A  skąd moje chęci do przyłączenia się do wolontariatu? No cóż, 
krótko mogę odpowiedzieć tak: ja bardzo dużo jeździłam po Ukra-
inie. Zwiedziłam duże miasta, wsie i osady. Jeździłam w pojedynkę, 
z plecakiem; jeździłam koleją, autobusami, marszrutkami i stopem. 
Wszędzie i  zawsze spotykałam na swojej drodze ludzi serdecz-
nych i pomocnych, takich co to do domu zaprosili na obiad (Okopy 
św. Trójcy), czy na gorące świeże mleko z miodem (Leśkowe), albo na 
nocleg, gdy okazało się, że w miasteczku jedyny hotel jest zamknię-
ty z powodu remontu (Tetyjów). Na zawsze w mojej pamięci pozo-
stanie kobieta z  przystanku w  Buczaczu, która dowiedziawszy się 
dokąd jadę poprosiła kierowcę busika by wysadził mnie tam gdzie 
trzeba. A dodatkowo bym czuła się całkowicie komfortowo w tej po-
dróży „w nieznane” poprosiła współpasażerkę o „opiekę” nade mną. 
Nie zapomnę też innej Ukrainki, która wskazała mi drogę do przy-
stanku autobusowego, ale po kilkunastu minutach sama przybiegła 
tam żeby się upewnić czy aby do niego doszłam, czy się nie zgubiłam 
gdzieś po drodze (nota bene do przystanku szło się prosto przed sie-
bie, więc nie można było nie trafić).

Przemek: Czyli do wolontariatu zainspirowało Cię hobby, zaintere-
sowanie wycieczkami i zamiłowanie do Ukrainy.

Grażyna: Tak, absolutnie tak! Wiedziałam, że teraz jest mój czas by 
odpłacić się za „dobro” tych wszystkich ludzi, którzy mi pomaga-
li. A było ich, wierz mi, dziesiątki. Poza tym, Ukraina to piękny kraj, 
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piękne krajobrazy, wspaniała architektura i niezapomniane wscho-
dy i zachody słońca. Wyobraź sobie: snująca się poranna mgła nad 
łanami zbóż, lub czerwone zachodzące słońce na tle słonecznikowe-
go pola!

Przemek: A wcześniej działałaś w ogóle w wolontariacie?

Grażyna: Nie, raczej nie. Bo czy 1-listopadową kwestę na Powązkach, 
w  której biorę udział od kilku lat, można nazwać wolontariatem? 
To są całkiem inne odczucia, inny cel. Na kwestach listopadowych 
zbieramy fundusze na ratowanie polskich zabytków na Kresach oraz 
pomoc Polakom tam mieszkającym. Część zebranych funduszy idzie 
również na wsparcie polskich szkół. Natomiast wolontariat, w który 
się zaangażowałam w marcu, to bezpośrednia pomoc ludziom, i co 
dla mnie bardzo ważne, to pomoc Ukraińcom.

Przemek: Ja w Twojej działalności na Powązkach dostrzegam rów-
nież pomoc dla ludzi, którzy odwiedzają tam swoich bliskich zmar-
łych. Widzę w tym działalność edukacyjną, pokazywanie przykładu, 
że trzeba dbać o historię, o pamięć, o zabytki, więc to jest też fajna 
robota, którą wykonujesz.

Grażyna: No tak. Dla mnie, oprócz zbierania pieniędzy, ważne są też 
rozmowy z  darczyńcami. Krótkie, ale bardzo często wzruszające. 
Ludzie starsi, którzy wrzucają do puszki ten przysłowiowy „grosik” 
(chociaż powiem Ci, że często są to banknoty, również 100-złoto-
we) to osoby pochodzące z  Kresów, które dzisiaj są częścią Ukra-
iny. Młodsi, to albo tacy, którzy mają korzenie kresowe, albo jeździli 
w  tamte rejony turystycznie i  widzą potrzebę wspierania działań 
pomocowych.

Przemek: Kresy to jest taki temat sporny pomiędzy Polską a Ukra-
iną.

Grażyna: Ja w to nie wchodzę. Nie wchodzę w tematy polityczne.

Przemek: Zakarpacie, Podkarpacie. Co jest nasze, co jest wasze? 
Te spory trwają od wielu lat.
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Grażyna: Nie, w ogóle w to nie wchodzę. Uważam, że pomoc wolon-
tariacka nie powinna mieć żadnego podłoża politycznego. Chcesz 
pomagać bezinteresownie? Pomagaj człowiekowi, a  jeśli w  twoje 
myślenie „włączy” się polityka, to nie będzie to już wolontariat.

Przemek: Mimo naszej trudnej wspólnej historii nie było więc dla 
Ciebie trudnością pomaganie Ukraińcom.

Grażyna: Nie. Ja wiedziałam jedno: muszę coś zrobić bezinteresow-
nie, dla całkiem obcych mi ludzi. Muszę się odpłacić Ukrainie, któ-
ra – jak wcześniej powiedziałam – była zawsze dla mnie gościnna.

Przemek: Byłaś w „Atrium” w miejscu, gdzie w szczycie przebywało 
prawie 300 osób. Co tam robiłaś będąc wolontariuszką?

Grażyna: Na początku musiałam się zorientować kto kieruje całą tą 
„machiną”:  przyjmowanie, segregacja i  rozdział odzieży, żywności, 
garnków, talerzy, środków higieny, proszków do prania i  zabawek 
dla dzieci itp. Z  perspektywy czasu widzę, że ci, którzy to miejsce 
urządzili, koordynowali, wykonali wspaniałą i  ogromną pracę. Ja 
właściwie przyszłam „na gotowe”.  Oprócz konkretnego zadania do 
wykonania, które dostawałam od głównego koordynatora na danej 
zmianie,  np. posegregowanie odzieży, czy zabawa z  dziećmi, mia-
łam ogólnie rzecz biorąc pomagać Ukrainkom, które przychodziły 
do recepcji ze swoimi prośbami, problemami.  Po kilkunastu dniach 
stwierdziłam, że nie będę czekać na zapytania czy prośby ze strony 
Ukrainek, ale sama wyjdę do nich z pytaniem czy czegoś nie potrze-
bują. Tak więc, zaczęłam chodzić po piętrach i stukać do każdego po-
koju i  zapisywać rzeczy, których potrzebowały (odzież, kosmetyki, 
obuwie, pieluszki i kaszki dla niemowląt) oraz sprawy do rozwiąza-
nia: potrzeba umieszczenia dziecka w przedszkolu, zakupy w aptece, 
naprawa koła w wózku i inne.

Powiem Ci szczerze… Niektórym z  koordynatorów ta moja inicja-
tywa nie spodobała się. Pewnego dnia wręcz zwrócono mi uwagę, 
że nie mogę tak chodzić po pokojach i pomagać każdemu z osobna, 
że to one, Ukrainki, mają przychodzić do recepcji i  zgłaszać swoje 
potrzeby. Szybko i  stanowczo przedstawiłam mój punkt widzenia 
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i moje rozumienie działania w charakterze wolontariatu. Moje zda-
nie było takie, że to my jesteśmy tu po to, by pomagać i  troszczyć 
się o Ukrainców. W wielu przypadkach Ukrainki po prostu mogą się 
krępować by przyjść i  o coś nas poprosić. Żeby jednak uniknąć ta-
kich dyskusji, nie przychodziłam do „Atrium” jak wiedziałam, że ta 
czy inna osoba będzie na dyżurze.

Nie zrezygnowałam ze swojego sposobu pomocy i  swój dyżur roz-
poczynałam od przyjmowania zadań od głównego koordynatora 
na recepcji, a  następnie stukałam do każdego pokoju, zaglądałam 
do każdej kuchenki na piętrach i w kajeciku zapisywałam wszystkie 
potrzeby. Następnie brałam potrzebne artykuły z  magazynu i  roz-
nosiłam zgodnie z  zapotrzebowaniem. Angażowałam innych wo-
lontariuszy do pomocy i wspólnie wykonywaliśmy, jak sądzę, dobrą 
robotę.

Z  czasem  zorientowałam się, że w  „Atrium” mamy też zwierzaki: 
pieski, kotki, chomiki, papużki i szynszyle. Wiedziałam w którym po-
koju one „mieszkają” i jednym z moich pytań było też: czy zwierząt-
ka mają co jeść. Ku mojej radości, w magazynku była również karma 
dla zwierząt. Jacyś dobrzy ludzie o nich pomyśleli!

Przemek: Czyli rozeznawałaś potrzeby konkretnych osób, rodzin, 
które w danej chwili były dla tych osób niezbędne?

Grażyna: Jedni są tacy, że wszystko im jest potrzebne, a inni są tacy, 
że nic nie powiedzą, mimo, że wiele produktów im brakuje. Jak się 
zorientowałam, że ktoś chce zbyt dużo i te artykuły powtarzają się 
zbyt często, to po prostu im odmawiałam. Akceptowali to i nigdy nie 
czułam, żeby się na mnie gniewali, czy coś w tym stylu. Wydaje mi 
się, że to nasze ludzkie nawyki – niektórzy w trudnych sytuacjach 
chcą mieć po prostu rzeczy „na zapas”. Pamiętam też rodzinę, chy-
ba małżeństwo, w podeszłym wieku z dorosłym synem. Mężczyzna 
był schorowany, bardziej leżący niż chodzący, a syn niepełnospraw-
ny umysłowo i fizycznie trochę też. Tylko ta kobieta w miarę się do-
brze trzymała i to ona właśnie nigdy niczego nie potrzebowała. Jed-
nak, po kilku moich „wizytach” w ich pokoju, chyba nabrała więcej 
śmiałości, bo na moje propozycje przyniesienia jej kremu do twarzy, 
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soczków, albo środków pielęgnacyjnych dla męża i syna, śmielej od-
powiadała, że owszem przydałyby się.

Przemek: Pamiętam, że miałaś spory udział przy segregacji i wyda-
waniu odzieży.

Grażyna: A tak, w tym „ciucholandzie”. Śmiech.

Przemek: Jak tam Ci było, jak wyglądała tam Twoja działalność?

Grażyna: Spotkałam tam jedną dziewczynę – wolontariuszkę i stwo-
rzyłyśmy super duet. Ona się nazywała, Ola, z  pseudonimem „Ola 
can do it”. Ola była od wszystkich zadań i tych możliwych, i niemoż-
liwych. Bardzo się cieszę, że ją tam poznałam. Ona mnie nauczyła 
tego, że „jak nie drzwiami, to oknami”, ale pomoc musi być zorgani-
zowana. Któregoś popołudnia zamknęłyśmy „ciucholand” na 3  go-
dziny i uporządkowałyśmy odzież i buty, które tam po prostu leża-
ły stosami. Posegregowałyśmy wszystko według kategorii odzieży 
i  ułożyłyśmy rozmiarami. Oddzieliłyśmy ubrania ciepłe od letnich. 
Niektóre rzeczy zdecydowałyśmy się po prostu wyrzucić. Miałyśmy 
wrażenie, że niektórzy darczyńcy przywożąc je do „Atrium” pozby-
wali się rzeczy znoszonych, porwanych i brudnych. Dodać tu jednak 
muszę, że było też bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy nowych, nawet 
z metkami.

Przemek: Wielu darczyńców spotkaliśmy w „Atrium”. To anonimowi 
ludzie. Przychodzili, zostawiali torby z  różnym przedmiotami i  wy-
chodzili.

Grażyna: Tak właśnie było. Musimy jednak pamiętać, że szczególnie 
te pierwsze tygodnie to było takie „pospolite ruszenie”. Każdy chciał 
pomóc w miarę swoich możliwości i wyobraźni. Tak więc, trzeba być 
wdzięcznym wszystkim, którzy przynosili cokolwiek, nawet jeśli ich 
dary wymagały od nas pewnej rewizji.

Później w „ciucholandzie” zapanował jako taki ład. Doszły stoły, na 
których układałyśmy odzież, były wieszaki na kurtki i  płaszcze… 
Oczywiście były momenty pewnego chaosu, ale trwały one krótko. 
Nasze Ukrainki z biegiem dni zorganizowały się same, wyznaczały 
sobie dyżury, układały odzież i ustaliły czas ich wydawania.
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Tak więc, powoli z tego „ciucholandu” się wycofałam. Nie byłam też 
wolontariuszem do końca działalności punktu pomocy w  „Atrium”. 
Byłam chyba tylko trzy i pół miesiąca.

Przemek: Nie czas jest istotny, nie jak długo tam byłaś, tylko jaką 
energię tam zostawiłaś i wydajność.

Grażyna: Myślę, że to był czerwiec kiedy zauważyłam, że Ukrainki 
same dobrze sobie już radzą. Stworzyły harmonogram prac – głów-
nie chodziło o sprzątanie kuchenek, łazienek i korytarzy. Zaczęły też 
same sobie coś gotować, dzieci chodziły do przedszkoli, młodzież do 
szkół. Powoli więc zaczęłam się wycofywać.

Przemek: Ale ja wiem, że byłaś bardzo pomocna w  tym właśnie 
trudnym początkowym czasie.

Grażyna: Dziękuję bardzo. Miło mi to słyszeć. Teraz też coś muszę 
znaleźć, może w punkcie na ulicy Wołoskiej, bo pewnie nie usiedzę 
zimą w domu.

Przemek: Znasz język ukraiński czy rosyjski?

Grażyna: Znam obydwa języki. Na naukę języka ukraińskiego zde-
cydowałam się po pierwszym pobycie na Ukrainie. Wiedziałam, że 
to jest kraj, który będę chciała dobrze poznać, a znajomość języka 
ułatwi mi podróżowanie. Rosyjski… No cóż, wróciłam do niego po 
kilkunastu latach przerwy. Jestem z  tego rocznika, który lekcje ro-
syjskiego miał w  planie od 5  klasy podstawowej. W  sumie to była 
10-letnia nauka szkolna. Była nawet matura z  rosyjskiego. Ale 
z przyjemnością do tego języka wróciłam dopiero po wielu, wielu la-
tach po podróżach po Białorusi, Gruzji i Rosji. Język rosyjski bardzo 
mi się przydał w  czasie wolontariatu. Okazało się bowiem, że nie-
które obywatelki Ukrainy chętniej rozmawiały po rosyjsku, niż po 
ukraińsku.

Przemek: To miałaś łatwiej, bo mogłaś przełamać barierę językową.

Grażyna: Tak, właśnie tak było. Często oprócz pomocy takiej na-
macalnej, ważna była dla Ukrainek rozmowa z nami. Bardzo wiele 
historii wysłuchałam, razem też sobie popłakałyśmy. W  pewnym 
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momencie zaczynałam to wszystko bardzo przeżywać. Ich historie, 
ich wyjazdy gdzieś w  świat  –  do Holandii, do Niemiec, do Kanady, 
a  nawet do Japonii. Były też przypadki powrotów. Pamiętam ro-
dzinę z  dziećmi, która po kilku dniach wróciła z  Niemiec. Żalili się 
wtedy, że nie było tam fajnie. Nie chodziło tylko o barierę językową, 
ale im brakowało tego czegoś, co mieli w „Atrium”. W „Atrium” była 
jakaś taka chemia, takie porozumienie bez słów. Oni na to mówili 

„słowiańska dusza”.

Mówiłam do nich, że u nas będzie im dobrze. Bo my Słowianie się 
szybciej dogadamy. Także to były silne emocjonalne przeżycia. Sama 
też się popłakałam na pożegnanie. Ale wytłumaczyłam sobie, że 

„Atrium” nie może i nie będzie trwać wiecznie.

Przemek: Wiedz, że kiedy byłaś w „Atrium” wolontariuszką, to był 
najtrudniejszy czas dla nas  –  organizatorów. Musieliśmy wtedy 
wszystko przygotować w dość krótkim czasie. My potrzebowaliśmy 
Ciebie i  Twojej pomocy. Dopiero w  okolicach czerwca sytuacja za-
częła się tam stabilizować. Usprawniliśmy swoje działania, zaczęli-
śmy działać bardziej systemowo.

Grażyna: Ale jak ja tam przyszłam, to byłam absolutnie zaskoczo-
na. Łóżka były, koce były, wszystkie higieniczne środki były, jedze-
nie było dostarczane, magazynek pełen produktów żywnościowych, 
pokoje socjalne pełne kolorowych zabawek. Większość zamieszka-
ła w pokojach. Mieli więc, w tej oczywistej swojej tragedii, naprawdę 
dobre warunki. Z czasem te swoje pokoje upiększali firankami, kwia-
tami, malowali szyby w drzwiach. Zadawałam sobie wtedy pytania: 
jak to wszystko jest możliwe? Jak to się dzieje, że w  ciągu dwóch 
tygodni od napływu uchodźców to wszystko po prostu jest i działa? 
Wy musicie mieć chyba jakieś swoje patenty na to?

Przemek: Nie mieliśmy patentów, ale podobnie jak wolontariusze 
bardzo chcieliśmy pomóc. Ponadto, ludzie z  całej Warszawy przy-
chodzili do nas i przynosili to co mieli. Ludzie wyszukiwali nas, dzwo-
nili, pytali co można przynieść, w jaki sposób pomóc. I to co mogli,to 
kupowali. Jedni robili zakupy, inni smażyli naleśniki, piekli ciasta.
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Grażyna: Ja to widzę z punktu zewnętrznego obserwatora. Będąc 
pełna podziwu, zastanawiam się, jak to jest, że grupa ludzi może zor-
ganizować dom dla kilkuset osób i ten dom będzie działał.

Przemek: Sytuacja nadzwyczajna dała nadzwyczajne siły. A  po-
wiedz, kiedy było najtrudniej. Co się wtedy działo?

Grażyna: Trudne były pożegnania. Rodziny wyjeżdżały do innych 
miejsc. Wiedzieli, że muszą stanąć na własne nogi i gdzieś tam, w no-
wym, bezpiecznym miejscu żyć i wychowywać swoje dzieci, posłać 
je do szkoły i czekać na dobry czas powrotu do Ukrainy. Wśród ludzi, 
którzy znaleźli schronienie w  „Atrium”, było kilka osób naprawdę 
bardzo wiekowych i  schorowanych. Pamiętam jedną panią, leżącą, 
która jak później się dowiedziałam, została umieszczona w  Domu 
Pomocy Społecznej. Nie wiem czy ona doczeka powrotu do swojego 
domu. Ciężko mi o tym myśleć.

Przemek: A masz może jakiś pomysł, może coś ci przychodziło wte-
dy do głowy, jak by usprawnić działanie tego „domu”, co można by-
łoby zrobić lepiej?

Grażyna: Na pewno brakowało mi jakiegoś rodzaju grafiku dyżurów. 
Najlepiej gdyby był on dostępny w  Internecie. Wolontariusz miał-
by podgląd ile osób jest wpisanych w danym przedziale czasowym 
i mógłby się wpisywać, lub wypisać. Bez takiego grafiku czasem oka-
zywało się, że na dyżurze jest za dużo wolontariuszy, a na innym zbyt 
mało. Zabrakło mi trochę takiej informacji „na dzień dobry”. Z  no-
wym wolontariuszem powinien przejść przez obiekt koordynator 
i zapoznać go z rozmieszczeniem kuchenek, magazynków,  zasadami 
rozdziału rzeczy itp. Każdy wolontariusz powinien nosić kamizelkę 
i  identyfikator z  widocznym przynajmniej imieniem (byłam chyba 
jedna z niewielu, która taką żółtą kamizelkę nosiła).

Przemek: To może coś najfajniejszego dla równowagi.

Grażyna: Atmosfera i  szczera chęć niesienia pomocy. Współpraca 
między wolontariuszami i  oprócz naprawdę jednostkowych przy-
padków, współpraca z koordynatorami na recepcji. Poświęcenie ze 
strony koordynatorów na recepcji, którzy przychodzili tam na wie-
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logodzinne, również nocne, zmiany. Organizacja spotkań świątecz-
nych, wyjścia do teatru, zabawy dla dzieci – to również zawsze będę 
miło wspominać i zachwycać się sprawnością i pomysłowością.

Zapamiętam też poczęstunek dla naszych gości zorganizowany 
przez grupę, „harlejowców”. Przyjechali na swoich super motorach, 
ubrani w  swoje super skórzane kurtki.  Długowłosi luzacy często-
wali gorącą zupą naszych gości z „Atrium”. Dzieci i młodzież miała 
niezłą atrakcję z dosiadania ich srebrnych maszyn. I wiesz czego nie 
mogę sobie darować? Otóż tego, że nie uściskałam jednego takie-
go – dużego, z kucykiem, z długą brodą, w skórzanym ubranku. Taki 
hardy, a pod tym grubym czarnym ubrankiem na pewno miał gołę-
bie serce! Inaczej by tam nie przyjechał. Ale to tak na marginesie!

Dobre jeszcze było to, że tym ludziom autentycznie podobało się 
w „Atrium”, że mieli prysznice, że mieli wszystkie potrzebne artyku-
ły higieniczne. Większość miała swoje pokoje, czuli się jak u siebie. 
Fajne było też to, że sami zorganizowali się i wydawali sobie jedze-
nie. Bardzo ważne było to, że na miejscu był lekarz. Mnie cieszyły 
też różne zabawy dla dzieci, że my tym dzieciom coś organizujemy. 
Przecież nawet zabawki mieli. Potem do tych zabawek przychodzili 
jacyś animatorzy. Brałam udział w wycieczce do Teatru Wielkiego.

Przemek: Wspomniałaś o swojej starszej mamie. Czy rozmawiałaś 
z nią na temat swojego wolontariatu, czy mówiłaś, że jesteś wolon-
tariuszką, że pomagasz Ukraińcom? Jak ona wtedy reagowała?

Grażyna: Bardzo dobrze. Kiedyś, tak ze 20 lat temu, jak jeszcze była 
zdrowa (teraz ma 89  lat) wzięłam ją na Ukrainę.  Widziała między 
innymi Kijów, Humań, Lwów, Białą Cerkiew, Tulczyn.

Ona się cieszyła, że ja idę do „Atrium”. Czasami dzwoniła z pytaniem: 
gdzie jesteś? A ja odpowiadałam: No jak to gdzie? No jestem tutaj 
z  Ukrainkami. Śmiech. Mama dzwoniła i mówiła żebym uważała 
na siebie. Ona nigdy nie była przeciwna, mój brat też zresztą mnie 
wspierał. Czasami przyjeżdżał po mnie wieczorem pod „Atrium” 
i zawoził tu, na Bemowo, gdzie mieszkałyśmy wtedy z moją Mamą.
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Czasami się zastanawiam, czy gdyby to Rosjanie do nas przyjechali 
uciekając przed wojną, to czy tak samo byśmy działali, czy też bym 
im pomagała? Bardzo lubiłam Rosję i Rosjan, ale po 24 lutego moje 
nastawienie bardzo się zmieniło.

Przemek: Zamiłowanie do Ukrainy, liczne wycieczki na wschód, 
przełożyły się w Twoim przypadku na chęć niesienia pomocy w trak-
cie obecnej wojny. Jak byś mogła kandydatom na wolontariusza po-
wiedzieć, gdzie szukać tego wolontariatu, czy w ogóle warto? Po co 
to robić? 

Grażyna: Tak po prostu: trzeba pomagać, jeśli jest taka potrzeba. 
A jak szukać wolontariuszy? Myślę, że nie ma co ich szukać.  Dziś jest 
Internet, nomen omen wszyscy jesteśmy w „sieci”. Jak jest potrzeba 
to należy tę sieć po prostu wykorzystać: pociągnąć, wyciągnąć i tam 
będą wolontariusze – gotowi do działania.

Przemek: Następny wolontariat to…

Grażyna: Jakby dało radę, to marzy mi się wolontariat w Tanzanii.

Przemek: Chcesz pojechać do Afryki? To chyba niebezpieczne 
i trudny temat w kontekście pomagania. Z jednej strony wielkie wy-
zwanie, ale z drugiej to może być też ogromna przygoda.

Grażyna: Przygoda – kojarzy mi się z czymś miłym, a jednak wolon-
tariat nie zawsze musi być miły i przyjemny.  Bywa czasem „pod gór-
kę”. Co jeszcze ważne było w tym wolontariacie w „Atrium” to wiara 
w to, że ta wojna się kiedyś skończy, i że wolontariat też się wtedy 
skończy. Ja muszę mieć określone ramy czasowe i poczucie ich ist-
nienia daje mi siłę do działania na wysokich obrotach. Mamy jakieś 
inne słowo żeby zastąpić słowo „przygoda”? Może „odcinek czasu”, 
w którym możesz coś zrobić dobrego dla innych ludzi. To takie do-
świadczanie tego „dobra”, od którego rozpoczęliśmy naszą rozmo-
wę. Muszę tu jednak dopowiedzieć, że to „dobro” krążyło nie tylko 
na terenie „Atrium”. Ja miałam wrażenie, że wszyscy w Warszawie 
połączeni są jakąś niewidzialną nicią „dobra”.

Przemek: Fajnie, że jesteś taka wrażliwa. Oczy Grażyny napłynęły 
łzami.
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Grażyna: No tak to się kończy. Śmiech. No właśnie, trochę mnie to 
wkurza, że tak się tutaj uzewnętrzniam. Bo to ciężki temat. Ja nie 
lubię rozmawiać o sobie.

Przemek: Jeśli o mnie chodzi to mi to nie przeszkadza, możesz czuć 
się swobodnie. Na koniec, powiem Ci, że jestem zaskoczony Twoją 
postawą. Obserwując Ciebie w działaniu podziwiałem Twoją mega 
operatywność. Byłem pod wrażeniem jak Ty fantastycznie się orga-
nizowałaś. Fajnie, że tacy profesjonaliści się do nas zgłosili. Napraw-
dę byłem pod ogromnym wrażeniem.

Grażyna: Miło mi to słyszeć. Nie słodź mi już, dobra? Bo ja bardzo 
nie lubię jak mi ktoś słodzi. Śmiech. Jest coś  do zrobienia, to się robi. 
Jak będziecie potrzebować wolontariusza  kiedyś, to ja jestem te-
raz na Mokotowie. Jak byście potrzebowali jechać z darami tam do 
Ukrainy i macie samochód, to ja chętnie pojadę.

Przemek: My nie prowadzimy takiej działalności, ale współpracu-
jemy z różnymi organizacjami, jeśli dowiemy się, że ktoś szuka wo-
lontariuszy żeby pojechać z darami na Ukrainę, to chętnie was spa-
rujemy.

Grażyna: Tak, bardzo proszę.

Przemek: Dobrze się z Tobą rozmawiało. Dziękuję.

Grażyna: Ja również dziękuję.
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