
Fundacja „Historia Vita”
NIP: 6751487193
Numer KRS: 0000452311

RACJE ŻYWNOŚCIOWE

Dzień dobry, Cześć, Witaj,

Piszę po sześciu dobach praktycznie nieustannej pracy na rzecz Ukrainy. Zaczęło się od
prośby przyjaciela. Chciał wyciągnąć swoją rodzinę. Wystartowała wojna. Najpierw jedna żona z
dziećmi. Jak tylko wieść się rozeszła, przyszło kilku innych z prośbą, aby ich żony i dzieci również
przywieść do Polski. Zanim jeden samochód osiągnął cel, już wyjeżdżał następny. Jeszcze świat nie
wiedział,  że wojna w ogóle jest.  Niektórzy traktowali informacje o wtargnięciu Rosjan na teren
Ukrainy jako żart.  Fake News. Pierwszy samochód na miejscu.  Z trzech osób zrobiło się 5, bo
jeszcze  sąsiadka  z  kilkumiesięcznym  dzieckiem.  Jadą  do  granicy.  Ściśnięci,  stłoczeni,  ale
zdeterminowani prą dalej. Następni już pytają, czy można im pomóc dostać się do Polski. Przed
nocą dociera drugi samochód. Znów więcej chętnych niż miejsc. Polska już wie. Facebook huczy i
są chętni do pomocy. Jadą następne samochody.

Jest następny dzień. Wojna się rozkręca. Kraje obiega wieść, że to jednak naprawdę. Ludzi
na Ukrainie ogarnia panika. Przyjeżdżają z przyczepami na stacje benzynowe i wykupują paliwo.
Całe, każde. Leją do Mauserów, kanistrów, beczek po nawozach. Samochody już w trasie. Dzięki
ofiarności wolontariuszy,  jeździ ich już kilka.  Inne grupy nieformalne i osoby prywatne też się
organizują. Wieczorem nie ma już paliwa na stacjach w niektórych miejscowościach. Jeśli ktoś nie
wyjechał  i  się  nie  przygotował,  teraz  już  nie  ma  jak  dojechać  nawet  do  granicy  nawet  gdyby
dysponował  samochodem.  Nie  zatankuje.  Jedyna nadzieja  w kimś  z  Polskiej  strony,  albo  przy
odrobinie  szczęścia,  we  wsparciu  sąsiada  z  beczkowozem.  Kolejki  na  granicach.  Piesze  i
samochodowe. Ludzie stoją drugą dobę. Samochody przed granicą ciągną się na 40 kilometrów.
Niektórych kierowców kieruję już na inne przejścia. Kto ma bliżej – przez Słowację. Komu nie
starczy paliwa, bezpośrednio.

Telefon nie przestaje dzwonić. Wieść się rozniosła. Pierwsze przywiezione rodziny zdążyły
dać  znać  swoim,  że  są  już  bezpieczne.  Dojechały.  Liczba  potrzebujących  rośnie  lawinowo.
Zgłaszają się kolejni, ofiarni kierowcy. Kieruję w odpowiednie miejsca, kontaktuję z drugą stroną.
Ukraińcy przychodzą opowiadać co u nich. Mają kontakt z rodzinami i znajomymi. Dają znać, jak
wygląda sytuacja.  Uprzedzają,  gdzie  są  blokady,  gdzie  separatyści,  co omijać,  a gdzie  zerwane
mosty. To pomaga w planowaniu tras.

Mijają  kolejne  dni.  Telefony  do  instytucji  rządowych  nie  przynoszą  rezultatu.  Tam  są
procedury. Międzynarodowe organizacje dopiero dywagują, co by tu zrobić. A ludzie na przejściach
granicznych czekają następną dobę. Temperatura poniżej zera. Niektórzy w klapkach, wyjechali w
tym,  czym  mieli,  jak  tylko  była  okazja.  Zaczynamy  organizować  im  bezpośrednią  pomoc.
Przekazywać  jedzenie  i  koce.  Po  Polskiej  stronie  mieszkańcy  z  całego  kraju  zareagowali
błyskawicznie.  Są  ogromne  ilości  wszelkiej  maści  darów.  Zwożone  do  naprędce  stworzonych
punktów akredytacyjnych dla uchodźców i… utykają. Nie ma kto ich wozić na tamtą stronę. Nie
ma kto ich odebrać na granicy. Nawet jeśli są chętni, to nie ma koordynatora, który wykorzystałby
możliwości.

Szacowane czasy oczekiwania na granicach dla samochodów osobowych sięgają 80 godzin.
Liczba  pieszych  na  przejściach  oczekujących  na  odprawę  liczy  się  w  tysiącach.  Pakujemy  do
samochodów  zaopatrzenie  dla  kolejkowiczów,  żeby  nie  jechać  na  pusto  po  następnych.  W
międzyczasie rozmowy z urzędami i instytucjami. Nie warto wymieniać nazw. Nie o to chodzi. Nie



ma ich. Nikogo nie ma. Nie po tamtej stronie. Są tylko obywatele z pospolitego ruszenia. Jest ich
dużo. Ogrom. Lista chętnych kierowców i oferujących schronienie rodzin jest długa. Zapełnia się
błyskawicznie.  Brakuje  rąk  do  pracy,  żeby  ich  kierować  do  potrzebujących.  Na  szczęście
przychodzą nowi koordynatorzy.

Mało  kto  chce  ruszać  w  głąb  Ukrainy.  Teraz  zabieramy  w  trasy  dodatkowo  kanistry  z
paliwem  i  kable  do  akumulatorów.  Samochody  w  kolejkach  padają.  Tłum  ludzi  na  granicach
tarasuje  przejazdy.  Coraz  więcej  prywatnych  samochodów  przywożących  uchodźców.  Zielone
korytarze.

Kto przeszedł na Polską stronę – jest zaopiekowany. Ma wszystko. Ciepły posiłek, napoje,
ubrania, dostaje najpotrzebniejsze rzeczy. Zabiera go jeden z prywatnych samochód, jakich setki
przyjeżdża każdego dnia. Z kierowcą gotowym czekać nawet kilka godzin pod granicą, żeby kogoś
odebrać i zawieść do bezpiecznego domu. Kolejki samochodów chcących pomóc w ten sposób po
Polskiej  stronie  też  mają  po kilka kilometrów. Serce rośnie.  Jednak na  przejściu jedna rodzina
wypełnia formalności i przechodzi odprawę w ciągu 15 minut. Za wolno. Za mało. Rusza pomoc
wolontariuszy. Kto co ma. Jak może. Koce są spontanicznie podawane na granicy i przekazywane
oczekującym. Straż Graniczna rozdaje gorącą herbatę. Każdy pomaga jak może.

Kierowców  jest  coraz  więcej.  Ludzi  potrzebujących  też.  Wojna  nabiera  tempa.  Są
bombardowania obiektów mieszkalnych. Szpitali, szkół. Dzieci siedzą w piwnicach, gdy nad ich
głowami walą się ściany. Wołania o pomoc słychać z każdej strony. Internet huczy. Najczęściej
pojawiającą się frazą na facebooku jest „Błagam” i „transport”. Zostawiamy opiekę nad ludźmi
przy  granicy  innym wolontariuszom i  organizacjom,  które  pojawiły  się  w międzyczasie.  Szlak
przetarty. Mniej osób się boi. Widzieli jak, wiedzą, że można przejechać granicę i pomóc. Pytają.
Daję instrukcje. Zostawiam ślady, żeby następni mogli nimi podążyć.

Dzwonię,  ustalam,  godzinami  wiszę  na  telefonie.  Wszystko  żeby  usprawnić  proces
transportu i żeby dało się jeździć częściej. Asysta pograniczników ze strony Ukraińskiej jest już
konieczna,  żeby  przejechać  pasem uprzywilejowanym i  szybciej  dowieźć  zwożonych  ludzi  do
granicy. Czekający kierowcy nie chcą przepuszczać pomocy humanitarnej. Zdesperowani ludzie w
kolejkach pieszych, czekający którąś z kolei dobę na drodze w lesie, wśród gór i na mrozie, chcą do
Polski. Tam już stoi samochód. Czeka, aby zawieść ich prosto do przygotowanego dla nich domu.
Powstaje mapa noclegów dla uchodźców. Prywatne osoby i firmy udostępniają: pokój, mieszkanie,
dom, czasami całe ośrodki. Takie narzędzie bardzo pomaga. Koordynuje się szybciej.

Dochodzą kolejni wolontariusze.  Tworzy się sprawny zespół.  Cała struktura się rozrasta.
Łączymy siły  z  innymi zorganizowanymi grupami.  Dzielimy się  wiedzą  i  zasobami.  Gdzieś  w
międzyczasie z kilku grup robi się jedna. Zwarta i zgrana. Niektórzy po drodze się wykruszyli.
Zostali  najtwardsi.  Jeździmy  z  zaopatrzeniem.  Przywozimy  ludzi.  Spływają  dane  z  różnych
placówek.  Jeździmy  coraz  dalej.  Pojawiają  się  problemy  z  przemieszczaniem.  Separatyści  i
sabotażyści dotarli już na zachodnią stronę Ukrainy. Barykady nie tylko przed miastami, ale też
przy niektórych wioskach.

Bombardowanie odległego od granicy Polskiej o jakieś 200 km IvanoFrankowska wzbudza
kolejną falę paniki. Wyrabiamy potrzebne akredytacje i przepustki wojskowe, żeby docierać dalej.
Tam nikt już nie jeździ, a zdesperowanych ludzi, chowających się w piwnicy coraz więcej. Trzeba z
ciężkim sercem wybrać – komu pomóc, a do kogo nie zdążymy, albo nie damy rady dotrzeć. Całe
domy dziecka,  które utknęły gdzieś  w piwnicy,  bo nie  zdążyły dojechać na pociąg.  Rodziny z
kilkudniowymi noworodkami. Zdesperowane matki z gromadką dzieci.

Już w każdą trasę wozimy zaopatrzenie, a w powrotną zabieramy ludzi. Lwów obstawiony,
są  inni  chętni,  więc  jeździmy  dalej.  Jest  konwój,  dostaliśmy  wojskową  obstawę  razem  z
przepustkami. Przyszły kamizelki i sprzęt. Ruszamy na wschód.

Żytomierz.  Dalej  się nie da.  Linia frontu jest bezlitosna. Na moście snajper. Na miejscu
rozładowujemy zaopatrzenie, gdy zaczyna się bombardowanie. Biegiem do piwnicy. Po wszystkim
okazuje się, że zbombardowano szkołę. Dzieci całe. Przesiedziały w piwnicy. Wszystkie zdążyły się
schować. Tym razem się udało. Tracimy jeden samochód z konwoju. Wszyscy przeżyli. Stłoczeni w
innym, ale można jechać.



Mamy listę  zaopatrzenia.  Miasto  nie  ma  z  nikim łączności.  Działają  komórki.  Znajomi
dzwonią do siebie pytać co się dzieje kilka km dalej. Nie ma krótkofalówek ani radia. Posterunki
jakie  mijamy  również  nie  mają  łączności  –  nawet  ze  sobą.  Brakuje  im  wszystkiego.  Sprzętu,
ochrony, medykamentów. Wojska terytorialne w kurtkach i dresie stają naprzeciw czołgów. Często
ze starym karabinem, albo bronią myśliwską. Brakuje kamizelek, hełmów, noktowizorów. Brak jest
nawet  noży  myśliwskich,  płaszczy,  czy  kurtek  puchowych.  Nie  mają  kluczy  do  naprawy
samochodów. Nie mają telewizora, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie. Przesyłane do nas listy
zapotrzebowania wyglądają wręcz absurdalnie. A odzwierciedlają realia. Tego nie ma w telewizji.
Tego nie ma w mediach. Wieść, że dowozimy zaopatrzenie i zabieramy ludzi się rozniosła. Z resztą,
na naszą prośbę. Z różnych punktów spływają listy z zapotrzebowaniem. Zwykłym humanitarnym,
medycznym,  taktycznym,  a  niekiedy  wojskowym.  Tym  ostatnim  się  nie  zajmujemy.  Pozostałe
zbieramy.  Szukamy  w Polsce.  Szukamy za  granicą.  Lokalne  społeczności  reagują  szybciej  niż
jakiekolwiek organizacje międzynarodowe.

Kolejna  lista  medyczna.  Amerykanie  mieszkający  w  Niemczech  stanęli  na  wysokości
zadania. W ciągu 6 godzin apteki w rejonie objeżdżone. Kamizelki kuloodporne też. Te właściwe.
Po uzgodnieniu z drugą stroną. Jest. Mamy komplet. Samochód rusza. Po drodze dwa przeładunki,
ale  po  26  godzinach  od otrzymania  listy  transport  jest  już  we Lwowie.  Tam czeka  na  koniec
godziny policyjnej, żeby ruszyć na front.

Dzięki  ofiarności  kolejnych  darczyńców  –  mamy  kolejny  samochód.  Ruszamy  znów
konwojem do Żytomierza. Tym razem udało się zebrać więcej. Mamy kamizelki kewlarowe. Klasa
IIIA. Lepszych się nie dało. Tylko wojskowi mogą. Na odłamki wystarczy, a tego jest najwięcej.
Poza zwykłymi rzeczami, są stazy, płyny fizjologiczne, kroplówki z Magnezem,  Potasem, opaski
uciskowe  –  CAT  i  izraelskie,  ampułkostrzykawki  z  adrenaliną  i  wiele  innych.  Samochody
wyładowane po dach. Wszystko z bieżącej listy. Ładunek na wagę złota. W międzyczasie dochodzą
cztery inne busy.  Tworzy się kolejna lotna brygada.  Ta uderza za front.  Chce przedrzeć się do
Charkowa. Kierowcy mieszkali tam od lat. To lokalsi. Czy mają szansę? Może im się udać. Mają
swoje trasy. Choć i tak strach. Mosty wysadzone. Przy tych, które zostały – Rosyjscy snajperzy.
Strzelają  do  wszystkich,  którzy  chcą  wyjechać.  Na  moście  ciała  cywili,  którzy  chcieli  uciec.
Terytorialsi  i  wojskowi  na  punktach  kontrolnych  zdenerwowani  do  granic  możliwości.  Trzeba
spokojnie. Cierpliwie. Uspokajają się. Dokładnie sprawdzają papiery.

Tymczasem  po  tej  bezpiecznej  stronie  telefony  na  okrągło.  Kilka  koordynatorek  spina
transporty,  przerzuty  ładunków na  pasie  technicznym na  granicach,  noclegi  dla  lotnych  załóg,
zaopatrzenia. Na bieżąco kieruje trasami żeby wybrać granicę, na której w danej chwili najmniej się
czeka. Wymiana informacji pomaga. Już wszystkie granice Polski z Ukrainą pod obserwacją. Kilka
magazynów dostępnych po tej stronie i dwa kolejne pod Lwowem. Nie nasze, ale mamy zgodę,
żeby korzystać.

Koordynatorzy  wolontariuszy  ze  Lwowa też  już  piszą.  Przyjeżdżają  pociągi  wypełnione
ludźmi. Proszą, żeby pomóc ich przewieźć, dowieźć jedzenie, koce, karimaty. Też już przysyłają
listy z brakami. Kontakt z koordynatorkami pomaga. Jakimś dziwnym trafem wszędzie trafiamy na
kobiety.  Jeden  wyjątek  w  Przemyślu.  Genialny!  Dobrze,  że  jest  Darek.  Czasami  poratuje
samochodem i podeśle zmiennika, jak jakiś bus się zepsuje i nie może dojechać do magazynu. Jak
trzeba to sam pojedzie  do Lwowa, nie patrząc na godzinę policyjną,  żeby tylko lotne brygady,
startujące  już  ze  Lwowa,  żeby  nie  tracić  czasu  na  stanie  w  kolejkach  na  granicach,  miały
zaopatrzenie na drogę.

Dzwonimy,  piszemy,  rozsyłamy Vici,  rozmawiamy z firmami.  Załatwiamy rzeczy z  list.
Dowozimy  gdzie  trzeba.  Skala  potrzeb  przytłacza.  Punkty  zbiórek  pełne,  ale  nie  tych  rzeczy
potrzebujemy.  Teraz to  nie sweterek,  czy kurtka dla dziecka jest  ważny. Regularne dostawy do
wielu miejscowości zostały zerwane. Z paliwem lepiej, choć nadal są miejsca, gdzie go brakuje.
Reglamentacja. Nie można więcej kupić, niż 20 litrów. Autobusy przestały jeździć. Tam głębiej, bo
tutaj, we Lwowie, życie toczy się dalej. Sklepy otwarte, taksówki i autobusy jeżdżą. Tylko tłumy
ludzi na dworcu, czekający na zimnie na jakikolwiek transport do Polski świadczą o toczącej się w
głębi kraju wojnie. Wszyscy chcą do Polski. Bo tam jest gdzie się podziać. Czeka ciepłe miejsce do



spania,  gorący posiłek.  Więc stoją po kilkadziesiąt  godzin.  Bo do pociągów najpierw kobiety z
małymi  dziećmi  i  starcy.  Więc  stoi  się  kolejną  dobę.  I  następną.  Teraz  jest  ich  coraz  więcej.
Przyjeżdżają  falami.  Korytarz humanitarny jest  otwarty tylko kilka godzin,  więc kto żyw i  ma
czym, ten pędzi na zachód. Wszystkie pociągi jadą naraz. A na dworcu tłumy oczekujących na
transport wylewają się na ulice. Nie ma miejsca już nawet w budynku dworca. Nie ma się gdzie
schronić.

Jednostki medyczne, szpitale i przychodnie z najróżniejszych miejsc na Ukrainie przysyłają
prośby o zaopatrzenie. Tłumaczymy na szybko na polski. Jest z nami wielu Ukraińców – i dobrze,
bo alfabet nie ten. Niezrozumiały.

Zaczyna się głód. Coraz częściej proszą, żeby przywieść jedzenie. Zbombardowane rejony
nie mają prądu. Nie ma gazu. Wróciły do łask koksowniki, żeby się ogrzać i coś ugotować na ogniu.
Szukamy  wszędzie.  Żeby  tylko  dało  się  przewieść,  było  maksymalnie  pożywne,  można  było
przechować  i  nie trzeba dodatkowej obróbki. Nigdzie nie ma. Magazyny racji  żywnościowych
puste. Wszystko już wywiezione, albo u spekulantów. Jest! Jedna firma ma okno produkcyjne, w
które możemy się wstrzelić.

Tak, to ten moment. Okno zaczyna się w poniedziałek. Jest krótkie. Chcemy wykorzystać je
maksymalnie i zawieść na drugą stronę ile się tylko da. To i tak za mało, ale wystarczy na jakiś
czas. Wojskowy ratownik medyczny po stronie Ukraińskiej – aprowizator sprzętu medycznego i
taktycznego, zgodził  się pomóc. Nieoceniony Jurij,  który już wcześniej  pomagał nam przesyłać
transporty między magazynami, gdy brakowało rąk do pracy. Wspólnymi siłami roześlemy zarówno
kanałami  wojskowymi  i  opancerzonymi  konwojami  do  stref  walk,  jak  naszymi  samochodami
rozwieziemy  do  potrzebujących,  odciętych  od  zaopatrzenia  mieszkańców  mniejszych  miast  i
wiosek w spokojniejszych rejonach.

Jedna  uproszczona  racja  składa  się  z  dania,  podgrzewacza  chemicznego,  suchara,  soli,
pieprzu i łyżki - wszystko spakowane razem.

Koszt jednej racji- 24,11zł brutto
Karton- 20 racji
Paleta- ok 600-700 racji
Możliwość produkcyjna na początek przyszłego tygodnia -16 000 sztuk racji.

Ile potrzebujemy: wszystko
To jakieś 385 760 zł

Szukamy wszędzie i  zbieramy ile  się da,  ale takiej  kwoty sami nie  zgromadzimy w tak
krótkim czasie. Potrzebujemy w tym wsparcia. Nie kiedyś. Nie za tydzień. Nie jutro. Dziś. Teraz.
To ile możesz dać?

Agnieszka Ulatowska
wolontariuszka, jak wielu innych

koordynator główny transportów i zaopatrzenia na Ukrainę
Fundacja Historia Vita



Jednostki obrony terytorialnej pod Lwowem

Kamizelki przygotowane do zawiezienia



Bieżąca lista zapotrzebowania technicznego – Mirhorod, obwód połtawski


