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Od 2018 roku Karol Grygoruk razem z dziennikarką i aktywistką Anną Alboth śledzą losy uchodź-
ców i uchodźczyń, którzy starają przedostać się do Europy. Pracowali na wszystkich najważniej-
szych szlakach migracyjnych dokumentując rzeczywistość w formalnych i nieformalnych obozach 
dla uchodźców. Raportowali m.in. o kryzysie humanitarnym na Wyspach Kanaryjskich, wyzysku 
migrantek na plantacjach hiszpańskiej Almerii, problemie uchodźczej bezdomności na ulicach 
europejskich stolic i łamaniu praw człowieka w przygranicznych polskich lasach.

W swojej praktyce dokumentalnej, Grygoruk świadomie rezygnuje z klasycznej koncepcji decydu-
jącego momentu, konfrontując nas z codziennością wykluczenia i systemowej przemocy. Two-
rząc czarno-białe szerokie plany i statyczne portrety, celowo unika budowania niebezpiecznych 
newsowych narracji. Szuka nowych form reprezentacji, które przeciwstawiają się sensacyjności 
i „chwilowemu oburzeniu” (Judith Butler). Cykl jest próbą obiektywnej i ewidencyjnej dokumentacji, 
która jedynie pozornie stoi w sprzeczności z zaangażowaniem autora. Grygoruk neguje archaiczny 
rozdział między pracą fotografa i aktywisty. 

Długoterminowy projekt „Pogranicza” to wielowątkowa opowieść o doświadczeniu uchodźstwa, 
nadziei, „straconych złudzeniach” i inercji Starego Kontynentu. Pokazane w przestrzeni galerii 
fotografie, wybrane spośród tysiąca kadrów zrealizowanych na przestrzeni ostatnich lat, to próba 
szerokiego spojrzenia i zrozumienia współczesnego zjawiska migracji w obliczu narastającego 
kryzysu humanitarnego na pograniczach Unii Europejskiej.

Karol Grygoruk „Pogranicza” 
11.2—2.4.2022
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury



Bośnia i Hercegowina / szlak bałkański

Po dotarciu do Grecji, czy to morzem czy to lądem, kiedy po latach w obozie czy na ulicy życie 
wydaje się niemożliwe, wielu decyduje się na bałkański szlak, który prowadzi przez Macedonię, 
Serbię, aż do Bośni i Hercegowiny, ostatniego kraju przed Chorwacją, czyli wymarzoną Unią Euro-
pejską. Żeby do niej się dostać, trzeba przejść góry. To trudny teren, ale strzeżony przez chor-
wackich funkcjonariuszy, przy pomocy drogiego i dobrego sprzętu technologicznego, opłacanego 
z Brukseli. W górach na pograniczu latają drony i wypatrują termowizory. Ten, kto decyduje się na 
„the game” (tak przyjęło się na Bałkanach określenie przekroczenia kolejnej granicy), wie, że przej-
ście za pierwszym razem jest prawie niemożliwe. Trzeba poczekać na wiosnę, na cieplejszy dzień, 
trzeba zarobić na kolejne buty czy przemytnika. Wielu zostaje w Bośni latami. Czasem w obozach, 
w których brak ciepłej wody, ogrzewania, jedzenia, pomocy medycznej, wstępu mediów, a czasem 
w starych opuszczonych fabrykach, górskich szałasach czy w lesie. 

1  Młody mężczyzna szukający prywatności w przepełnionym obozie Ušivak. Bośnia 
i Hercegowina, 2019 2  Mapa Google z zaznaczonymi przystankami na bałkańskim szlaku 
migracyjnym. Bośnia i Hercegowina, 2019 3  Nastolatkowie z Afganistanu koczujący 
w opuszczonej fabryce cementu w przygranicznym miasteczku Bihać. Bośnia i Hercegowina, 2019

Polska / granica polsko-białoruska

Kryzys humanitarny na wschodzie Polski zaczął się w ciepłym sierpniu 2021 roku, trwał przez 
lodowatą zimę i wciąż się nie skończył. Przez trasę, zorganizowaną w strategiczny sposób przez 
dyktatora Białorusi Aleksandra  Łukaszenkę, który uruchomił dodatkowe loty z Bliskiego Wscho-
du do Mińska, przeszły tysiące ludzi. A wielu utknęło na długie miesiące, pomiędzy agresywnymi 
funkcjonariuszami Białorusi a polską strażą graniczną, doprowadzającą do nielegalnych łapanek 
po polskiej stronie i wywózek na stronę białoruską, bez umożliwienia, gwarantowanej prawnie, 
możliwości starania się o ochronę międzynarodową. Przemoc na granicy stała się codziennością. 
Mężczyźni, kobiety i dzieci, starzy i młodzi, zdrowi i niepełnosprawni, stali się piłeczkami ping-
-pongowymi między dwiema stronami, które stosując przemoc, zabierając ubrania i buty, niszcząc 
telefony, pozwalając psom na gryzienie, a pałkom na uderzanie, osiągnęły najwyższy poziom ła-
mania praw człowieka w Europie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego jeszcze pogorszyło sytuację, 
bo bez pomocy organizacji humanitarnych, medyków i medyczek oraz bez monitorowania mediów, 
tragedia dzieje się pod osłoną nocy w zimnych lasach. 

4  Drut żyletkowy na polsko-białoruskiej granicy. 2 września 2021 roku polski rząd wprowadził 
stan wyjątkowy w 68 przygranicznych gminach. Łączny koszt planowanego muru przekracza  
1,6 miliarda złotych. Polska, 2021 5  Djwar (21), Osama (21), Amlad (25), Amad (15), Wadla (43), 
Elena (5), Kawsar (31), Aeman (20), Avin (27), Yanis (28). Rodzina Kurdów z Duhok. Cała grupa 
była kilkukrotnie wywożona przez polską straż graniczną i przepychana przez drut żyletkowy na 
białoruską stronę granicy. Na nogach i rękach mieli ślady po ugryzieniach psów. Elena choruje 
na epilepsję. Dziś wszyscy znaleźli bezpieczne schronienie w obozie na zachodzie Niemiec. 
Polska, 2021 6  Grób nieznanego mężczyzny. Jego ciało znaleziono 22 października 2021 roku 
w okolicach Kuźnicy. Nie miał przy sobie dokumentów. Był jednym z tych, do których aktywistom 
nie udało się dotrzeć na czas. Polska, 2021 7  Asmin (25) z Irackiego Kurdystanu pokazuje ślady 
po pałkach białoruskich pograniczników. Razem z grupą ponad stu osób została wypchnięta za 
drut żyletkowy na polską stronę w okolicach Bugu. Uciekając przed psami i funkcjonariuszami 
z ostra bronią wpadła do lodowatej rzeki. Polska, 2021 8  Sameh (25) i Ali (40) z Jemenu 
przebiegają przez leśna drogę, aby ukryć się przed wojskiem i Strażą Graniczną patrolującymi 
granicę. Polska, 2021 9  Mohamed (30) uciekł przed wojną w Jemenie do Bejrutu, gdzie przez 
długi czas próbował ułożyć sobie życie od nowa. Pandemia COVID-19 i ekonomiczna zapaść 
w Libanie zmusiła go do ponownej ucieczki. Polska, 2021 

Francja, Belgia / Europa Zachodnia

Niektórzy, żeby tu dotrzeć, spędzili lata w drodze: z Afganistanu czy Sudanu. Szli górami, pustynia-
mi, przekraczali Morze Śródziemne, spędzali zimy na szlaku bałkańskim czy w Alpach. Duże miasta 
Europy Zachodniej miały być przyjazne i dające możliwości. Rzeczywistość okazała się niewy-
obrażalnie trudna: noclegi pod mostem, przemoc na ulicach i strukturalny rasizm, który utrudnia 
legalną pracę, kursy językowe czy budowanie rodziny. Dla innych wybrzeże francuskie to już 
ostatni trudny etap podróży do wymarzonej Wielkiej Brytanii. Często czekają tam na nich rodziny 
czy bliscy. Pod mostami w Calais, czy w opuszczonych budynkach Dunkierki próbują przetrwać  
tysiące ludzi, którzy raz po raz próbują szczęścia na kolejnej łodzi czy pod kolejną ciężarówką. 
Choć to ostatni etap, jest ogromnie ryzykowny: morze na tym odcinku jest bardzo gwałtowne, 
a wokół autostrad stoją wysokie płoty pod napięciem. Do tego francuska policja doprowadza do 
eksmisji tymczasowych obozowisk, czasem nawet kilka razy dziennie: mieląc i równając z ziemią 
namioty. Tu już niewiele jest z nadziei, rządzi frustracja. 

10  Grupa młodych mężczyzn z Sudanu Południowego, przygotowuje wspólną kolację w namio-
towym obozowisku ukrytym pod jednym z mostów w centrum Calais. Francja, 2021 11  Barokowy 
kościół St. John the Baptist Church at the Béguinage w centrum Brukseli, zamieniony na tym-
czasowe schronisko dla migrantów i migrantek. Belgia, 2021 12  Opuszczony magazyn na przed-
mieściach Grande-Synthe zamieszkały przez grupę migrantów i migrantek z Wietnamu. Francja, 
2021 13  Grupa kurdyjskich uchodźców ładuje telefony w nieformalnym obozie na przedmieściach 
Grande-Synthe. Francja, 2021 14  Młodzi migranci z irańskiego Kurdystanu przygotowują kawę. 
Jedno z wielu nieformalnych obozowisk w okolicach Dunkierki. Francja, 2021 15  Park Maksymilia-
na, miejsce spotkań migrantów i migrantek w centrum Brukseli. Belgia, 2021 

Hiszpania / Wyspy Kanaryjskie

Najkrótszy odcinek pomiędzy afrykańskim wybrzeżem, a hiszpańskimi Wyspami Kanaryjskimi to 
100 kilometrów. Ale są tacy, którzy wypływają nie z Maroka czy sąsiedniej Mauretanii, ale z odda-
lonej o prawie 2500 kilometrów Gwinei. To czasem 12 dni na otwartych wodach oceanu, w tłumie 
innych na niewielkiej łodzi, paterze. 12 dni bez osłony od słońca, w przemoczonych ubraniach, na 
wietrze. 12 dni oparzeń i otarć. 12 dni głodu, czasem zepsutego silnika, choroby morskiej i picia 
słonej wody. Na początku 2021 roku jedna na pięć łodzi, które wypłynęły w stronę Europy, tonęła. 
Ci, którzy przeżyli, umieszczani byli tymczasowo w hotelach, w plażowych resortach, w szko-
łach, a potem przenoszeni do przemoczonych namiotów w obozach. Tym szlakiem dociera wielu 
uchodźców klimatycznych, bo susze i powodzie w Afryce, w połączeniu z konfliktami i wciąż kolo-
nialną ekonomią, to najczęstsze przyczyny ucieczki. Co 1,3 sekundy na świecie ktoś zmuszony jest 
opuścić swój dom w związku ze zmianami klimatycznymi. 

16  Młodzi migranci z Senegalu i Maroka zakwaterowani w pustym hotelu Holiday Club Puerto  
Calma, w mieście Puerto Rico. Gran Canaria, 2021 17  Porzucona w porcie Arguineguin łódź  
(patera), którą dzień wcześniej przypłynęły z Maroka 42 osoby, w tym 10 dzieci. Gran Canaria, 
2021 18  Mohammed (19) i Abdul Karim (21) z Maroka, w nieformalnym obozie dla uchodźców 
w Las Raices. Teneryfa, 2021 19  Obóz Colegio León w miejscowości Las Palmas, przeznaczony 
tylko dla migrantów z Maroka. Gran Canaria, 2021 20 Grupa nastolatków z ogarniętego wojną  
Mali przygląda się surferom łapiącym fale. Miejska plaża w Puerto de la Cruz. Teneryfa, 2021

Hiszpania / granica hiszpańsko-marokańska

Melilla i Ceuta to dwie hiszpańskie enklawy na terytorium północnej Afryki. Koniec afrykańskiego 
szlaku, który dla niektórych oznacza lata w drodze i początek Unii Europejskiej. Wystarczy przedo-
stać się przez 6-metrowy, potrójny płot, pilnowany przez setki strażników granicznych, rozloko-
wanych co 20 metrów. Niemożliwe? Nie ma płotu czy muru, który byłby w stanie zatrzymać tych, 
którzy uciekają przed niebezpieczeństwem. Ludzie próbują sforsować płot w grupach, pod osłoną 
nocy, przy pomocy drabin. Czasem opływają granicę morzem. Czasem próbują szczęścia w i pod 
ciężarówkami, autobusami, na promach i na łodziach. Wielu z nich to jeszcze dzieci albo nieletni 
bez opiekunów. Wielu to dyskryminowani przedstawiciele społeczności LGBT. Unia płaci rocznie 
ogromne pieniądze Maroku za możliwe wstrzymywanie migracji, za utrudnianie trasy i zawożenie 
przepchniętych z powrotem ludzi na południową granicę kraju. To swoiste „outsourcing” tematu 
migracji krajom, które z prawami człowieka nie mają wiele wspólnego: Maroku, Libii czy Turcji. 

21  Jedno z licznych obozowisk zamieszkałych przez migrantów i migrantki, zatrudnionych w się-
gających po horyzont szklarniach Almerii, popularnie nazywanych Sea of Plastic. Ze względu na 
recesję, władze od lat przymykają oko na niewolnicze warunki pracy w całym regionie. Hiszpania, 
2019 22  Każdej nocy nastoletni migranci mieszkający na ulicach Melilli, hiszpańskiej enklawy na 
północy Afryki, podejmują ryzykowne próby przedostania się na promy zmierzające do portów na 
północy. Hiszpania, 2019 23  Codziennie tysiące osób przekracza granicę, między Królestwem Ma-
roka a enklawami Cauty i Melilli, przenosząc wszelkie możliwe towary. Władze obu krajów „przy-
mykają oczy” na usankcjonowany przemyt z którego utrzymują się całe rodziny po obu stronach 
granicy. Hiszpania, 2019 24  Paczki wypełnione nieoclonymi towarami potrafią znacznie przekra-
czać wagę noszących je osób. Bardzo często transportem dóbr przez granicę zajmują się osoby 
starsze niemające możliwości podjęcia innej pracy zarobkowej. Hiszpania, 2019 25  Mohammed 
(32) uciekł z Maroka po aresztowaniu jego partnera. Na niego również wydano nakaz zatrzymania. 
Dziś koczuje w tymczasowym „domu” po hiszpańskiej stronie granicy. Każdego roku tysiące osób 
ubiegają się o status uchodźcy ze względu na prześladowania z powodu orientacji psychosek-
sualnej. Hiszpania, 2019 26  Melilla na północy Afryki. Wzdłuż marokańskiej granicy ciągnie się 
skomplikowany system wysokich płotów, monitoringu i zasieków z drutu żyletkowego. Każdego 
roku Unia Europejska przekazuje dziesiątki milionów euro marokańskiej dyktaturze na outsourcing 
„ochrony” granic. Hiszpania, 2019

Grecja / wyspa Lesbos, Saloniki, Ateny

O obozach na greckich wyspach wiemy w Europie najwięcej. Zdjęcia z wód pomiędzy Turcją i Gre-
cją poruszały nas od 2015 roku, przypominając, że nikt, kto nie musi, nie zabiera swoich bliskich 
na niebezpieczne łodzie. Od lat sytuacja zmieniła się tylko na gorsze: może mniej łodzi wypływa 
w stronę Grecji, ale żadna nie dopływa. Wojsko greckie przy współpracy z Frontexem skutecznie 
o to dba, stosując nielegalne pushbacki na morzu. Za to ci, którzy przed laty trafili do obozów na 
wyspie Lesbos, Chios czy Samos, nie są w stanie przyzwyczaić się do głodu, chorób, militaryzacji, 
pożarów i nieszczęść. Nielicznym udaje się przedostać na ląd, gdzie często z kryzysu migracyj-
nego trafiają w kryzys bezdomności na ulicach Aten czy Salonik. Ludzie spędzają lata na walkach 
z systemem: próbując wysłać dzieci do szkoły, wynająć mieszkanie czy znaleźć pracę. Kraje Unii 
zapomniały, że obiecały Grecję wesprzeć, przyjmując choć część uchodźczyń i uchodźców z obo-
zów w Grecji do siebie. 

27  Muhammad Reza (10, sportretowany na zdjęćiu), Arash (12) i Muhammad Erfan (10) z Afganista-
nu pokazują swoje blizny. Chłopcy spędzili ostatnie miesiące w Morii, znanym z nieludzkich warun-
ków, obozie dla uchodźców na greckiej wyspie Lesbos. W trakcie jednych z wielu zamieszek ktoś 
wbił nóż w szyje Rezy. Grecja, 2020 28  Obóz dla uchodźców Ritsona na północ od Aten. Grecja, 
2021 29  Plac Victoria w centrum Aten. Każdego dnia, przybywa tu od kilku do kilkunastu nowych 
rodzin. Po wielu miesiącach, a czasem nawet latach, oczekiwania na dokumenty w formalnych 
obozach i aresztach, bezdomność to kolejny krok w niekończącej się drodze do normalności. 
Grecja, 2020 30 Olive Grove, nieformalne obozowisko wokół nieistniejącego już obozu Moria, 
na greckiej wyspie Lesbos. Grecja, 2019 31  Radwan (30), jeden z wielu młodych migrantów 
z Maroka, szukających schronienia na ulicach Thessalonik. Jak wielu młodych mężczyzn 
z północnego wybrzeża Afryki, nie ma szans na legalny pobyt w żadnym z europejskich krajów. 
Musi funkcjonować poza systemem i szukać pomocy w nieoficjalnych klinikach prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe. Grecja, 2020 32  Obóz dla uchodźców Elaionas na obrzeżach 
Aten. Grecja, 2020 33  Dolina na wyspie Lesbos z dala od gospodarstw i pastwisk, gdzie władze 
wyspy przywożą wszystko, co wyrzuca morze: tysiące kamizelek ratunkowych, rozdarte pontony 
i roztrzaskane łodzie, zabawki i rzeczy osobiste należące do uchodźców i uchodźczyń. Grecja, 
2019 34  Obóz dla uchodźców Elaionas na obrzeżach Aten. Grecja, 2020 35  Fereshte (17), uciekła 
z Afganistanu przed przemocą i fundamentalizmem. Schronienie znalazła w obozie Malakasa na 
północ od Aten. Przez wiele miesięcy organizowała tam edukację dla młodych dziewczyn. Grecja, 
2020 36  Obóz dla uchodźców Larissa na południe od Thessalonik. Grecja, 2020 37  Najm (33), 
uciekł z irackiej Basry przed wojną. Mimo dziecięcego porażenia mózgowego, dopłynął na wyspę 
Lesbos poruszając się na wózku. Grecja, 2019 38  Jalal Molla (4), Alaa Jajo (6), Mangal Mina (5), 
Malfa Mai (3), niektóre z wielu imion dzieci pochowanych na ukrytym na wyspie Lesbos uchodź-
czym cmentarzu. Grecja, 2019 


