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    Donieck, Ukraina 
    20 czerwca 2018 – 

Zniszczona piłka wypada poza boisko. Następuje przerwa w grze. Kapitan drużyny, w której 
gra 14-letni Dima, zatrzymuje się i uważnie wysłuchuje. „Znowu słychać strzały”, zauważa 
chłopiec, kierując wzrok w stronę niedalekich eksplozji moździerzy i dźwięku karabinów ma-
szynowych, dochodzących gdzieś znad horyzontu. Piłka wraca do gry i mecz trwa dalej.

Po czterech latach od rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie, dźwięki wystrzałów i eksplozji wi-
docznych na horyzoncie, stały się codziennością. Huki nie rozpraszają skoncentrowanych na 
grze młodych graczy.



„Przyzwyczailiśmy się do tego”, opowiada 15-letni Ilia - przyjaciel Dimy, wyglądający na swój 
wiek bardzo poważnie. Chłopiec dodaje, że ostatnia bomba wybuchła tuż obok jego domu 
podczas przeprowadzonego ataku. „Od wybuchu wojny, cały czas tak to wygląda”.

Każdego wieczoru, grupa chłopców, wśród której też jest jedna dziewczynka, w wieku od 8 
do 15 lat spotyka się na obrzeżach Doniecka we wschodniej Ukrainie, żeby wspólnie pograć 
w piłkę nożną. Kibicuje im ich rodzeństwo oraz młodsze dzieci, mieszkające w okolicy. 

Boisko jest jednym z niewielu miejsc, w których znajdują ucieczkę od tego, co dzieje się wokół 
nich. Choć skutki wojny są widoczne wszędzie i nie daje ona o sobie zapomnieć. Ściany pobli-
skich budynków i szkół są zniszczone przez bomby, które wybuchły tam jeszcze w 2015 roku.

Dzieci mieszkają w wiosce oddalonej tylko kilka kilometrów od linii frontu. 500 – kilometrowy 
pas stworzy strefę neutralną – oddzielający ukraińską i rosyjską kontrole graniczne. To właśnie 
tam dochodzi do najczęstszych starć. 

Według danych z 2017 roku, średnio jedno dziecko tygodniowo traciło życie lub zdrowie na 
skutek konfliktu we wschodniej Ukrainie. Pola minowe, eksplozje niewypałów były najczęstszą 
przyczyną wypadków z udziałem dzieci, które często kończą się ich śmiercią lub trwałym ka-
lectwem. Chociaż Dima ze swoimi przyjaciółmi są teraz bezpieczni, życie wielu innych dzieci 
mieszkających na terenach wschodniej Ukrainy jest zagrożone.  

14-letni Dima marzył o karierze profesjonalnego piłkarza, ale wojna pokrzyżowała mu plany. „Przez 
kilka lat chodziłem do sportowej szkoły. Został mi tylko rok nauki, aby móc starać się o przyjęcie do 
Akademii Piłki Nożnej Klubu Piłkarskiego Shakhtar w Doniecku”, opowiada chłopiec. „Kiedy wojna 
się zaczęła, ze względu na ciągłe strzelaniny i niebezpieczeństwo, byliśmy zmuszeni przeprowadzić 
się do innego miasta”. 

Akademia Piłki Nożnej została zamknięta. „Minęło już trochę czasu”, smutno przyznaje chło-
piec. „Teraz piłka nożna jest już dla mnie tylko sposobem spędzenia wolnego czasu – hobby”. 



Na boisku widać jednak jego pasję do tego sportu. Jest także wielkim fanem Klubu Piłkarskie-
go FC Barcelona. 

W drużynie piłkarskiej gra także dziewczynka - Zhenia, która potrafi mocno wykopać piłkę 
do swoich kolegów. Jej młodszy 5-letni brat Mykyta jest jej największym fanem. Przychodzi 
każdego wieczoru, żeby zobaczyć jej grę. „Ale sztuczka”, krzyczy do siostry. Zhenia ma 15 
lat. Dzisiaj to ona przyniosła piłkę, należącą do jej starszego brata, który mieszka po drugiej 
stronie linii frontu. Chociaż przemieszczanie się pomiędzy granicami jest możliwe, wymaga 
przejścia przez wiele punktów kontroli granicznej, dlatego Zhenia bardzo rzadko widzi się ze 
swoim bratem. „Wyszorowałam i wyczyściłam piłkę, a potem okleiłam ją taśmą. Teraz wygląda 
prawie jak nowa”.

Dzieci grają bez przerwy po kilka godzin, dzieląc się na małe, kilkuosobowe drużyny. Wygląda-
ją tak, jakby nic nie było w stanie im przeszkodzić. Gdy nadchodzi burza czy deszcz, po prostu 
zdejmują buty i grają dalej. 

Ale dźwięki z frontu stają się coraz głośniejsze. Opiekunowie dzieci, w tym 67 letnia Liudmyla, 
babcia Dimy, przyjechali po dzieci, aby bezpiecznie wróciły do domów.
  
„Życie Dimy zmieniło się kompletnie. Mógłby zostać zawodowym piłkarzem. Dzisiaj jednak nie 
pozostaje mu nic innego jak życie w małej wiosce, wśród ostrzałów toczącej się wojny. Piłka 
nożna jest jego jedyną ucieczką”, zaznacza babcia Liudmyla.

Dima dodaje, uśmiechając się: „Graliśmy wczoraj, graliśmy dzisiaj, jutro też będziemy.”

UNICEF przy wsparciu rządu Niemiec, Włoch i Japonii przeszkolił ponad 500 tys. dzieci miesz-
kających na terenach wschodniej Ukrainy na temat ryzyka związanego z wybuchami niewy-
pałów i min. Kolejne 270 tys. dzieci zostało objęte wsparciem psychologicznym, aby pomóc 
im przezwyciężyć pourazowy stres spowodowany konfliktem. UNICEF odbudowuje także 
zniszczone szkoły i przedszkola, rozprowadza wśród dzieci pomoce edukacyjne, dostarcza 
niezbędny sprzęt, w tym także ten sportowy. 


