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Szpaler 

Smutne i straszne szlaki ucieczki ludzi wysmaganych pogardą. Odpychanych od zbawczego 

brzegu, a potem od peronu, skąd ma odejść zbawczy pociąg w upragnionym kierunku. 

Kto stanie w osłonowym szpalerze, kto w nim pójdzie?  

Przecież nie są nam obce ani strach, ani skołatanie, dezorientacja, udręka, ból, determinacja, 

by jednak przetrwać. 

Taka świadomość wspólnego człowieczeństwa jest konieczna, by stanąć przy nich i pójść 

obok, towarzyszyć na naszym odcinku ich drogi: chociaż do drzwi pociągu czy do granicy, o 

której istnieniu już skłonni byliśmy zapominać. 

Uchodźcy pojawiają się na naszym horyzoncie wprost po kontakcie z różnymi rodzajami 

grozy. Bliskość pomocnych ludzi ma dać im poczucie, że wchodzą do bezpiecznej strefy. 

Trochę tak, jak więźniarki z Ravensbruck, gdy wchodząc do szwedzkiego szpitala były 

częstowane słodyczami na znak, że tu jest inaczej, niż tam, skąd dotarły. Temu samemu 

celowi powinny służyć oznaki szacunku i życzliwości. To nic, że muszą być udzielane na 

kredyt, bo na wstępie naprawdę nie znamy ludzi, którym decydujemy się pomagać. Rzecz w 

tym, że to nasza decyzja, ze względu na to, kim my sami chcemy być jako szpaler pomocy. W 

tej decyzji być może wyprzedzamy resztę społeczeństwa. Będziemy się cieszyć tymi, co się 

przyłączą, nie przejmować się ani oburzeniem ani obojętnością reszty. Tak to sobie 

wyobrażam, że uczestnictwo w szpalerze pomocy może wyglądać podobnie, jak partycypacja 

w zespole hospicyjnym wokół umierających. Tę znam z długiej praktyki, wiem z całą 

pewnością, że owocuje dobrem dla zaangażowanych w nią dobrowolnie bez oczekiwania 

„sukcesu”. 

Podobnie jak umierający z powodu terminalnej choroby, czy ofiary wypadków, katastrof czy 

zbrodni – uchodźcy nie są wszyscy dobrzy ani wręcz uświęceni swoim autentycznym 

cierpieniem. 

Samo przez się cierpienie, doznawanie krzywdy, niszczy człowieka, pochłania siły, kaleczy 

rozsądek, mąci umysł, a przede wszystkim stanowi już pokusę do nienawiści - usprawiedliwia 

gorycz, chęć zemsty. Ludzie żyjący w cieniu krzywd nie zawsze są zdolni do odczuwania – 

więc i okazywania wdzięczności za dobro. Nasz szpaler ma chronić obolałych i gniewnych 

ludzi przed agresją ze strony osób, zwykle też nieszczęśliwych, zdjętych lękiem, skłonnych 

do zazdrości – „pomoc ma się należeć im samym przede wszystkim, nie „obcym”. 

Aby być na swoim miejscu w szpalerze pomocy, trzeba się wyzwolić od tendencji „najpierw 

moi i ja, potem ewentualnie reszta świata”. 

Włączenie się w szpaler osłaniający i wspierający to wielka sprawa w życiu. Poważne i trudne 

doznania, uczestniczenie w dramatach ludzi, którzy przestają być obcy. Myślę, że tak jak w 

opiece hospicyjnej osoba osłaniająca uczy się właściwych proporcji rzeczy – to, czym 

przejmujemy się w naszym „normalnym” życiu, przestaje być aż tak ważne. 



Jak odnaleźć ludzi, którzy zechcą i potrafią trzymać szpaler wokół potrzebujących? 

Najlepszym zaproszeniem jest widok czyjejś już rozpoczętej pracy. Szpaler, który 

wytrzymuje nacisk, trwa przy zadaniu, sam przez się zaprasza, by się dołączyć. 

Jak zachęcić do działania? Powiedz: są do robienia proste rzeczy, na pewno potrafisz. To 

akcja, która trochę potrwa, potem przejdzie w inną, w inne, różnie usytuowane. 

Co ci jeszcze powiem? Liczymy na ciebie, możesz liczyć na nas. Może już wiesz, jak dużo to 

znaczy. I oni, objęci szpalerem, też liczą, że ich nie zostawimy w gołym polu, na jakimś 

brzegu na pustej stacji do nikąd. Starczy. Tych, co się nadają, nie trzeba namawiać. Warto 

jednak zatroszczyć się o ciągłość zaangażowania. 

 

Jeśli trzeba w szpalerze zapełnić opustoszałe miejsce, nie wykręcaj się, nie usprawiedliwiaj 

„nieprzygotowaniem”. Ten, kto nie zacznie służyć, nigdy nie będzie „przygotowany”. 

Fachowe umiejętności mogą się przydać, jeśli je posiadasz w sposób wolny od 

zarozumialstwa. 

Sytuacja, w której szpaler potrzebny uchodźcom, potrzebny tutaj i teraz oraz przez nieznaną 

liczbę przyszłych dni – ta sytuacja przerasta wszelkie spodziewanie. Trzeba więc nosić w 

sobie gotowość na wszystko. Do tego powołania szczególnie pasują słowa piosenki, jeśli 

dobrze pamiętam: „Jeżeli nie ja - to kto? Jeżeli nie teraz – to kiedy? Jeżeli nie tutaj – to 

gdzie?” 

Z pracy hospicyjnej pamiętam oświadczenia dość częste: „Ja bym nie mogła tego robić, zbyt 

jestem wrażliwa”. Otóż i przy chorych i przy uchodźcach przeszkodą jest „wrażliwość” o 

charakterze egocentrycznym: „ja” odczuwam rozpacz, wstręt, strach. Tak! Ale nie to jest 

ważne, co „ja”. W tego typu działaniu musisz całą uwagę kierować na tego, komu chcesz 

pomagać. Współczuć nie sobie na straszny widok krwi, lecz temu, kto tę krew traci. Uwaga, 

uważność na tego drugiego to przejaw rzeczywistego współczucia, tego skutecznego w akcji, 

przeciwstawiającego się „zwrotowi ku sobie”. 

Uważam, że każdy, kto chce skutecznie współtworzyć to, co nazwane „szpalerem”, 

potrzebuje głębokiej, żywej świadomości, że wszyscy partnerzy akcji, ci, z kim ją 

podejmujemy i ci, „dla kogo” to czynimy – to nieodmiennie ludzie i wszystko, co „ich” różni 

ode mnie, to sprawy, z którymi może dalej być tak lub inaczej. Tylko człowieczeństwo 

pozostaje niezbywalne. To jest zasada dogmatyczna, credo religijne czy świeckie, niezbędne! 

Dlatego nie mów o uchodźcach „oni”. Każdy z nich jest, ma dla ciebie być osobną osobą i ma 

swoje imię, którego się nauczysz, ma historię, którą wolno mu opowiadać. Pytanie, czy zdoła, 

czy cokolwiek zrozumiesz, bo przecież możecie nie mieć żadnego wspólnego języka. To 

przeszkadza, ale w perspektywie szpaleru może wystarczy, że będziesz wierzyć w istnienie 

jego historii. 

Jeszcze w coś warto wierzyć, choćby na razie brakowało dowodów: to ma sens. Wysiłek 

towarzyszenia i osłaniania uchodźców ma sens! Są i będą niepowodzenia, ale zasada tego 

projektu ma być dla ciebie niepodważalna. Na pewno warto sięgać do zasobów wspólnot, z 

których pochodzisz. Na przykład nie obawiaj się myśleć o uchodźcach jako o „bliźnich”. To 

pozwala poczuć, że jesteśmy w samym środku najważniejszej przypowieści Jezusa. Kto jest 

bliźnim? Ten, kto osłania, wspiera, pomaga, dba o drugiego, nie zgadza się pominąć go, 



zostawić samemu sobie. To jest horyzont projektu „szpaler”. Nie chodzi o to, by go 

deklarować, lecz by go mieć w sobie. 

Konsekwencją utrzymywania tej perspektywy jest nawyk okazywania szacunku. Pomagamy, 

nie upokarzając. 

CO UMACNIA SZPALER? 

Z e s p o ł o w o ś ć 

Utrzymanie skutecznego szpaleru wymaga żywej współpracy i współodpowiedzialności za 

całość, a przynajmniej za wytyczony odcinek, który da się ogarnąć. W pracy wolontaryjnej 

tylko poczucie, że tworzymy zespół – umiemy, chcemy nim być! – może zapewnić 

skuteczność wysiłku. Bardzo często trzeba zastępować innych, także niespodziewanie. Raz 

ktoś bardziej kieruje, potem ktoś inny. Przekazywanie jest sztuką. I należy do pracy w 

szpalerze. 

C i ą g ł o ś ć 

Da się działać w trybie ciągłym, jeśli umacnia się zespołowy kontakt. Skuteczne pomaganie 

uchodźcom wymaga ciągłości, o którą pewnie szczególnie trudno. Tu potrzebne będą 

odkrycia – konkretny szpaler nie sięga daleko. A potem? Trzeba może próbować dalej służyć 

oparciem, wskazywać, gdzie uchodźcy mogą znaleźć pomoc w dalszej wędrówce. 

I n i c j a t y w a 

W pracy, która jeszcze nie ma żadnej rutyny pole inicjatywy jest aż za szerokie. Są nowe 

potrzeby i możliwości. Wykorzystanie ich zauważyłam w reportażach z kolejowych 

dworców. Na jednym z nich tamtejszy szpaler stworzył dla uchodźców specjalny dostęp do 

internetu i możliwość doładowywania telefonów. 

Bardzo ważny jest stosunek do inicjatyw samych uchodźców. Chodzi o to, by jak najmniej 

ucinać, by realizować życzenia wspólne. 

P l a n o w o ś ć 

Szpaler tworzymy m. in. do walki z chaosem. Tym chaosem wszyscy są zmęczeni. Wciąż 

trzeba reagować doraźnie, improwizować to, co powinno być przygotowane, ale nie jest! 

Warto chociaż utrwalać, w miarę możności, inicjatywy udane, pożyteczne. 

 

PS. Podziękowania dla Jolanty Steciuk za redakcję tekstu. 

 

 


