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HISTORYCZNA DATA
NIE TYLKO DLA UKRAINY
Inwazja Rosji na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku,
będąc eskalacją trwającej od 2014 roku wojny. Została
poprzedzona rosyjskim żądaniem wykluczenia możliwości
dalszego poszerzania NATO i redukcji potencjału militarnego
sojuszu w Europie Środkowo-Wschodniej do stanu sprzed 1997
roku. Jest to największy konflikt zbrojny w Europie od czasu
II wojny światowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inwazja_Rosji_na_Ukrain%C4%99_(2022)

17 lutego zaczęły nasilać się ostrzały w rejonie frontu
z separatystycznymi republikami Ługańskiej i Donieckiej,
o które Rosja oskarżała Ukraińców. W końcu zaczęła ich
oskarżać także o "ludobójstwo", a Zachód o "zachęcanie Kijowa
do agresji militarnej". 21 lutego Rosja uznała niepodległość
Republik, które 23 lutego zwróciły się o pomoc w odparciu
"agresji".

24
lutego
wojska
zgromadzone
wzdłuż
granic
Ukrainy
ruszyły
do natarcia. Pierwsze dni konfliktu nie
przyniosły Rosjanom spektakularnych
sukcesów, za to w ogromnym stopniu
zjednoczyły Ukraińców w oporze
przeciw
najeźdźcom,
a
opinie
większości państw świata, rządy
i
organizacje
międzynarodowe
w proteście przeciw rosyjskiej inwazji.
Wobec
Rosji
wdrożone
zostały
sankcje gospodarcze, a do Ukrainy
popłynęła pomoc, w tym także
w postaci sprzętu wojskowego.

CZYM JEST
FAKE NEWS?

Fake news to z angielskiego po prostu
fałszywa informacja. To treści, które są
nieprawdziwe lub nie do końca prawdziwe, ale
mimo to są publikowane w serwisach
informacyjnych,
czy
na
portalach
społecznościowych. Często fake newsy mają
być traktowane bardzo serio i przekonać nas,
że opisują prawdę. Czasem są tworzone w
charakterze satyrycznym, ale interpretowane
przez ludzi jako prawda i rozprzestrzeniane już
nie jako żart a prawda. Nie zawsze mają one
formę tekstową – wykorzystywane są grafiki,
zdjęcia, a nawet filmy, w których poprzez
obróbkę zmanipulowana jest treść.
https://fundacja.orange.pl/

DEZINFORMACJA W SIECI
TO TAKŻE ROSYJSKA OFENSYWA
Atak Rosji na Ukrainę to nie tylko działania militarne, ale też
dezinformacyjna ofensywa w sieci. Dlatego przyłączamy się
do apelu dziennikarzy, fact-checkerów i komentatorów
politycznych.

ZAWSZE

SPRAWDZAJ ŹRÓDŁO INFORMACJI
PRZED PODANIEM JEJ DALEJ!

CZYM JEST
PANIKA
Panika to napad silnego lęku.
Pewnie niejednokrotnie odczuwałaś/łeś strach lub
lęk. Jednak emocje te towarzyszyły konkretnej
sytuacji. Znajdując się w niebezpieczeństwie, boimy
się kogoś lub czegoś, a nasz organizm uruchamia
reakcję obronną.
https://www.cefarm24.pl/

Co robić kiedy czujesz lęk?
Zatrzymaj się, weź oddech, staraj się nie reagować automatycznie.
Zadaj sobie pytanie - na co reaguję? Obserwuj swoje myśli:
co myślę, że się teraz wydarzy - czy to jest fakt, czy tylko moje
przekonanie,
co jest najgorszym a co najlepszym, co może się wydarzyć?,
co jest najbardziej prawdopodobne - może jednak wyolbrzymiam?
czy doceniam swoje możliwości radzenia sobie?
czy czytam w myślach innych ludzi?

czy wydaje mi się, że potrafię przewidzieć przyszłość?
jakiej rady udzieliłbym komuś innemu w tej sytuacji?
jakie będą konsekwencje, jeśli zareaguję tak jak zawsze reaguję?
czy mogę poradzić sobie z tym w inny sposób? Co byłoby najbardziej
dla
mnie/dla
innych
racjonalnym,
pomocnym
sposobem
postępowania w tej sytuacji?
Podważ swoje automatyczne myśli. Wyobraź sobie siebie, jak dobrze
sobie radzisz z sytuacją, której się boisz. Wyobraź ją sobie szczegółowo
i zobacz ją całą, aż do DOBREGO KOŃCA.

Jak sobie radzić z fizycznymi objawami lęku?
praktykuj uspokajający oddech - samo to pomoże zmniejszyć
fizyczne objawy emocji i zmniejszy intensywność myśli
wyobrażaj sobie, że twój oddech ma kolor: wdychaj niebieskiwydychaj czerwony
biegaj, popracuj...

https://emocje.pro/lek-i-strach-jak-sobie-z-nim-radzic/ i

JAK
POMAGAĆ?

PAMIĘTAJ!
Pomaganie jest potrzebne, ale pomagający musi zadbać
zarówno o swoich gości, o siebie i swoich bliskich.
Na początek, dobrze rozważ swoje możliwości.
Przestrzegaj zasad współżycia w naszym środowisku, które zazwyczaj tworzą
członkowie naszych rodzin.
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i zapraszanych osób.
Wyznacz swoje granice i dbaj o samopoczucie gospodarzy i gości.
Bądź uważny na zachowanie i potrzeby zapraszanych osób. Często osoby te
potrzebują czasu i ciszy, by w spokoju skontaktować się ze swoimi emocjami.
Zapytaj, czy nie potrzebują pomocy lekarza, bądź innych specjalistów.
Szanuj odmienność gości, weź pod uwagę różnice kulturowe.
Nie staraj się być niezastąpiony i stale dostępnym.

Stwórz gościom możliwość swobodnego wyrażania, zgodnego z ich
potrzebami, ofiaruj czas i przestrzeń na wysłuchanie, nieproszony
powstrzymaj się od doradzania.
W razie zgłaszanych potrzeb w tym zakresie, stwórz możliwość
zrewanżowanie się za gościnę, np.: w postaci pomocy w codziennych
zajęciach domowych. Pomoże to przywrócić im, choć częściowo,
poczucie wpływu na bieg wydarzeń.
Warto nauczyć się podstawowych zwrotów w języku ukraińskim.
Przygotuj gry i zabawy dla dzieci.
Stwórz możliwość pozyskiwania wiadomości ze świata, ale nie epatuj
nimi.
Nie narzucaj rozrywek, nie zabawiaj na siłę.
Nie wrzucaj wspólnych zdjęć do mediów społecznych bez ich zgody, nie
naciskaj na jej pozyskanie.
Nie wybiegaj w przyszłość ze zobowiązaniami, nie składaj nadmiernych
obietnic.
Pomóż w załatwianiu spraw formalnych, uzyskaniu porad prawnych,
pokieruj.
Bądź uważny, naturalny, szczery.
Zapewnij spokój i sobie i gościom.

Jak wydostać się z Ukrainy ?
Gdy dziecko wjeżdża na teren Polski bez rodziców/opiekunów prawnych
Oboje rodzice muszą wyrazić zgodę i poświadczyć notarialnie w Polsce,
wysłać skanem dokument. Ewentualnie przyjechać na granicę i przedstawić
dokument notarialny
Notariusze do bezpłatnej pomocy w zakresie udzielenia zgody
przekroczenie granicy ze wskazanym opiekunem lub jednym z rodziców:
Lublin: (Anna Kutnik) kutnik@notar.pl
Włodawa: (Jacek Tereszczuk) tereszczuk@notar.pl
Chełm: (Monika Przetocka) 825652255
Warszawa: (Beata Ptasińska) 225253030
Warszawa: (R.Dor, A.Miciorek) 228266926
Mińsk Mazowiecki: (A. Saranowicz - Stolarek) 253070074
Gdańsk: (Aleksandra Bukowska) 587327807
Kostrzyn nad Odrą: (Barbara Wolska) 957529340
www.hupert.pl/Wyjazd-z-Ukrainy/
Wrocław:(A.Pikuła-Szuba, N.Łyszczak) 717072971
Wałbrzych:(Maciej Szerer) 694663443 / 748426618

na

Gdzie znaleźć schronienie?
Lokalizacja punktów recepcyjnych :

Budomierz-Hruszew
Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183,
37-625 Krowica Sama

Korczowa-Krakowiec
Świetlica, Korczowa 155, 37-552
Korczowa

Dołhobyczów-Uhyrnów
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji
ul. Spółdzielcza 8,
22-540 Dołhobyczów

Krościenko-Smolnica
była Szkoła Podstawowa w Łodynie,
Łodyna 41,
38-700 Ustrzyki Dolne

Dorohusk-Jagodzin
Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek
Kultury i Turystyki,
ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk- osiedle

Medyka-Szeginie
Hala sportowa-Medyka 285,
37-732 Medyka

Hrebenne-Rawa Ruska
Szkoła Podstawowa w Lubyczy
Królewskiej (zaplecze hali sportowej),
ul Jana III Sobieskiego 5,
22-680 Lubycza Królewska

Zosin-Uściług
Zespół Szkół w Horodle, ul.Piłsudzkiego 58,
22-523 Horodło

JAK MOŻESZ WESPRZEĆ SWOICH
ZNAJOMYCH Z UKRAINY?
Przede wszystkim zapytaj czy nie potrzebują pomocy. jeśli
rozmawiasz o wojnie na Ukrainie, pamiętaj - słowa są ważne!
Dlatego:
Rosja rozpoczęła wojnę z Ukrainą a nie "konflikt".
Rosja nie "wspiera ukraińskiej wojny domowej" - to nie jest
wojna domowa!
W Ługańsku i Doniecku działają jednostki kontrolowane i
sponsorowane przez Rosję a nie "prorosyjscy separatyści".
Krym jest okupowany a nie "anektowany".
Wojna trwa od 8 lat a nie "od tygodnia"
https://aszdziennik.pl/137451,jak-wesprzec-swoich-znajomych-z-ukrainy

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?
Najważniejszą zasadą w rozmowie z dzieckiem jest mówienie mu prawdy.
Jeśli rodzice zastanawiają się czy ich dziecko jest wystarczająco dojrzałe,
aby móc poruszać z nim tak trudne tematy, mogą wybadać jego wiedzę,
pytając co kojarzy mu się ze słowem "wojna" oraz jak ją sobie wyobraża.
Na podstawie odpowiedzi dziecka można w odpowiedni sposób dostosować
przekazywane

informacje.

W

rozmowie

z

dzieckiem

należy

dozować

wiadomości, a także skupiać się na tu i teraz, czyli nie wybiegać za daleko
w przyszłość i nie katastrofizować. Jeśli sądzimy, że dane informacje są zbyt
trudne dla dziecka możemy mówić je na bardziej ogólnym poziomie.

https://www.nowaera.pl/edukacja-na-czasie/edukacja-na-czasie-nauczyciel/jak-rozmawiac-z-dziecmi-o-wojnie

CHCESZ
POMÓC?
JEST KILKA
SPOSOBÓW!
To Ty decydujesz w jakim zakresie możesz
pomóc. Możesz przekazać niezbędne rzeczy,
udostępnić mieszkanie lub schronienie dla
potrzebujących, ale także wesprzeć działania
organizacyjnie
i
zaangażować
się
jako
wolontariusz.
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pomagam-ukrainie-koordynacja-pomocy-humanitarnej

Jest kilka opcji pomocy:
WSPARCIE MATERIALNE: OSOBY, KTÓRE OPUŚCIŁY SWOJE
DOMY, CZĘSTO MAJĄ PRZY SOBIE TYLKO NAJPOTRZEBNIEJSZE
RZECZY I ZAPASY NA KILKA DNI. BEZPOŚREDNIE WSPARCIE DLA
NICH TO PRZEDE WSZYSTKIM WODA, ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI
MEDYCZNE, I OPATRUNKOWE, KOCE, ŚPIWORY, ŁÓŻKA POLOWE,
ODZIEŻ;
MIESZKANIE
LUB
SCHRONIENIE:
CZĘŚĆ
UCHODŹCÓW
POTRZEBUJE MIESZKANIA - NA KILKA - KILKANAŚCIE DNI;
ŚRODKI TRANSPORTU: DO PRZEWIEZIENIA POMOCY NA
TERYTORIUM UKRAINY, A TAKŻE PRZEWOZU POTRZEBUJĄCYCH
OSÓB;
WSPARCIE OSOBISTE: DOSTARCZENIE WSPARCIA DO DUŻEJ
GRUPY
OSÓB
TO
WYZWANIE
LOGISTYCZNE.
MOŻESZ
ZAANGAŻOWAĆ SIĘ JAKO WOLONTARIUSZ, KTÓRY NA MIEJSCU
POMOŻE POTRZEBUJĄCYM.
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/pomagam-ukrainie-koordynacja-pomocy-humanitarnej

https://pomagamukrainie.gov.pl

#PomagamUkrainie

PORTAL
DLA POSZUKUJĄCYCH RATUNKU PRZED WOJNĄ
ORAZ TYCH, KTÓRZY CHCĄ WESPRZEĆ UCHODŹCÓW
TU ZNAJDZIESZ POMOC LUB JEJ UDZIELISZ

POMOCNE
ZWROTY
Na
kolejnych
stronach
zamieściliśmy
słowniczek ze zwrotami, które mogą pomóc
w
pierwszym
kontakcie
z
osobami
pochodzenia ukraińskiego.

Część liter jest podobna jak w j.polskim i podobnie się wymawia
Litera:
A a / E e / I i / O o / K k / M м / Б б / T t /
Wymowa: a / e /
i /
o /
k /
m /
b /
t /
Litery, które mogą być mylące
Litera:
Y y / И и / Й й / H н / Р р / C c / В в / Ь ь /
Wymowa: u / y /
j / n /
r /
s /
w /miękki znak N /
Inne litery : Г г (h) - to "twarde", czyli dźwięczne h jak w Bohdan.
X x - takie jak standardowe ch w j. polskim
Litera:
Д д / Ґ ґ / Гг / X x / 3 з / Ж ж / Ш ш/ Щ щ / Є є/
Wymowa: d / g / [ɦ] / ch / z /
ż / sz / szcz / je /
Litery:

Ґ г, Є є oraz Ї ї są charakterystyczne dla ukraińskiego
'Po spółgłosce [j] nie jest wymawiane, ale spółgłoska jest zmiękczona

Litera:
Ц ц / Ч ч / Ф ф / Ю ю / Я я / Л л / П п / Ї ї /
Wymowa: c /
cz /
f /
ju' / ja' /
l /
p /
ji /

Cześć, dziękuję bardzo

Привіт дуже дякую
Pryvit, duże djakuju.

Jak się nazywasz?

Як вас звати?
Jak was zwaty?

Gdzie chcecie dojechać ?

Куди ви хочете дoїхaти?
Kudy wy choczete dojichaty?

Czego ci potrzeba?

що тобі потрібно?
czczo tobi potribno?

Wszystko w porządku?

Все в поpядкy?
wse w porjadku?

Mówcie powoli

говори повільно
howory povil'no

Jak wam pomóc?

як вам допомогти ?
jak wam dopomohty ?

Proszę

будь ласка

bud' laska

Masz jakąś alergię?

Y вас якacь алергія?
u was jakaś alergia?

Co was boli?

що у вас болить?
czczo u was bolyt'

Cy bierzesz na stałe jakieś leki
i czy masz je ze sobą?

чи приймаєте ви якісь ліки
щoдняi чи маєте їх із собою.

Zapraszamy

czy pryjmajete wy jakisʹ liky szczodnja
i czy majete jich iz soboju.
Запрошуємо
zaproszujemo

Czy potrzebujesz miejsca ,
w którym możesz się zatrzymać?

Вaм потрібне місцe для
пpoживання ?
wam potribne misce dla prożywannja

Jak się czujesz ?

як ти себе почуваєш?
jak ty sebe poczuwajesz ?

Jesteś głodny?
Jesteś głodna

ти голодний?
ти голоднa?

Chcesz się czegoś napić

Хочеш щось випити?
choczesz szczot wypyty
вода, чай, кава
woda, czaj, kawa

woda, herbata, kawa

ty holodnyj
ty holodna

Chcesz do kogoś zadzwonić?

Bи хочетe комусь подзвонити ?
wy choczete komus' podzwonyty

Gdzie twoja rodzina?

Де твоя родина?
de twoja rodyna?

Zgubiłeś się?

Ти загубився?
ty zahubywsja?

Skręć w prawo

Поверніть праворуч
powernit' praworucz
Поверніть наліво
powernit' naliwo

Skęcić w lewo

polski

|| ukraiński

światło, miasto, ciasto
jeden, jego, pełny
broda, brzeg
mleko, głowa.
on, pod, kot, pół,
dobranoc, odlekarz, trzeba, rzadko
pięć, niosę, nogę
ząb, wodą dają,

||
||
||
||
||
||
||
||
||

світло (switlo), місто (misto), тісто (tisto)
один (odyn), його (joho), повний ( pownyj)
борода (boroda), берег (bereg)
молоко (moloko), головa (holova)
він (win), під (pid), кiт (kit), пiв (piw)
добрaнiч (dobranicz) від-/oд- (wid/od)
лікар (lidar), треба (treba), рідко (ridko)
п'ять (pjat'), несу (nesu), ногy (nogu)
зуб (zub), водою (vodoju), дають (dajut')

Język ukraiński jest "twardszy" od polskiego (rodzina - rodyna, ciebie - tebe,
pociąg - potiah), widać to też w bezokoliczniku, który kończy się na -ти (-ty)
oraz przymiotniku w rodz. męskim, który kończy się na -ий lub -iй (-yj/-ij), np.
великий (welykyj)- dużym wielki. W czasie przeszłym nie wszystkie osoby mają
końcówki, dlatego nie pomijamy znaków, np. я був (ja buw) = byłem, вона була
(wona buła) = ona była, Вони були (woni buli) = one były / oni byli.

szpital -лікарні likarnia,
sklep -магазин mahazyn
bank -банк bank
lekarz - лікар likar
pieniądze - гроші hroszi
leki - ліки liky
wejście - вхід wchid
jedzenie - їжа jiża
bilet - квиток kwytok
picie - пити pyty
wyjście -Вихід wychid
koc - ковдра kowdra
dworzec - станція stancija
lotnisko - аеропорт aeroport
zamknięte - зачинено zaczyneno
mieszkanie -квартира kwartyra
darmowy transport do - безкоштовний транспорт до
bezkosztownyj transport do
Warszawy - Варшави Warszawy
Krakowa - Кракова Krakowa
Lublina -Любліна Lublina
miasta - міста mista
https://www.instagram.com/jezykowe_kontrowersje/ i
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https://pixabay.com/pl/vectors/kalendarz-miesi%c4%85c-rok-data-159098/
https://pixabay.com/pl/illustrations/podr%c3%b3bka-fa%c5%82szywe-wiadomo%c5%9bci-1903774/
https://pixabay.com/pl/photos/fa%c5%82szywe-wiadomo%c5%9bci-%c5%bcart-naciska%c4%87-4881486/
https://pixabay.com/pl/photos/mapa-r%c3%b3%c5%bce-kwiat-ukraina-7041088/

***
E-book stanowi kompilacje danych dostępnych
na różnych stronach internetowych, w książkach psychologicznych
oraz w innych materiałach dydaktycznych czy informacyjnych.
Dzieliłam się także wiedzą praktyczną.
Dołożyłam wszelkich starań,
aby e-book zawierał wszystkie wykorzystane pozycje.
Jeśli w procesie edycji jakiekolwiek źródło zostało pominięte,
bardzo przepraszam i dołożę wszelkich starań,
aby jak najszybciej zostało to uzupełnione.
Projekt nie był finansowany z żadnych źródeł.
Autorka i osoby zaangażowane nie dostały gratyfikacji finansowej
za pomoc w przygotowaniu e-booka.
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