
В мене, як і в багатьох українців, до почат-
ку повномасштабного вторгнення Росії  
у нашу країну, були якісь плани, мрії на 
майбутнє. Я готувалась до одного ціка-
вого заходу «Подіум краси», навчалась 
навичкам моделі, потрібним рухам, щоб 
продемонструвати ще з двадцятьма учас-
ницями одяг від харківських модельєрів. 
Попала туди випадково, з нагоди своєї 
доньки. Спочатку сумнівалась, а потім  
з нетерпінням чекала свого зіркового 
часу, яке повинно було відбутися 5 бе-
резня. Крім цього я тільки розпочала 
займатися маленькою власною спра-
вою: відкрила свій інтернет магазин чаїв 
власного виробництва, солодощів та по-
дарунків, також почала займатись стоун 
терапією (масаж гарячими каміннями) та 
успішно розвивалась, як професійна фо-
тографиня.

Але наступив вечір, 23 лютого. Я вийшла 
у двір. Те що я побачила, мене шокувало. 
Навкруги все було чорним від воронів. 
Вони були скрізь: на землі, на деревах,  
і просто літали, закриваючи собою похму-
ре вечірнє небо. Скрізь стояв такий галас 
від їхнього каркання, що становилося мо-
торошно. 

«НЕВЖЕ І НАСПРАВДІ ЗАВ-
ТРА ПОЧНЕТЬСЯ ВІЙНА?» 
— ПЕРШЕ, ЩО Я ПОДУМАЛА 
І СЕРЦЕ ЗАВМЕРЛО ВІД ЦІЄЇ 
ДУМКИ.

Вже декілька місяців всі про це тільки  
і говорили : «Буде чи не буде?», західні роз-
відувальні служби в один голос кричали, 
що буде. Росія та наш президент казали: 
«Не нагнітайте, ніякої війни не буде».

Після побаченого у дворі, у душі засели-
лися тривога. Але я відганяла її від себе, 

хоча про всяк випадок тривожний напліч-
ник був зібраний. Чесно кажучи він в мене 
вже був зібраний вісім років як. Ще відтоді, 
коли почалося вторгнення Росії на Донбас 
та захоплення наших територій. Ще відто-
ді я почала здригатися від гучних звуків  
і боятися пролітаючих літаків та гелікоп-
терів. 

Ми з волонтерами постійно їздили у приф-
ронтову зону до дітей і тому бачили війну 
з самого її початку.

З приводу цього, відповідь на питання, чи 
буду я виїжджати , якщо почнеться напад 
на Харків , була однозначною. Я збиралася 
відразу схопити тварин і їхати у безпечне 
місце. За вісім років переживань з почат-
ку війни, психіка та нерви вже були дуже 
послаблені.

І ось настало 24 лютого, 5 година ран-
ку. Ми відразу прокинулися від гупання  
та вибухів. Не могла повірити що обстрі-
люють наш Харків. Я постійно повторюва-
ла: «Ні, цього не може бути! Ні, це не мож-
ливо!». А чоловік відповідав: «Так, це воно. 
Це почалася війна і у нас. Так це дійсно 
обстріл Харкова». Це був суцільний жах. 
Кіт миттю заховався під диван. Пес почав 
голосно гавкати і тремтіти. Я ледве витяг-
нула кота та почала засовувати його у пе-
реноску. Чоловік спитав: «Що ти робиш?». 
А я відповідала, що треба терміново їхати, 
що зараз щось прилетить у наш будинок, 
або ще година і ми не зможемо ніколи 
звідси виїхати. В мене почалася паніка.  
Я просто ходила на подвір’я і звідтіля зно-
ву у дім, туди-сюди. Я не знала що робити, 
мозок відключився. Я намагалася щось 
зібрати, окрім тривожного наплічника,  
але не знала за що хапатися. А потім все 
рівно взяла з собою зовсім не те, що готу-

ЛЮДСЬКУ БІЛЬ ПРОПУСКАЮ ЧЕРЕЗ СЕБЕ...



вала заздалегідь. Але головне, що встигла  
схопити — це торбу зі своєю роботою,  
а саме з камінцями. Ну, і звичайно кіт  
з собакою теж поїхали з нами.

Я ПОЧАЛА ДЗВОНИТИ РІДНИМ 
І ПОПЕРЕДЖАТИ, ЩО ПОЧАЛА-
СЯ ВІЙНА, АЛЕ ВОНИ МЕНІ НЕ 
ВІРИЛИ. 

Тільки донька у цей час була у не Харкові,  
а у свого хлопця у Рівному. Вона поча-
ла дуже нервувати, переживати за мене  
і просила терміново їхати до неї.

А виїхати вийшло тільки о п’ятнадцятій. 
Весь цей час вибухи , постріли були майже 
безперервними. А іноді над дахом щось 
пролітало із шарудінням, скоріш за все то 
були гради. 

Не дивлячись на сумніви з приводу пов-
номасштабного вторгнення, готуватися 
до евакуації людей із Харкова наша во-
лонтерська організація «Українські рубе-
жі» почала заздалегідь. Завдяки підтримці 
польських партнерів PCPM, були закупле-
ні каністри з паливом, павербанки, відре-
монтовані машини, та заброньований за 
домовленістю з мером цього міста, пан-
сіонат у Світловодську. Тому, спочатку ми 
виїхали самі на декількох машинах та за-
брали ще деяких людей. І наступного дня 
вже розпочали евакуацію людей та розмі-
щення їх у пансіонаті. Забирали всіх бажа-
ючих і обов’язковою умовою було — заби-
рати і своїх тваринок. Людей, з домашніми 
улюбленцями розміщували у кімнатах, 
годували. Все це робилося безкоштовно. 
Місцеві волонтери допомагали з одягом, 
засобами гігієни та продуктами. Все це, до 
речі робиться і зараз.

У Світловодську я пробула один тиждень. 
Кожного дня вили сирени і ми по де-

кілька разів за день, та вночі спускалися  
у бомбосховище. Психологічно було дуже 
важко, тримати себе у руках не виходило.  
Тим паче, ще переживала за своїх рідних, 
які з перших днів опинилися в окупації  
і я нічим не могла їм допомогти. А новини 
з Харкова приходили з кожним днем все 
страшніші. 

Пансіонат у Світловодську — це такий 
транзитний пункт, звідкіля далі людей на 
автобусах відправляють до Польщі.

Так сталося що в самий перший рейс  
я виїхала з групою людей. Кота забрала  
з собою, а пес залишився з чоловіком  
у Світловодську. Мене назначили стар-
шою групи і потрібно було всіх достави-
ти до Польщі у цілості та безпеці. Це була 
дуже виснажлива триденна поїздка. В ав-
тобусі було багато малих дітей та тварин. 
Ми зупинялися на ночівлю в Александрії. 
Півночі там сиділи у сховищі. Дуже довго 
їхали у пробках, зупинялися на блокпо-
стах, ночували в автобусі у Львові, тому 
що приїхали пізно і не змогли знайти 
ночівлю. Зранку ще там була повітря-
на тривога, і ми знову ховалися. Потім 
нас пересадили на інший автобус і по-
везли до кордону. Був довгий та тяжкий 
переїзд і вже на польській території нас 
пересадили до польського автобусу і по-
везли у готель «Роса», який знаходився 
недалеко від містечка Рава Мазовецька.  
Всю дорогу приходилися вирішувати ба-
гато питань з логістики, по харчуванню 
людей та інше. Так як це був перший ви-
їзд, було багато накладок і непорозумінь  
і з водіями і з місцевими волонтерами.  
І тільки пізно ввечері третього дня, висна-
жені люди та тварини видохнули з полег-
шенням та зайняли свої кімнати. 

Потім, декілька наступних днів були теж 
важкими, тому що емоційний стан бага-
тьох людей був дуже складний. З деяки-



ми із них працювали польські психоло-
ги. В мене теж був стан не із кращих, але  
я не могла собі дозволити розслабитися, 
добре відпочити та поплакати. Потрібно 
було підтримувати інших та вирішувати 
різні питання. Ще продовжувала займа-
тися волонтерською діяльністю: консуль-
тувала людей по телефону: як виїхати  
з Харкова, як переїхати в іншу країну, знай-
ти житло та інше. 

В цьому готелі людям дозволялося про-
бути до одного місяця, а потім вони мали 
шукати інше житло. Я чекала на пропо-
зицію від польської організації з приво-
ду житла і роботи, як вони мені обіцяли. 
Але так і не дочекавшись, почала шукати 
сама. Можна були вибрати будь-яку кра-
їну для проживання. Подруга, яка була  
зі мною, разом із своєю родиною поїхали 
до Німеччини. Але я прийняла рішення 
залишитися у Польщі, тому що в цій країні 
мені було комфортно. Для мене важливо 
було те, що тут менталітет близький до на-
шого, та мова, яку я більш-менш розуміла. 
Хоча саме в цій країні ніякої постійної гро-
шовою підтримки не передбачалося. Але 
це не було для мене обов’язковою умо-
вою, оскільки я збиралася знайти роботу. 

Через місяць я переїхала до чарівного 
польського містечка Ельблонг. Там вже 
жила моя донька з подругою. І вона до-
помогла мені знайти житло у польській 
родині. Мене там прийняли як свою,  
я почувала там себе як вдома всі два мі-
сяці, що я там знаходилася. Я допомага-
ла їм готувати та прибирати, отримувала 
моральну підтримку. Саме в цей час для 
мене підтримка була дуже важливою.  

В моєму рідному селищі на Харківщині, 
там де весь цей час була окупація і знахо-
дилася моя мама з сестрою, племінницею 
і маленькою дитиною, майже місяць не 
було зв’язку. Вони сиділи без світла і май-

же без їжі. А потім, коли селище визволили 
наші, почалися обстріли. Всі сиділи у під-
валах. У наш дім були постійні попадання 
снарядів. Людей почали потроху вивози-
ти, але це було тоді дуже складно, а мої ще 
і відмовлялися їхати. 

Я не знала, як їм допомогти, але почала 
про це всім говорити, писати у соцмере-
жах та благати про допомогу. І якимось 
дивом моїм вдалося звідтіля виїхати. Але 
після цього я стала допомагати виїхати 
іншим. Я знаходила волонтерів, збирала 
списки адрес, звідкіля потрібно забрати 
людей та інше. Потім були збори списків 
щодо потреб для тих, хто там залишився.  
І почалися безкінечні, дзвінки, повідом-
лення, благання про допомогу. Це було 
дуже важко морально, тому, що я всю 
цю людську біль пропускала через себе.  
На цей час виїхали майже всі, хто хотіли. 
Але багато людей і тварин там ще зали-
шилися. І досі селище піддається постій-
ним обстрілам. 

Хоч я зараз знаходжусь у безпечному міс-
ці, але мені дуже боляче: за всіх людей,  
за тварин, за Харків, за всю Україну. 

СКІЛЬКИ ГОРЯ, СКІЛЬКИ 
СТРАЖДАНЬ ПРИНЕСЛА ЦЯ 
ВІЙНА. 

І я дуже чекаю на нашу перемогу і скорі-
шого повернення додому.

На даний момент, я знаходжусь у місті  
Торунь. Тут живуть мої знайомі і тому  
я приїхала сюди на деякий час. Але мені 
запропонували житло і роботу у Вроцлаві, 
тому у найближчі дні планую поїхати туди. 

Алмазова Ірина,
волонтерка,
м. Харків


