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P Ukraińcy 

w Polsce
Ukrainki pracując w polskich domach widzą wszystko, mają 
doskonały obraz polskiej rodziny. Wystarczy, że ktoś zaczyna 
trochę więcej zarabiać, staje się od razu nie tylko paniskiem, 
ale szlachciurą. A tak naprawdę wieje od nich prostactwem, 
który najczęściej objawia się w ich chamskim zachowaniu 
wobec ukraińskich gospodyń. 

ARTYKUŁ ANDRZEJA B. LEWKOWICZA 
o trudnych relacjach polsko-ukraińskich. Strona 2-

Polska ambasador w Szwecji 
kompromituje Polskę żądając 
cenzury mediów – tak komen
tuje list ambasador w Szwecji, 
Joanny Hofman, portal 
Ośrodka Monitorowania 
Zachowań Rasistowskich 
i Ksenofobicznych. A chodzi 
o list jaki ambasada wysłała 
do redakcji Dagens Arena, 
niezależnej szwedzkiej gazety 
internetowej w związku z 
artykułem jaki się tam ukazał 
na temat sytuacji w Polsce. 9

Czy oni się 
niczego nie 
nauczą?

Historii 
rodzinnych 
ciąg dalszy
W wielu encyklopediach 
Stanisław Nowakowski 
określany jest najpierw jako 
działacz narodowy na Warmii 
i Pomorzu, dopiero później 
jako dziennikarz. W rodzinnej 
pamięci zapisał się przede 
wszystkim jako dziennikarz. 
Z tym zawodem związały się 
na stałe lub czasowo, aż trzy 
kolejne pokolenia Nowakow
skich. Ja, zupełnie podświado
mie, nadając nazwę gazecie, 
którą redaguję już od 23 lat, 
dałem nazwę Nowa Gazeta 
Polska. Dopiero później 
uświadomiłem sobie, że to 
“duch” Stanisława 
podszepnął mi tę nazwę. 10
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ANDRZEJ B. LEWKOWICZ

Ukraińcy w Polsce
Polska po wojnie, po “przycięciu” 
granic na Wschodzie, stała się 
krajem praktycznie jednonarodo-
wym. Polacy przywykli do życia 
tylko wśród swoich. Co prawda jest 
w Polsce kilka mniejszości narodo-
wych, jednak są one nieliczne, nie 
rzucają się w oczy i nie mają wła-
ściwie wpływu na życie w Polsce. 
Po wybuchu wojny we wschodniej 
Ukrainie w roku 2014 i upadku 
gospodarczym w tym kraju, masy 
ukraińskich pracowników przyby-
ły do Polski. Zastąpili oni wakaty 
powstałe po wyjeździe Polaków na 
Zachód. Niektóre szacunki mówiły 
nawet o 2 milionach Ukraińców w 
Polsce. Być może są to liczby przesa-
dzone, jednak przynajmniej kilkaset 
tysięcy Ukraińców ponad wszelką 
wątpliwość przebywa obecnie w 
Polsce. Ta nowa sytuacja spadła na 
Polaków jak grom z jasnego nie-
ba. Większość ludzi nie była na to 
przygotowana mentalnie mimo, że 
miliony Polaków żyją na emigracji i 
Polacy powinni wiedzieć, co to jest 
emigracja. Wspólna praca, życie w 
sąsiedztwie wzajemnie oddziałują 
na te dwie nacje. Polacy uczą się żyć 
z Ukraińcami, a Ukraińcy uczą się 
żyć w nowej, dotąd zupełnie niezna-
nej rzeczywistości. Rodzi to wiele 
nowych problemów, przy zderzeniu 
z którymi i jedni i drudzy często nie 
potrafią sobie poradzić. 

Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Polska nie za
mknęła się na Wschód. Wraz ze Szwecją stworzyła 
system współpracy z krajami byłego ZSRR, zwany 
Partnerstwem Wschodnim. Rząd polski starał się, 
aby obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przynaj
mniej przyjeżdżali do Polski i obserwowali przemia
ny, jakie mają miejsce nad Wisłą po wstąpieniu do 
UE. Chciano pokazać im, jakie dobrodziejstwa pły
ną z przyłączenia się do jednej z największych potęg 
ekonomicznych świata jaką jest Unia Europejska. 
To przyniosło wymierne owoce. Mieszkańcy krajów 
wschodnioeuropejskich zaczęli domagać się od swo
ich przywódców politycznych przyłączenia się, po
dobnie jak Polska, do struktur unijnych. Nie było to 
proste w sytuacji, kiedy ekonomia tych krajów była 
ściśle powiązana z gospodarka rosyjską i mimo, że 
jej możliwości były dawno wyczerpane, rozerwanie 
więzów ekonomicznych z Rosją groziło ogromnym 
kryzysem gospodarczym. 

Z tych względów oraz z przyczyn czysto politycz
nych prezydent Ukrainy W. Janukowycz nie zdecy
dował się na podpisanie umowy stowarzyszeniowej z 
Unią Europejską jesienią roku 2013. W lutym roku 
następnego doprowadziło to do gwałtownych wystą
pień Ukraińców przeciwko ówczesnej władzy. W wy
niku tzw. majdanu prezydent i rząd ukraiński uciekają 
do Rosji, gdzie opracowany zostaje plan destabilizacji 
Ukrainy przez aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. 
Szczególnie w Donbasie dochodzi do kryzysu huma
nitarnego, spowodowanego wojną bez jakichkolwiek 
zasad i poszanowania prawa. Rosja zamyka swoje 
granice na towary produkowane w Ukrainie, co do
prowadza do upadku tysięcy zakładów pracy. Nowym 
prezydentem Ukrainy zostaje były minister spraw 
zagranicznych P. Poroszenko. Mając dobre kontakty 
z przywódcami krajów środkowoeuropejskich nale
żących do UE zwraca się do nich z prośbą o otwar
cie granic dla ukraińskich pracowników. Polska już 
w tamtym czasie zaczęła odczuwać ogromny deficyt 
pracowników spowodowany emigracją zarobkową 
Polaków na Zachód i chętnie zaczęła przyjmować 
Ukraińców do pracy. 11 czerwca 2017 roku państwa 
Strefy Schengen zniosły obowiązek wizowy dla ukra
ińskich turystów, chcących przebywać w Europie do 
90 dni. Jedynie tylko Polska poszła dalej i zaczęła za
trudniać Ukraińców posiadających paszporty biome
tryczne i dokumenty zezwalające na podjęcie legalnej 
pracy. W ślad za Polską poszli Czesi, Słowacy, Węgrzy 
oraz kraje bałtyckie. Jednak ilość Ukraińców w tych 
krajach jest znikoma w porównaniu z Polską. W ten 
sposób rozpoczął się masowy napływ Ukraińców do 
Polski. Co nie znaczy, że wcześniej ich nie było. Od 
początków lat 90-tych w Polsce pracowały Ukrainki 
jako pomoce domowe i opiekunki dzieci, jednak prze
bywały w Polsce nielegalnie i pracowały „na czarno”, 
dlatego mało mówiło się o tym. 

Podobnie jak Polska, Ukraina jest podzielona na pół 
ukośną linią z północnego wschodu na południowy 
zachód. W Polsce linią podziału jest konserwatyzm i 
wpływy kościoła, natomiast w Ukrainie jest to linia 
dzieląca na Ukraińców ukraińsko- i rosyjskojęzycz
nych. To również linia podziału na tych, którzy mają 
ciągoty do nacjonalizmu ukraińskiego oraz na tych, 

którzy czują przynależność do tzw. świata rosyjskie
go. Ci drudzy głównie przyjechali do Polski. Z badań 
socjologicznych wynika, że najwięcej chętnych na 
przyjazd do Polski deklarują mieszkańcy zachodniej 
Ukrainy, jednak w praktyce przybywają do Polski ci 
ze wschodu Ukrainy. Na zachodzie Ukrainy sytuacja 
ekonomiczna jest znacznie lepsza i mimo, że miesz
kańcy tych regionów czują większą więź z Europą, 
pozostają w domu. Paradoksalnie przybywają do 
Polski ci, którzy pod wpływem rosyjskiej propa-
gandy, nie pałają miłością do Zachodu, jednak 
decydują się na taki radykalny krok z powodu 
bardzo trudnych warunków życia u siebie. Zresztą 
widać to wyraźnie na forach dyskusyjnych w interne
cie, gdzie 99% Ukraińców zamieszcza swoje posty po 
rosyjsku, a nie po ukraińsku. 

Kurica nie ptica, Polsza nie 
zagranica (Kura to nie ptak, 
a Polska to nie zagranica). 
Przez dziesiątki lat w ZSRR powtarzano to powie

dzenie jak mantrę, aż większość ludzi radzieckich 
uwierzyła w to, że Polska to takie samo „dziadostwo” 
jak cały Wschód Europy. Większość Ukraińców była 
przekonana, że Polska to taki sam kraj jak Ukraina, 
Białoruś czy Rosja, tyle tylko, że jest tam obecnie 
praca. Po przyjeździe przeżywają szok kulturowy. 
Okazuje się, że Polska, jak sami mówią ze zdziwie
niem „eto jeszczio kakaja zagranica” (i to jeszcze jaka 
zagranica). Co najbardziej uderza Ukraińców po przy
byciu do Polski?

Praktycznie wszystko, trudno nawet wymienić co, 
ale najbardziej dziwią się jakości dróg. Dzięki fun
duszom europejskim Polska rzeczywiście zmoder
nizowała i wybudowała tysiące kilometrów dróg. I 
jest się naprawdę czym pochwalić, mimo, że daleko 
jest jeszcze Polsce do wysokorozwiniętych krajów na 
Zachodzie. Pewien ukraiński kierowca tir’a, pracują
cy w polskiej firmie spedycyjnej, robi filmy jeżdżąc 
po Polsce. W jednym z nich prosi widzów o zwró
cenie uwagi na to, że na polskich drogach nie można 
zauważyć miejsc łączenia asfaltu, tak jakby wszystkie 
drogi były zaasfaltowane w jednym czasie. Mówi „jak 
ci Polacy to robią, nie mam pojęcia, wiem natomiast 
jedno, jazda po polskich drogach to przyjemność, któ
rej nie znałem póki nie przyjechałem do Polski”. 

Ukraińcy zauważają, że w polskich miastach jest 
czysto. Bardzo ich zaskakuje, że jest wiele pojem
ników na różne rodzaje śmieci, że segreguje się je. 
Wszędzie, nawet we wsiach, są równe chodniki i po 
wyjściu z domu nie wybłocisz sobie butów. Dziwią 
się, ale pozytywnie, że miasta są kolorowe w przeci
wieństwie do szarzyzny, która była i jest nadal stałym 
atrybutem krajobrazu miast w dawnym ZSRR, w tym 
również w Ukrainie. Odnowione i ciekawie pomalo
wane elewacje budynków zapierają dech w piersiach 
Ukraińców. Oświetlone ulice nie tylko w miastach, 
ale również we wsiach, i poczucie bezpieczeństwa to, 
jak mówią Ukrainki, jest ogromną zaletą Polski. 

W przeciwieństwie do Ukrainy, w Polsce nie spo
tyka się bezpańskich psów i kotów, ponadto ludzie z 
woreczkami w dłoni sprzątają po nich, co w Ukrainie 
jest rzeczą zupełnie niebywałą. Prawie nie spotka się 
w Polsce pijanych ludzi na ulicy i „bomży” (czyli 
bezdomnych, skrót od ros. bez opredielionogo miesta 
żitelstwa - bez określonego miejsca zamieszkania), co 
w Rosji i Ukrainie jest czymś powszechnym. 

Ukraińcy idąc do polskiego urzędu zabierają ze so
bą słodycze, alkohol lub pieniądze w celu wręczenia 
ich urzędnikom. Okazuje się, że w przeciwieństwie 
do Wschodu, w Polsce nie przyjmuje się „dowodów 
wdzięczności”. 

W Ukrainie funkcje transportu publicznego przejęły 
tzw. „marszrutki” (prywatne minibusy). Jak opowia
dają Ukraińcy nigdy nie są one sprzątane, po wejściu 
do nich uderza w nos charakterystyczny smród. Ich 
kierowcy są chamscy, pobierają pieniądze za przejazd 
i przy tym nie wydają biletów, jeżdżą niebezpiecznie 
i kiedy chcą. Nie ma czegoś takiego jak rozkład jaz
dy. Kierowca rusza kiedy bus napełni się ludźmi. W 
Polsce Ukraińcy przecierają oczy ze zdziwienia kiedy 
okazuje się, że tramwaje czy autobusy jeżdżą punktu
alnie według rozkładu jazdy. Środki transportu są no
woczesne, czyste, a bilety można kupić w automacie 
na przystanku. 

Zauważają oni również, że Polacy są zdyscyplino
wani, przechodzą przez ulicę na przejściach dla pie
szych i przy zielonym świetle, co jest ogromną rzad
kością u nich. 

Z niedowierzaniem patrzą na starsze kobiety, które 
często kierują samochodami, a przy tym są modnie i 
elegancko ubrane. U nich „babuszka”, jak zwykli na
zywać starszą kobietę, ubrana jest zazwyczaj na czarno 
z chustką na głowie, poza obejście domu praktycznie 
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nie wysuwa nosa, a o kierowaniu samochodem nie 
ma mowy. À propos samochodów, dostrzegają, że 
przeciętna polska rodzina ma często kilka samocho
dów. Ciągle dla nich samochód jest niedoścignionym 
marzeniem i nadal świadczy o wyższym statusie spo
łecznym jego właściciela. Dziwią się widząc, że tak 
wielu Polaków jeździ rowerem. U nich uważa się, że 
rowerem jeździ tylko „biedniaga” (biedak). 

Nie mogą zrozumieć, jak to możliwe, że w Polsce 
ziemia jest obsadzona tak różnorodnymi roślinami 
uprawnymi. Większość z nich nie potrafią nazwać. U 
nich można przejechać dziesiątki kilometrów i widzi 
się na polach tylko słoneczniki. Widok jest piękny, 
jednak świadczy o tym, ze z ukraińskim rolnictwem 
jest coś nie tak. Nie tylko urzeczeni są polskimi mia
stami, podziwiają również polskie wsie, zadbane, z 
okazałymi domami, wiele maszyn rolniczych w każ
dym gospodarstwie, zaorany każdy kawałek ziemi, 
co jak podkreślają, świadczy o pracowitości i gospo
darności Polaków. Zauważają, że polskie domy jed
norodzinne nie są poogradzane wysokimi płotami z 
blachy czy murami, tak, aby nikt z ulicy nie widział co 
dzieje się na posesji. To oznacza, że ludzie w Polsce 
są bardziej otwarci, nie odgradzają się od ludzi. Płot 
wokół domu jest wynikiem barier mentalnych, stra
chów jakie drzemią w umysłach tych, którzy stawiają 
wysokie płoty, ponieważ realnie nie mają wpływu na 
bezpieczeństwo. 

W ich oczach Polacy to naród kochający sport. 
Widują oni wiele osób jeżdżących rekreacyjnie na ro
werach, biegających, grających w piłkę. Na osiedlach 
są przyrządy do ćwiczeń, wiele siłowni, zadbane 
stadiony. 

Zaskakuje ich ilość kamer zainstalowanych w 
Polsce. To ma duży wpływ na bezpieczeństwo. Polacy 
bardziej niż oni przestrzegają prawa, a Polska to kraj, 
gdzie prawo rzeczywiście działa, a policja jest sku
teczna. O czym przekonało się już wielu Ukraińców, 
którzy po dokonaniu przestępstwa po kilku godzinach 
byli już w rękach policji. 

Zupełnie odbiera mowę Ukraińcom, kiedy patrzą 
na starą, zabytkową architekturę, szczególnie baro
kową. Z polskich kościołów wychodzą oszołomieni 
wystrojem ich wnętrz. 

Ukrainki zachwycone są polskimi mężczyznami, 
którzy są bardziej zadbani niż Ukraińcy, często można 
ich spotkać na placach zabaw ze swoimi dziećmi i wi
dać, że Polacy dbają o swoje rodziny i dzieci. Są oni 
zupełnym przeciwieństwem ukraińskiego męża i ojca, 
który uważa, że wychowanie dzieci, to nie jego rola. 
Jeżdżąc po Polsce zauważają, że wsie i miasta są pu
ste, szczególnie w dzień. Pytają, dlaczego? Gdzie są 
ludzie? Ktoś im odpowiada: ludzie w Polsce w dzień 
pracują, nie szwędają się po ulicach bez celu jak na 
Wschodzie, gdzie o każdej porze dnia na ulicach są 
tłumy. Ludzie tam nie lubią być w domach, nie potra
fią skupić się na czymkolwiek, nie mają zaintereso
wań, hobby. Ciągnie ich „dwiżucha” w mieście (ruch 
ludzi) w mieście.  

Najbardziej jednak Ukraińcy dziwią się postawie 
i stylowi życia Polaków. Odbierają ich jako ludzi 
kulturalnych. Powiadają, że Polak może nie lubić 
Ukraińca, ale zawsze będzie zwracał się do niego per 
„pan / pani”. Polacy są uśmiechnięci, wolni, niezestre
sowani i zadowoleni z życia. I w głębi duszy oni też 
tacy chcieliby być, jednak nie potrafią, mają ogromne 
trudności ze zmianą postaw. 

Mimo to narzekają również na Polskę. Irytuje ich, 
że niczego „nie załatwisz” w Polsce, wszystko trze
ba robić zgodnie z przepisami, że procedury trwają i 
długo oczekuje się na wszystko, że panuje biurokra
cja, nie są zadowoleni ze służby zdrowia, no i przede 
wszystkim mają bardzo wygórowane oczekiwania co 
do zarobków. 

Praca, zakupy i chodzenie po mieście, 
to cały ich świat.
Ukraińcy otrzymują wizy pracownicze przeważnie 

na okres od trzech miesięcy do pół roku. Później mu
szą wracać do siebie i ponownie starać się o kolejną 
wizę. Niektórym udaje się znaleźć stałą pracę, ale są 
to rzadkie przypadki. 

Przyjeżdżając do Polski, sami proszą pracodawców 
o możliwość pracy w wymiarze 12 godzin dziennie 
przez sześć dni w tygodniu. Nie wiem, na ile jest to 
zgodne z polskim kodeksem pracy, ale taki system 
stał się powszechny wśród ukraińskich pracowników. 
Zarabiają mniej niż Polacy na podobnym stanowi
sku. Po pierwsze dlatego, że pracodawca zapewnia 
Ukraińcom mieszkanie i często dojazd do pracy. 
Więc siłą rzeczy jakoś musi to sobie rekompenso
wać. Po drugie, Ukrainiec nie podpisuje umowy o 
pracę z polskim pracodawcą. Są oni wynajmowani 
do pracy w polskich firmach przez ukraińskie agencje 

pracy, które od ich zarobków pobierają prowizję. A 
po trzecie, zatrudnianie Ukraińców musi opłacać się 
wszystkim. Chodzi o to, aby wszyscy byli zadowo
leni. Polski pracodawca ma tańszych pracowników z 
Ukrainy, a Ukrainiec zarabia trzy czy nawet pięć razy 
więcej niż zarobiłby u siebie pod warunkiem, że zna
lazłby pracę, co nie jest rzeczą prostą. 

Po pracy mają oni niewiele czasu i sił, aby zająć 
się czymkolwiek jeszcze. Najbardziej ulubionym ich 
zajęciem jest wyjście do sklepu, a szczególnie do 
centrów handlowych, których w Ukrainie ciągle jest 
niewiele. Tu nawet nie chodzi o zrobienie zakupów, 
po zakupy idą najczęściej do taniej „Biedronki”. 
Natomiast w galeriach chcą napatrzeć się na ogrom
ne ilości i różnorodność towarów, na pełne półki, de
koracje sklepów, które mienią się barwami i toną w 
światłach. Jak mówią, to ich napawa wieloma wraże
niami. Wracają do swych miejsc zamieszkania lekko 
oszołomieni. 

Kiedy idą na zakupy, kupują najtańsze produkty 
spożywcze. Wielu chwali się, że potrafi przeżyć za 
250 zł miesięcznie, a nawet mniej. Do stałego re
pertuaru należą parówki, ziemniaki, cebula, innych 
warzyw raczej nie kupują, oszczędzają. Od święta 
kupują nabiał. W sieci można znaleźć tysiące filmów 
z zakupów robionych przez Ukraińców, na temat cen 
produktów spożywczych oraz ich jakości, którą sobie 
bardzo cenią. A po powrocie z zakupów pokazują, co 
i ile kupili i jak mogą najeść się do syta. 

Nie chodzą do muzeów, na wystawy, do kina, na 
imprezy sportowe. Wejście tam kosztuje, a oni przy
jechali zarabiać, a nie wydawać. W sieci prawie nie 
ma filmów na temat kultury w Polsce. Praktycznie 
nie znają Polski, to co pokazują w swoich filmach na 
YouTube to powierzchowność, to tylko to, co widać 
w pracy, na ulicy i w sklepie. Nie przenikają do pol-
skiego społeczeństwa, żyją obok Polaków. Żyjąc 
nawet wiele lat w Polsce właściwie nie znają pol-
skiej kultury, zwyczajów, tradycji, nie wiedzą nic o 
literaturze, sztuce, historii czy polityce. 

Jest tego wiele przyczyn. Zauważa się w Polakach 
pewną niechęć do obcych. Tkwi w Polakach pewna 
bariera przed ludźmi ze Wschodu, których traktu-
ją jako gorszych od siebie. Łatwiej Polakom otwo
rzyć się na mieszkańca kraju zachodniego. Po drugie, 
Ukraińcy nie znają języka polskiego, co uniemożliwia 
im nawiązanie bliższego kontaktu. 

Każdy Ukrainiec jadąc do Polski wierzy święcie 
w to, że polski jest na tyle podobny do języka rosyj
skiego i ukraińskiego, że nie trzeba uczyć się go. Po 
przyjeździe musi zmierzyć się z barierą językową. To 
ma oczywiście wpływ na ich pracę i życie. Bo nawet 
wykształcony pracownik bez znajomości języka ska
zany jest na przysłowiowe „zakruczywanie gajek” 
(po polsku „przykręcanie nakrętek”) w fabryce. Ileż 
to krokodylich łez wyleli Ukraińcy żaląc się w sieci 
na dyskryminację przez polskich przedsiębiorców. 
Uważają oni, że są takimi świetnymi specjalistami, z 
dyplomami, a zamiatają posadzki w polskich fabry
kach, a Polacy nimi rządzą. Nie rozumieją, że bez 
znajomości lokalnego języka są mało wartościowymi 
pracownikami. Tak jest wszędzie, nie tylko w Polsce. 
A już zupełnie nie mogą tacy ludzie pracować przy 
obsłudze polskich klientów. Młoda dziewczyna zro
biła film, w którym opowiada, że została przeniesiona 
z pracy jako kelnerka na zmywak, mimo, że obsługi 
aparatu do robienia kawy nauczyła się w dwa dni i zna 
świetnie polski, pochodzi przecież z polskiej rodziny. 
Ktoś w komentarzu do filmu chciał przetestować jej 
znajomość polskiego. Po pierwszym zdaniu, które 
napisała wiadomo było, że nie zna polskiego, jedynie 
co nieco rozumie polski, mówić i pisać zupełnie nie 
potrafi. 

W komunie nie było szacunku do pracy. Ludzie 
„migali się” od niej. Pamiętamy wszyscy powiedze
nie „czy się stoi, czy się leży...”. Bumelanctwo to nie 
tylko zwyczaj polskiego robotnika z tamtego okresu. 
Tak było i jest do dzisiaj na Wschodzie. Ukraińcy w 
polskich firmach zaczęli godzinami przesiadywać w 
toaletach, wychodzić często na papierosa, ukrywać 
się na terenie zakładów pracy. Ich „kariera” trwała 
jednak bardzo krótko. Szybko takich „odławiano” i 
zwalniano z pracy. Bardzo często dochodziło rów
nież do kradzieży szczególnie produktów spożyw
czych w fabrykach przetwórczych. Złodziei również 
od razu pozbywano się. Ukraińcy szybko zrozumieli, 
że w Polsce praca jest pracą i trzeba solidnie praco
wać, aby utrzymać się w zakładzie. No i przestrze
gać fundamentalnych zasad, regulaminu i wymagań 
pracodawcy.

Niektórzy Ukraińcy próbują zakładać swoje firmy 
w Polsce. Są to najczęściej zakłady usługowe (fry
zjerskie, kosmetyczne, krawieckie). Ich klientami są 
najczęściej Ukraińcy. Polacy nie mają zaufania co do 
jakości usług tam świadczonych, ponadto jednak u 
Polaków i Ukraińców panuje inny styl. Od razu moż
na odróżnić Polskę od Ukrainki po stylu ubierania 

się, makijażu, fryzurze itp. To są jednak dwa rożne 
światy, które mają mało ze sobą wspólnego, mi
mo, że Ukraińcy widzą w Polakach bardzo dużo 
podobieństw. 

Ukraińcy chwalą w Polsce ułatwienia przy zakła
daniu firm. Są zaskoczeni tym, że można  wszystko 
załatwić w jeden dzień i w jednym miejscu, a dnia 
następnego rozpocząć działalność. Jest w internecie 
również mnóstwo informacji o pomocy prawnej jaką 
wyświadczają Ukraińcy swoim rodakom. Są to dzia
łania zupełnie bezprawne. Ci „eksperci od biznesu w 
Polsce” nie są prawnikami. Mieszkają w Polsce już 
jakiś czas i wydaje się im, że mają wiedzę wystarcza
jącą do tego, aby doradzać innym w sprawach praw
nych czy ekonomicznych. To jeszcze jeden dowód na 
to, że Ukraińcy nie są zupełnie przygotowani do życia 
w innym kraju, nie mają pojęcia jak żyć i jak rozpo
cząć biznes w Polsce. Ciągle dla wielu z nich wydaje 
się że Polska to „niezagranica”, nie rozumieją, że bez 
znajomości języka i systemu prawnego, podejmu
jąc działalność gospodarczą ryzykują bardzo wiele. 
Jednak ciągle powiadają, że jakoś to będzie.

Wielu Ukraińców pracuje „na czarno” mimo, że 
nie mają żadnych trudności, aby legalnie zatrud-
nić się. Trudno powiedzieć z czym to jest związane. 
Możliwe, że to strach czy niechęć przed biurokracją 
związaną z zatrudnieniem. Ludzie na Wschodzie 
starają się unikać jak tylko mogą struktury pań-
stwowe. Tracą na tym oczywiście oni sami. Głośne 
były przypadki śmierci ukraińskich pracowników w 
pracy i próby ukrycia ich zwłok w lesie czy porzuce
nie ciał na przystanku autobusowym przez polskiego 
pracodawcę, który bał się odpowiedzialności za ich 
nielegalne zatrudnienie. Takie wypadki to ogromne 
straty wizerunkowe dla Polski. W Ukrainie są środo
wiska bardzo niechętne Polsce, które wykorzystały te 
nieszczęśliwe wypadki, aby dyskredytować Polskę. 

Ukraińcy lekarze pracują w Polsce 
w fabryce farb. 
W czasie pandemii, w niektórych krajach zauważa 

się walkę o personel medyczny, szczególnie o lekarzy. 
Potrzebne są każde ręce do pracy. Jedna z pisowskich 
posłanek (specjalnie nie wymieniam nazwiska, aby 
nie robić jej darmowej reklamy, każdy jednak wie o 
kogo chodzi) krzyczała niedawno z sejmowej trybuny 
do Niemców, aby ci oddali Polsce lekarzy. Tak jakby 
Niemcy tych lekarzy Polsce zabrali. Łukaszenko z ko
lei zagroził białoruskim lekarzom, że nie wpuści ich z 
powrotem do kraju, jeśli wyjadą do pracy w Polski. 
Mimo gromkich krzyków, Polska jednak o lekarzy ze 
Wschodu szczególnie nie zabiega, o czym świadczą 
bardzo skomplikowane procedury ich zatrudniania. 

Natalia i Piotr są ukraińskojęzycznymi Ukraińcami. 
Oboje są lekarzami i w Ukrainie przepracowali ok. 
30 lat w zawodzie. Ona jest lekarzem pracy, on chi
rurgiem. Nie byli zadowoleni ani z warunków życia i 
pracy, a także z zarobków w swoim kraju. Postanowili 
przyjechać do Polski. Jednak w Polsce zderzyli się z 
tyloma problemami, że Natalia przestała nawet ma
rzyć o powrocie do zawodu. Przez kilka lat walczył o 
to Piotr. Procedura dopuszczenia w Polsce do zawodu 
lekarza osób wykształconych za granicą jest czaso
chłonna. Od chętnych wymaga się zdania egzaminu 
z języka polskiego, ponadto zaliczenia praktycznie 
wszystkich egzaminów wymaganych od studentów 
medycyny i odbycia rocznej (bezpłatnej) praktyki za
wodowej oraz zaliczenia końcowego egzaminu lekar
skiego. Po wybuchu epidemii covid-19 wprowadzono 
ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy ze Wschodu, jed
nak to tylko pozory. Środowisko lekarskie jest nie
chętne zatrudnianiu lekarzy ze Wschodu. 
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Do pracy w Polsce zgłosiło się znacznie więcej 
lekarzy ze Wschodu niż spodziewała się tego Izba 
Lekarska. Obecnie języka polskiego uczy się ponad 
dwa tysiące lekarzy z Białorusi, Rosji i Ukrainy. 
Jednak zanim będą mogli wykonywać swój wyuczo
ny zawód, minie nawet kilka lat. W tym czasie za coś 
trzeba żyć. Natalia i Piotr podjęli na początek pracę 
fizyczną w fabryce farb. Żaden szpital nie chciał ich 
zatrudnić nawet jako sanitariuszy. Po trzech latach 
Piotr może już pracować jako lekarz, jednak jest je
dynie asystentem chirurga, czyli na takim stanowisku 
jakie otrzymuje absolwent medycyny zaraz po stu
diach. Polscy lekarze stoją twardo na stanowisku, że 
wysokie wymagania stawiane w zawodzie lekarza są 
gwarantem świadczenia usług na wysokim poziomie i 
nie są oni bez racji. 

Poziom kształcenia na Wschodzie, nie tylko w 
zawodzie lekarza, daleko odbiega od Polski. Wielu 
Polaków, którzy w Polsce nie mogli dostać się na me
dycynę, studiują właśnie na Ukrainie. To potwierdza 
tezę o niższym poziomie. Sprawdzanie wiedzy lekarzy 
ze Wschodu jest absolutnie uzasadnione, szczególnie 
w sytuacji, kiedy dyplom lekarza ciągle można jesz
cze tam kupić. Również muszą odznaczać się bardzo 
dobra znajomością polskiego, aby czegoś opacznie 
nie zrozumieć. Jednak praktyka mogłaby być przynaj
mniej częściowo płatna. Ukraiński lekarz często musi 
wybierać między bezpłatną praktyką a pracą, która da 
mu utrzymanie. Piotr poradził sobie w ten sposób, że 
po praktyce zostawał w szpitalu i pracował przy stery
lizacji narzędzi chirurgicznych. Jednak był u kresu sił 
po rocznej pracy po 16 godzin na dobę.   

Niech Polska postawi pomnik 
ukraińskim robotnikom!
Ktoś zupełnie poważnie domagał się na portalach 

społecznościowych, aby Polska postawiła Ukraińcom 
pomnik za ich trud i ciężką pracę. Ukraińcy są święcie 
przeświadczeni o tym, że to właśnie oni są autorami 
ekonomicznego sukcesu Polski. Według nich tylko 
dzięki ich pracy Polska bogaci się, a oni jak byli, tak 
nadal są biednymi ofiarami polskich wyzyskiwaczy. 
Na ten sposób myślenia nakłada się historia. 

Polak zawsze był postrzegany przez Ukraińców 
jako bogacz, pan, obszarnik. Taki wizerunek 
Polaka utrwalała władza sowiecka przez dziesię-
ciolecia. Nic dziwnego, że wielu Ukraińców ma ne-
gatywny wizerunek Polaków do dzisiaj. Mimo, że 
według oficjalnych danych pracuje w Polsce ok. 700 
tysięcy Ukraińców, to jednak wykonują oni proste i 
nisko wynagradzane prace, których wkład do polskie
go budżetu szacuje się na poziomie ok. pół procenta. 
Ukraińcy jako była część tzw. narodu sowieckiego są 
przyzwyczajeni do pomników poświęconych klasie 
robotniczej. Straszą one prymitywizmem i brakiem 
smaku (charakterystycznym dla socrealizmu) na 
każdym kroku w ich kraju. To pewnie również jed
na z przyczyn tak dziwnych pomysłów i inicjatyw 
ukraińskich emigrantów zarobkowych w Polsce. W 

świecie zachodnim takich pomników właściwie nie 
ma. Jednym z nielicznych wyjątków jest pomnik 
poświęcony polskim robotnicom rolnym w duńskim 
Sakskøbing, czy pomnik w Dortmundzie ku czci ro
botników przymusowych w czasie ostatniej wojny. 
Niektórym Ukraińcom zapewne ciągle stoi przed 
oczami pomnik robotnika i kołchoźnicy, który stał się 
symbolem „Mosfilmu” i występował w czołówce każ
dego filmu wyprodukowanego przez to studio.

Polsza - kidałowo.
Mało kto rozumie, co oznacza po rosyjsku „kidać” 

i „kidałowo”. To wyrazy slangowe, nie pochodzą z 
języka literackiego, można je tłumaczyć odpowied
nio jak „oszukiwać, okradać” i „wyzysk”. Czasami 
zamiast wyrazu „kidałowo” używają wyrazu „rab
stwo” – niewolnictwo. Po okresie względnego spoko
ju, Ukraińcy pracujący w Polsce zaczęli występować 
z różnymi roszczeniami. Żądali zmian warunków 
mieszkaniowych, narzekali na brud, który nota be
ne sami robili. Ukraińcy zupełnie nie dbali o swoje 
miejsca zamieszkania. W krótkim czasie potrafili z 
mieszkania zrobić dosłownie chlew i doprowadzić 
do ruiny. Jednak najczęściej domagali się podwyżek 
wynagrodzeń. Miały miejsce w polskich firmach 
również akcje strajkowe ukraińskich pracowników. 
W sieci zaroiło się od filmów na temat trudnych wa
runków pracy w Polsce, wyzysku oraz o tym ile to 
można zarobić w Niemczech. Filmy te miały prawie 
zawsze jeden z dwóch tytułów: „Polsza – kidałowo” 
albo „Polsza – rabstwo”. Bardzo wiele osób nie robiło 
tych filmów z własnej inicjatywy, to były prymityw
ne materiały robione przez osoby, które nigdy nawet 
nie były w Polsce. Robiono je z niechęci do Polski, 
aby Ukraińcom, który planują wyjazd do pracy obrzy
dzić Polskę. Niektóre niewątpliwie powstały również 
na zlecenie rosyjskiej propagandy, która pokazuje 
Zachód zawsze w ciemnym świetle. 

Ukraińskie agencje pracy rozpoczęły nawet re
krutację przyszłych pracowników do pracy w 
Niemczech, oczywiście pobierając przy tym od nich 
niemałe pieniądze. Zbiegło się to wszystko z praca
mi prowadzonymi przez niemiecki Bundestag nad 
uproszczeniem przepisów dotyczących zatrudniania 
specjalistów spoza UE. Już na samym początku było 
wiadomo, że mało który Ukrainiec mimo uproszczeń 
będzie mógł podjąć pracę w Niemczech. Głównie z 
powodu wymagań językowych. Na większość stano
wisk pracy potrzeba było wykazać się egzaminem ze 
znajomości niemieckiego na poziomie B2. Poza tym 
rosyjskie i ukraińskie dyplomy nie były uznawane w 
Niemczech z powodu niskiego poziomu nauczania w 
tych krajach. Trzeba było również wykazać się wielo
letnim doświadczeniem zawodowym w firmach, któ
rych poziom technologiczny odpowiadałby normom 
europejskim. Takich właściwie w Ukrainie nie ma. Po 
kilku miesiącach marzeń, Ukraińcy zeszli na ziemię 
i dzisiaj nikt nie straszy polskich pracodawców wy
jazdem do Niemiec. Tam po prostu nie ma pracy dla 
nich. Proste prace kiedyś wykonywali tam Turcy, a 
dzisiaj Afgańczycy i Syryjczycy. W Niemczech po
trzebni są specjaliści (i to rząd niemiecki powtarzał 
od samego początku), których niestety brakuje wśród 
Ukraińców. Obecnie wszystko wróciło do normy i 
nikt nawet nie wspomina o pracy w Niemczech. Ci, co 
chcą pracować za granicą, przyjeżdżają nadal głównie 
do Polski. W roku 2020 Polska uprościła jeszcze bar
dziej zatrudnianie Ukraińców, od których nie wymaga 
już wiz pracowniczych. 

Dwudziestokilkuletni Dima przez całe życie miesz
kał w małej wsi nad Dnieprem. Pokazywał w swoich 
filmach rodzinne strony. Dachy chat pokryte eterni
tem, wieś składającą się z kilkunastu domów, wiedzie 
przez nią kręta, polna droga. Nie dojeżdżał tam ani 
pociąg, ani autobus. Gdzie okiem sięgnąć równina 
pokryta wysuszoną, stepową trawą. Dima nigdy nie 
pracował zawodowo. Pomagał rodzicom w gospo
darstwie. Za namową swojej dziewczyny przyjechali 
do Polski. Zamieszkali w Toruniu. Pracował w fa
bryce produkującej klamki. Produkcja była w peł
ni zautomatyzowana, więc nie przepracowywał się 
nigdy. Jednak ciągle narzekał, nic nie podobało mu 
się. Zawsze na koniec miesiąca nagrywał filmy, jak 
pobiera z bankomatu pieniądze. Przy pomocy kal
kulatora próbował sprawdzić, czy pracodawca nie 
oszukał go. Nigdy według niego rachunki nie zgadza
ły się. Zawsze otrzymywał mniej niż wydawało mu 
się, że powinien dostać. Na dowód, że jest w Polsce 
okradany, pokazywał umowę i odcinek z wypłaty. 
Zupełnie nie rozumiał, co to są potrącenia (składki 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, podatek itp.), 
co to jest płaca netto i brutto itp. Zamiast pójść do 
księgowości i poprosić o wyjaśnienie, tym bardziej, 
że w tej fabryce w księgowości pracowała Ukrainka, 
każdy film kończył stwierdzeniem: „Apjać poljaki ki
nuli mienia na diengi!” (Znów Polacy oszukali mnie 
na pieniądze!). A koledzy Dimy, którzy pozostali na 

Ukrainie i śledzili jego „karierę zawodową” w Polsce, 
utwierdzali się w przekonaniu, że „polscy panowie” 
to krwiopijcy. 

Co Ukraińcy sądzą o Polakach?
To pytanie zadała kilkudziesięciu Ukrainkom 

dziennikarka Monika Sobień-Górska. Materiał wy
starczył na ponad dwustu stronicową książkę pt. 
„Ukrainki. Co myślą o Polakach, u których pracu
ją” (Wydawnictwo: Czerwone i Czarne, Warszawa 
2020). Treść nie napawa optymizmem. Ukrainki 
pracując w polskich domach widzą wszystko, mają 
doskonały obraz polskiej rodziny. Wystarczy, że 
ktoś zaczyna trochę więcej zarabiać, staje się od 
razu nie tylko paniskiem, ale szlachciurą. A tak 
naprawdę wieje od nich prostactwem, który naj-
częściej objawia się w ich chamskim zachowaniu 
wobec ukraińskich gospodyń. 

Trochę więcej pieniędzy w kieszeni Polaka i na
tychmiast lodówka pełna jedzenia i alkoholu. Przy 
tym Polacy kupują tyle, że nie są w stanie tego zjeść. 
W Polsce marnują się góry jedzenia, na co Ukrainki 
patrzą z przerażeniem. W każdym domu jest dużo 
alkoholu, najwięcej w lodówkach samotnych kobiet 
w średnim wieku. Zapracowane w dzień, samotne 
wieczorami, w kieliszku topią niepowodzenia życia 
osobistego. Przy tym wszystkie Ukrainki zauważają, 
że Polki piją stale w małych ilościach. Na stole stoi 
otwarta butelka, z której co jakiś czas nalewa się wino 
lub wódkę i sączy się tak jak coca-colę. 

Pewien młody Ukrainiec przyjechał do Polski la
tem, kiedy było ciepło, a ludzie ubierali się lekko. Pod 
cienkimi koszulami i bluzkami Polaków zauważył 
„oponki”, a nawet zwały tłuszczu. Skomentował to 
tak: „od razu widać, że Polakom powodzi się dobrze” 
(„zrazu widna czto poljaki żyrno żiwut”). 

Koszmarnie wyglądają mieszkania Polaków po 
imprezach. Jedzenie na podłodze wymieszane z 
niedopałkami, przy tym potłuczone kieliszki i ta-
lerze, a nawet wymiociny. Ktoś nie zdążył dobiec 
do toalety i załatwił się w przedpokoju. Zdarza się, 
że Ukrainki odmawiają sprzątania takich mieszkań, 
nawet jeśli proponuje się im wyższe wynagrodzenie. 
Są jakieś granice, mówią. 

Polskę zwykło określać się jako kraj zachodni. 
Jednak mentalnie Polakom bardzo często bliżej do 
Wschodu niż Zachodu. Ta sarmacka tradycja cią-
gle drzemie gdzieś głęboko w niektórych Polakach. 
Kiedyś szlachta jeździła od dworu do dworu, gdzie 
jedzono i pito póki piwnice nie opustoszały, a dwór 
nadawał się tylko do podpalenia, bo doczyścić go nie 
było sposobu. Wtedy wizytę składano w kolejnym 
dworze, który szybko obracał się w pobojowisko, jak 
poprzedni. Niektórzy szlachcice nigdy nie trzeźwie-
li, a jedyne co mieli prócz dobrego nazwiska, to 
szabelka, którą ciągle wymachiwali i srebrna łyż-
ka noszona w cholewie buta, którą nigdy nie myto. 
Wycierano ją jedynie w rękawy lub poły kontusza. 
Wielu „panów” w taki sposób spędziło całe życie. 
To jeden z wyraźniejszych przykładów dualizmu 
polskiej, średniowiecznej szlachty, gdzie prócz po-
siadanego herbu, błyszczących szat, czapki z piór-
kami, najwyższe warstwy społeczne były dokładnie 
tak samo prymitywne jak pospólstwo. Przejawy te-
go widać do dzisiaj.  

We wspomnianej książce nie jest mowa o żadnych 
polskich melinach, tylko o mieszkaniach w miarę 
zamożnych ludzi, którym wydaje się, że reprezen
tują jakąś klasę. Dlaczego takie obrazy oglądają 
Ukrainki w polskich domach czy mieszkaniach? 
Przede wszystkim dlatego, że ich właściciele zu-
pełnie „ochamieli”. Przybyło im pieniędzy, ale 
przy tym ubyło człowieczeństwa. Chcąc pochwalić 
się przed gośćmi, że mają ukraińską pomoc domową, 
mówią: „niczym nie przejmujcie się, jeśli na podłogę 
coś spadnie z widelca, Ukrainka rano posprząta”, za
chęcając biesiadników do zachowania jak w chlewie. 

Widzą one również, że polskie rodziny to często 
fikcja. Tak naprawdę tworzą je ludzie obcy sobie. 
Żona idzie do toalety, aby wysłać poznanemu w 
sieci mężczyźnie sms’a, a mąż udaje, że przygoto-
wuje jakieś dokumenty do pracy, a w tym czasie 
piszę płomienne mail’e do kochanki. Obojgu cała 
sytuacja jest obojętna, bo jak powiadają, są razem 
tylko dla dzieci. 

Z jednej strony spotykamy w Polsce Ukraińców, 
którzy bardzo idealistycznie postrzegają nas. Ten ide
alizm wynika z powierzchownej znajomości Polski. 
Ludzie ci tak naprawdę nie znają Polski, mają jedynie 
jej obraz, który często mija się z realnością. Z drugiej 
strony, w polskich domach pracują tysiące Ukrainek, 
które znają Polaków od podszewki, mają o Polakach 
najbardziej skrywaną i intymną wiedzę. Opinie 
Ukrainek o Polakach są bardzo negatywne. Ale nie 
żalą się. Po prostu pracują (sprzątają, piorą i gotują) za 
co dostają ok. 20 zł za godzinę. Poniżenia, chamskie 

Ukraińcy 
w Polsce
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zachowanie swoich gospodarzy doliczają do kosztów 
pracy.

Jak widać w wielu Polakach tkwią ogromne po-
kłady prostactwa, który wyłazi kiedy mogą poczuć 
się kimś lepszym zatrudniając „służącą” z bied-
niejszego kraju. Zachęcam przy okazji do przeczy
tania książki, w której są dziesiątki opisów zachowań 
Polaków. Jestem przekonany, że książka ta pozwoli 
Polakom poznać lepiej samych siebie. 

Kto krucze? (Kto cwańszy?)
Zupełnie inaczej widzą nas ukraińscy mężczyźni. 

Ponadto ten wizerunek Polaka zmienia się w czasie 
ich pobytu w Polsce. Wychowali się w kraju, gdzie 
o swoich sąsiadach krążyły prześmiewcze anegdoty. 
Wszyscy wokół to głupcy. Niemcy to idioci, przez 
swoją nieudolność przegrali wojnę, a Polacy to kie
dyś wielcy panowie, a dzisiaj ludzie bez wyrazu i 
charakteru. 

Ukraińcy w Polsce daleko od domu, od ludzi, któ
rzy ich znają, często w swoim zachowaniu pozwala
ją sobie na więcej niż gdyby byli u siebie. Myśleli, 
że w Polsce ludzie będą tolerowali ich zachowanie. 
Często opowiadają o sobie, że są dużo cwańsi niż 
Polacy, że są w stanie Polaków okręcić sobie wokół 
palca. Szybko zmieniają zdanie. Polacy nie dają so
bie nadmuchać w kaszę, nie dyskutują nawet z nimi, 
pierwsze co robią widząc ich chamstwo, dzwonią na 
policję, a ta reaguje szybko. To szok dla Ukraińców, 
ponieważ u nich, w konfliktowych sytuacjach ludzie 
bez policji próbują dogadać się. W sieci jest wiele 
wypowiedzi o tym „kak Poljaki stuczjat” (jak Polacy 
donoszą). Bardzo często pod wpływem alkoholu 
Ukraińcy zachowują się agresywnie i prowokująco. 
Dochodzi przez to również do bijatyk z Polakami. Z 
przerażeniem Ukraińcy opowiadają spotkania z mło
dymi Polakami „wyposażonymi” w maczety i kije 
bejsbolowe. Niejeden dostał solidne lanie. Były rów
nież przypadki prób podpalenia domów zamieszka
łych przez ukraińskich robotników w odwecie za ich 
zachowanie. Dlatego Ukraińcy ostrzegają swoich, aby 
w Polsce nie przesadzali z niczym i poruszali się w 
miastach raczej w grupach, bo może skończyć się to 
bardzo nieprzyjemnie. 

Często Ukraińcy organizują libacje do późna, zakłó
cając mir nocny, na co polscy sąsiedzi ostro reagują. 

Będąc w Polsce Ukraińcy postrzegają Polaków 
jako ludzi, którzy twardo bronią swych zwyczajów, 
porządku w swoim kraju, wzorców życia społecz
nego i nie pozwolą nikomu na zachwianie systemu, 
który stworzyli. Ukraińcy zrozumieli, że w Polsce są 
na prawach gościa, muszą  podporządkować się zwy
czajom jakie panują w tym kraju. Uświadomili sobie, 
że nie ma przyzwolenia na robienie „dziadostwa” w 
Polsce. Chociaż sami Polacy potrafią zachowywać 
się zagranica skandalicznie, to jednak nie pozwalają 
na to samo obcym w swoim kraju. Przy tym podkre
ślają, że w Polsce dochodzi jedynie sporadycznie do 
sytuacji, kiedy to Polacy bez przyczyny zachowują 
się w stosunku do Ukraińców karygodnie. Większość 
ukraińskich youtuberów podkreśla, że w Polsce czu
ją się komfortowo, że jest to bezpieczny kraj z niską 
przestępczością. 

Za tanią siłę roboczą z Ukrainy, 
Polska płaci również swoją cenę. 
Plagą stały się w Polsce kradzieże w sklepach. 

Specjalizują się w tym głównie kobiety. Sami 
Ukraińcy opowiadają jak to odbywa się. Najczęściej 
kobiety robią tłok przy stoisku ze słodyczami, po 
to, aby zasłonić jedną z nich, która szybko garścia
mi ładuje cukierki do torby i chowa ja pod ubranie. 
Najgorsze jest to, że tym chwalą się w sieci. Udana 
kradzież jest ciągle dla nich powodem do chluby. 
Pokazują co i ile ukradli danego dnia w sklepie lub w 
pracy. A nawet wywyższają siebie mówiąc, że Polacy 
to niedorajdy i nie mają smykałki do kradzieży, że oni 
są sprytniejsi niż Polacy. 

Ale kradzieże, uliczne bójki czy burdy domowe 
to nic w porównaniu z tym, co potrafią emigranci z 
Ukrainy. Bardzo często ofiarami Ukraińców są ukra
ińskie kobiety, które mężczyźni próbują zmuszać do 
oddawania im zarobionych pieniędzy i do świadcze
nia za darmo usług seksualnych. A kiedy one sta
wiają opór, dochodzi nawet do morderstw. Sprawcy 
najczęściej uciekają do Donbasu, gdzie panuje zupeł
ne bezprawie i mogą tam czuć się bezkarnie. Setki 
Ukraińców już jest poszukiwanych listami goń-
czymi w Polsce, za dziesiątkami wydane zostały 
europejskie nakazy aresztowania w związku z 
podejrzeniami o popełnienie najcięższych zbrod-
ni. Śledztwem prokuratorskim objętych jest po-
nad 4 tys. Ukraińców. Zabójstwa, pobicia, gwałty i 
kradzieże to głównie przestępstwa popełniane przez 

Ukraińców na swoich pobratymcach. Bardzo często 
Ukraińcy są w Polsce poszukiwani również za posia
danie sfałszowanych dokumentów, na podstawie któ
rych zostali zatrudnieni. 

Do bójek dochodzi zazwyczaj między Ukraińcami 
z zachodniej i wschodniej Ukrainy, którzy dosłownie 
nienawidzą się. Przy spotkaniu obrzucają siebie nie
wybrednymi epitetami, a kiedy wyczerpie się ich re
pertuar w ruch idą pięści. 

Coraz częściej Ukraińcy tworzą grupy przestępcze. 
Specjalizują się z napadach na niewielkie sklepy spo
żywcze. Tuż przez zamknięciem, kiedy nie ma już 
klientów, wchodzą do sklepu z kradną dzienny utarg. 

Nieodłącznym elementem emigracji ludzi z 
Europy środkowo-wschodniej jest niestety prze-
stępczość. Z falą uczciwych ludzi przyjeżdżających 
do pracy, przybywają również przestępcy szukają-
cy „łatwych i szybkich pieniędzy”. Cenę za to po-
noszą kraje przyjmujące emigrantów. Politycy po
dejmując decyzję  dotyczącą otwarcia granic dla mi
gracji zarobkowej muszą zawsze ważyć, czy to opłacą 
się, jakie będą tego koszty społeczne. Ponieważ cenę 
za migrację ponoszą najczęściej miejscowi, zwykli 
ludzie. 

Ukraińcy zabierają pracę Polakom 
- czyli co Polacy sądzą o Ukraińcach. 
Za problemy w kraju najprościej obarczyć bogu du

cha winnych obcych. Zgodzę się z tezą, że w Polsce 
może brakować atrakcyjnej i dobrze płatnej pracy. 
Ale nie jest prawdą, że jej nie ma dla tych, którzy 
chcą pracować. Jest pewna grupa malkontentów, ludzi 
niechętnych Ukraińcom, która będzie ich posądzać o 
całe zło w Polsce. Póki co nie widać walki o miejsca 
pracy między Polakami, a Ukraińcami. W niektórych 
branżach Ukraińcy zaczynają dominować. Dla przy
kładu obecnie chyba większość kierowców tir’ów to 
Ukraińcy, ale to dlatego, że Polacy coraz rzadziej są 
zainteresowani pracą, która wymaga rozłąki z rodziną 
na długi okres czasu. 

Właściwie jedynie w „najstarszym zawodzie świa
ta” Ukrainki przejęły prym. Od kilku lat zauważa się 
tendencję do coraz częstszego zatrudniania Ukrainek 
w polskich agencjach towarzyskich, ale to zapewne 
dlatego, że stawiają one mniejsze wymagania finan
sowe swoim „pracodawcom”. 

Jak wynika z badań opinii społecznej, najbardziej 
negatywne zdanie o Ukraińcach mają osoby naj
starsze, szczególnie ci, którzy pochodzą z Kresów, 
pamiętają czasy wojny i mają z tego okresu przykre 
doświadczenia z Ukraińcami. Im wiek respondentów 
niższy tym mniej negatywnych opinii o Ukraińcach. 

Polska przyciąga nie tylko 
pracowników, również studentów. 
Do Polski przyjechała z Ukrainy duża grupa mło

dzieży na studia, a nawet do szkół średnich. Są to 
przeważnie dziewczęta. Przyjechały z zamiarem po
zostania w Polsce. Liczą, że po zakończeniu nauki, 
uda się im znaleźć dobrą pracę, poznać Polaka i wyjść 
za niego za mąż. 

Z roku na rok jest coraz więcej małżeństw miesza
nych. W roku 2019 około półtora tysiąca Ukrainek 
zawarła związki małżeńskie z Polakami. Jedna z 
Ukrainek, która ukończyła studia w Polsce założy
ła szkołę językową dla Ukraińców. Niestety po kil
ku miesiącach była bliska bankructwa, Ukraińcy nie 
chcieli uczyć się polskiego. Wpadła na pomysł, aby 
uczyć Ukrainki jak nawiązać relacje z Polakami. I 
był to „strzał w dziesiątkę”. Obecnie tyle Ukrainek 
jest chętnych do poznania Polaka, że czeka się mie
siącami na rozpoczęcie nauki. Oczywiście uczą się 
one również języka polskiego, ale przede wszystkim 
odkrywa ona przed nimi tajniki mentalności polskich 
mężczyzn. 

To co zaskakuje ukraińskich uczniów w polskich 
szkołach i uczelniach, to wysoki – w porównaniu z 
ich krajem – poziom nauczania oraz nowatorskie 
metody. Uczniowie i studenci nie ściągają na spraw
dzianach, nauczycielom i wykładowcom nie wręcza 
się łapówek. A co najważniejsze szkoła czy uczelnia 
to nie rewia mody. W pierwszy dzień nauki Ukrainki 
przechodzą na uczelnie wystrojone jak przysłowio
we „choinki na Boże Narodzenie”, czym nie wzbu
dzają zainteresowania, a tym bardziej podziwu, ra
czej spotykają je uszczypliwe uwagi i komentarze. 
Następnego dnia przychodzą ubrane normalnie, jak 
wszyscy inni. To z czym spotykają się w Polsce jest 
dla nich ogromnym szokiem. W Ukrainie kobieta mu
si każdego dnia zabiegać o względy mężczyzny. Za 
odejście mężczyzny od kobiety zawsze obwiniana jest 
kobieta. Oskarża się ją, że zbyt mało dbała o mężczy
znę, że nie umiała go przy sobie zatrzymać, zbyt mało 

robiła, aby mu się podobać. To jest zupełnie odwrotna 
sytuacja niż na Zachodzie, a nawet niż w Polsce, gdzie 
stawia się akcent na partnerstwo, na wspólne budowa
nie związku. Dlatego na Ukrainie kobieta jest zmu
szana do nadmiernego dbania o siebie. Stąd zwracają 
one tyle uwagi na swój wygląd. Zauważają również, 
że w Polsce mężczyzna jest zadbany (czego nie mogą 
powiedzieć o Ukraińcach), a kobiety ubierają się nie 
tyle modnie, co raczej z gustem, ale praktycznie. 

Nauka to biznes, szybko odkryły to polskie prywat
ne szkoły średnie i wyższe. Przyjmują one wszyst
kich chętnych. Nie tylko z Ukrainy, ale również z 
Kazachstanu, Azerbejdżanu i innych krajów byłego 
ZSRR. Nikt nie przejmuje się tym, że słuchacz uczest
niczy w wykładach nie rozumiejąc o czym jest mowa. 
Najważniejsze, że płaci czesne, które jest niemałe dla 
uczniów i studentów z tamtych krajów. W ten sposób 
Ukraińcy „uratowali” od upadku nie jedną prywatną 
szkołę. Płacili za wykłady, których nie rozumieli, ale 
za to mogli pochwalić się, że uczą się lub studiują za 
granicą. To wielka nobilitacja w Ukrainie, za którą są 
gotowi płacić duże pieniądze. 

Do Polski na stałe.
W zdecydowanej większości do Polski przyjeżdża 

tania siła robocza. Ale są też tacy, którzy chcą osie
dlić się w Polsce na stałe. Stosunkowo najłatwiej mają 
posiadacze Karty Polaka (dokument wydawany przez 
polskie ambasady w krajach wschodnioeuropejskich 
dla potomków Polaków, którzy nie repatriowali się 
do Polski zaraz po wojnie i pozostali na tamtych zie
miach). Rząd polski okazuje im pewną pomoc rów
nież materialną w pierwszym okresie po przybyciu 
do Polski. Pozostali muszą liczyć na własne siły. Ci, 
którzy zostają w Polsce to osoby, które rozumieją co 
dzieje się w Ukrainie, nie akceptują feudalno - oligar
chicznego systemu, jaki tam ciągle panuje. Nie wie
rzą również w to, aby tam mogło cokolwiek zmienić 
się za ich życia. Szukają dla siebie normalnego kra
ju. I chociaż Polsce daleko do krajów rozwiniętych z 
utrwaloną i dojrzałą demokracją, to posiada ona w ich 
oczach na tyle dużo zalet, że postanawiają osiedlać się 
właśnie w Polsce. 

Przede wszystkim Polska jest blisko. Ludzie ze 
Wschodu są rodzinni, czują potrzebę odwiedzania 
rodziny pozostawionej w kraju. Po drugie, uważają, 
że Polacy są bliscy im językowo, mentalnie i kultu
rowo, co nie jest do końca prawdą. To przeświadcze
nie wynika raczej z tego, że zbyt słabo znają Polskę i 
Polaków. Kolejnym argumentem są wspólne słowiań
skie korzenie. Ten argument, chociaż historycznie jest 
prawdziwy, to nie ma dzisiaj absolutnie żadnego zna
czenia. Nie zdają sobie sprawy z tego, że państwowa 
granica polsko - ukraińska jest również granicą cywi
lizacyjną między kulturą Zachodu i Wschodu Europy. 
To wpływ sowieckiej propagandy o braterstwie ludów 
słowiańskich, oczywiście pod przywództwem Rosjan 
– największego narodu słowiańskiego. 

cd na str. 6
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Wszyscy Ukraińcy są również przeświadczeni, że 
znają język polski. Zgadzam się z tym, że są w sta
nie więcej zrozumieć po polsku niż np. Rosjanie. Ale 
do znajomości polskiego daleka przed nimi droga. To 
przeświadczenie nie pomaga im w podjęciu decyzji o 
rozpoczęciu nauki, zapisaniu się na kursy czy kupie
niu książek i samodzielnej nauce. Ciągle uważają, że 
jakoś bez tego poradzą sobie. Jednak po pierwszym 
wypowiedzianym przez nich zdaniu Polak wie skąd 
jego rozmówca pochodzi i stawia między nim, a sobą 
„mur”. Bo chociaż Polacy masowo migrują do innych 
krajów i narzekają na dyskryminację, to jednak u sie
bie niechętnie widzą emigrantów ze Wschodu. 

Ale chyba tym, co najbardziej skłania ich to wyboru 
Polski na swój nowy kraj są większe możliwości jakie 
daje Polska. U siebie bez układów, łapówek, łamania 
prawa, człowiek nie jest w stanie przebić się na wyż
szy poziom. Niektórzy z Ukraińców stawiają wszyst
ko na jedną kartę, starają się żyć bardzo skromnie, 
pracują ponad siły, oszczędzają, aby zdobyć środki na 
swoje mieszkanie. Z roku na rok to właśnie emigranci 
z Ukrainy kupują w Polsce coraz więcej mieszkań, a 
w ubiegłym roku wyprzedzili w tej statystyce nawet 
Niemców. Około 3200 Ukraińców nabyło mieszkania 
w Polsce, ale są to w zdecydowanej większości miesz
kania obarczone kredytem hipotecznym i nie wszyscy 
staną się ich właścicielami w przyszłości. W wyniku 
perturbacji w gospodarce spowodowanych pandemią 
wielu Ukraińców straciło pracę, było zmuszonych po
zbyć się mieszkania i powrócić do siebie. 

Coraz śmielej Ukraińcy kupują w Polsce ziemię. 
Na zakup muszą otrzymać zezwolenie wydane przez 
MSWiA. Na razie niewielu ponad 400 Ukraińców 
kupiło działki budowlane. W sumie nabyli niewiele 
ponad 20 ha. Kupują ziemię przeważnie na lubelsz
czyźnie, jest tańsza niż w centralnej Polsce i blisko do 
granicy z Ukrainą. Powstała nawet kancelaria prawna 
specjalizująca się w pomocy przy nabywaniu nieru
chomości przez Ukraińców w Polsce. 

Wrocław - mała Ukraina.
Po wojnie Polacy, którzy znaleźli się na Wschodzie, 

poza granicami Polski, mogli repatriować się do kra
ju. Tak się złożyło, że ci którzy mieszkali na terenie 
dzisiejszej Litwy i Białorusi przybyli na Mazury i 
Pomorze, natomiast ci, którzy mieszkali w Galicji 
Wschodniej i na Polesiu przybyli na Dolny Śląsk oraz 
Ziemię Lubuską, szczególnie wielu osiedliło się we 
Wrocławiu. Już w latach 50-tych Wrocław był uważa
ny za drugi Lwów. Ze Lwowa do Wrocławia przenie
śli się nie tylko zwykli ludzie, ale również znamienite 
polskie instytucje jak Zakład im. Ossolińskich. 

Teraz miasto to przeżywa kolejną falę przybyszów 
z Galicji i innych stron Ukrainy. Ogromnie podoba się 
Ukraińcom to miasto. Dostrzegają zupełnie inną niż 
w Ukrainie architekturę i klimat panujący w mieście. 
Mówią, że bardzo dobrze czują się tam, a miasto robi 
wiele, aby atmosfera w nim była przyjazna dla nowych 
przybyszów. W mieście powstał nawet Instytut Praw 
Migrantów jako wyjście naprzeciw potrzebom tej no
wej grupy mieszkańców. Powstał Konsulat Honorowy 
Ukrainy, Fundacja Ukraina i wiele organizacji działa
jących na rzecz tej grupy, jak np. Feminatywa Polsko 
- Ukraińska prowadząca działalność wśród Ukrainek, 
które w swym kraju mają mniejsze prawa i są mniej 
świadome swojej społecznej roli niż kobiety w Polsce. 
Ogólnie miasto zyskało na osiedleniu się dużej grupy 
ukraińskich migrantów zarobkowych, którzy nie tylko 
pracują i zarabiają, ale żyjąc w tym mieście również 
wydają pieniądze i są również jednym z trybów napę
dzających lokalną gospodarkę. 

Niedawno właśnie we Wrocławiu powstał pierwszy 
w Polsce sklep z ukraińskimi produktami. 

Polska mnie zmieniła...
Takich wypowiedzi w internecie jest mnóstwo. 

Początkowo Ukraińcy zachowują się w Polsce jak u 
siebie, później zauważają, że to nie jest akceptowane 
i przynosi im samym problemy. Przychodzi czas na 
refleksję i zmianę postaw. 

Jurij: To typowy odeski cwaniaczek. Taki, co to w 
pracy nie lubił przemęczać się, jeździł tramwajami 

Ukraińcy 
w Polsce
cd. ze str. 5

„na zajczika” (czyli „na gapę”, bez biletu) i nic mu się 
w Polsce nie podobało, wszystko krytykował. Po kil
ku miesiącach życia w Polsce, po wypadku w pracy, 
po zwolnieniu z niej za obijanie się, po sprawie sądo
wej za posiadanie sfałszowanego pozwolenia na pra
cę, doszedł do wniosku, że musi coś zmienić w swoim 
życiu w Polsce, że dotychczasowe życie zaprowadzi 
go donikąd. 

Przede wszystkim przyjechał do Polski z ciekawo
ści. Zawsze uważał, że wspaniale jest podróżować, 
bywać w nowych miejscach i przeżywać nowe dozna
nia. W Polsce zrozumiał, że aby podróżować trzeba 
mieć pieniądze, aby je mieć, trzeba pracować, a kiedy 
się pracuje, szczególnie dużo, to brakuje człowiekowi 
czasu i sił na podróże po świecie. 

Doszedł do wniosku, że trzeba zacząć realnie pa
trzeć na świat, musiał przestać żyć tylko marzeniami 
i najważniejsze, zrozumiał, że w życiu człowieka 
potrzebny jest jakiś balans między pragnieniami, a 
możliwościami. Polska go „otrzeźwiła”. Zrzucił „ró
żowe okulary”, przez które patrzył na świat zachodni. 
Zobaczył, że życie w Polsce i innych krajach unijnych 
jest bardziej autentyczne, prawdziwe. Na Wschodzie 
życie polega na tworzeniu mitów wokół siebie, na 
ciągłej grze. Dla przykładu, człowiek tam kupuje sa
mochód, który stoi ciągle pod blokiem, bo jego wła
ściciela nie stać na paliwo. Kupuje się drogie auto nie 
po to, aby nim jeździć, ale po to, aby „gryzło” ono w 
oczy sąsiadów.

Nie gdzie indziej, jak właśnie w Polsce, zdał sobie 
sprawę, że za sytuację w Ukrainie odpowiada nie ja
kiś tam system, jak zwykło się mówić, ale konkret
ni ludzie. Że, aby Ukraina zbliżyła się do Polski pod 
względem poziomu życia, trzeba wyciąć z korzeniami 
wszystko to, co obecnie niszczy jego kraj. To znaczy 
korupcję, lekceważenie obowiązków, przestępczość, 
prywatę. Jednak pierwszym krokiem do jakichkol
wiek zmian jest przemiana wewnętrzna każdego 
mieszkańca tego kraju. W przeciwnym razie, czło
wiek będzie żył w ciągłym wewnętrznym konflikcie 
i nigdy nie zazna szczęścia. Ukraińcy muszą zacząć 
działać dla swego kraju, muszą przestać myśleć tylko 
i wyłącznie o sobie. 

Po pobycie w Polsce udał się do Niemiec, był w 
Czechach i na Węgrzech. Koniec końców wrócił na 
Ukrainę. Nadal jednak na YT publikuje filmy, w któ
rych dzieli się swoimi przemyśleniami na temat ży
cia i pracy w Polsce, chyba w głębi duszy tęskni za 
Polską. Być może kiedyś znów wróci nad Wisłę. 

Liza: To młoda, dwudziestokilkuletnia kobieta. 
Ukończyła w Polsce ekonomię na uniwersytecie i pra
cuje w biurze. Często zostaje w pracy po godzinach 
i nagrywa filmiki dla swego YT - kanału. Biuro jest 
nowoczesne, można powiedzieć modernistyczne w 
swym wystroju. Wiele elementów z „żywego” beto
nu, ściany nie otynkowane i nie pomalowane. Kiedy 
zobaczyli to w internecie jej znajomi z Ukrainy, napi
sali, że pewnie pracuje ona w jakiejś piwnicy i nie stać 
ją na wynajem lepszego biura. 

To podobnie jak pewien Ukrainiec, który przyje
chał do Gdańska i pierwszego dnia swego pobytu zo
baczył budynek Europejskiego Centrum Solidarności. 
Skomentował to w swym filmie tymi oto słowami: 
„Miałem nadzieję, że kiedy przyjadę do Polski zo
baczę lepszy, bogatszy kraj, a tam same pordzewiałe 
domy”. Człowiek ten nie miał pojęcia, że elewacje ze 
stali Corten to hit w ostatnich latach i na całym świe
cie powstało wiele obiektów pokrytych tą stalą. 

Inny Ukrainiec, kierowca ciężarówki, jeździ 
po Polsce i z kabiny samochodu nagrywa filmy i 

komentuje to co widzi. Pewnego razu przejeżdża obok 
farmy wiatrowej. Na widok tylu wiatraków mówi, że 
dobrze, iż jest ich tak dużo i stoją na górce, ponie
waż okoliczni ludzie patrząc na nie mogą zobaczyć 
jak silny wiatr wieje. Ktoś w komentarzu piszę, że te 
wiatraki to generatory prądu elektrycznego i nie służą 
do określania siły wiatru, w co autor filmu nie mógł 
uwierzyć, bo nie miał pojęcia, że na Zachodzie takie 
elektrownie wiatrowe działają od ponad trzydziestu 
lat i na nikim nie robią żadnego wrażenia. 

Takie komentarze uświadomiły Lizie, że musi ro
bić jak najwięcej filmów o Polsce, aby zmieniać men
talność i nastawienie Ukraińców, którzy nie wiedzą 
nic o współczesnym świecie. Ona tę drogę poznania 
Zachodu i przemian mała już za sobą, teraz chciała 
pomóc zmienić się innym. 

Przede wszystkim Liza, podobnie jak jej polskie 
koleżanki ze studiów, zaczęła łączyć naukę z pra
cą dorywczą. To jest zjawisko charakterystyczne 
nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach na 
Zachodzie. Praktycznie na Wschodzie nie spotyka 
się tego. Rodzice próbują stwarzać wszelkie warun
ki, aby dziecko mogło uczyć się. A w Mołdawii, jeśli 
ukończy 3 rok studiów to zwyczajem jest, aby rodzice 
kupili w nagrodę takiemu dziecku samochód, na który 
muszą oszczędzać kilka lat. Ponadto nie spodziewała 
się, że poziom studiów w Polsce jest tak wysoki, mia
ła poważne problemy ze zdaniem wielu egzaminów, 
a najbardziej odczuwała braki wiedzy z matematyki. 

Polski uniwersytet to nie tylko miejsce, gdzie 
uczestniczy człowiek w wykładach i zdaje egzami
ny. Bardzo często brała udział w spotkaniach czy w 
wykładach z ciekawymi ludźmi spoza uczelni. Byli 
to dziennikarze, podróżnicy, biznesmeni, politycy, 
pisarze itp., którzy mogą pochwalić się sukcesami w 
pracy i życiu. Po każdym takim spotkaniu czuła, jak
by jej „wyrastały skrzydła”. Wracała wiara w siebie, 
czuła, że marzenia mogą również u niej spełnić się. 
Takiej roli w życiu studenta nie odgrywa żaden ukra
iński uniwersytet. 

W Polsce wyszła za mąż, z mężem założyła startup. 
Dotknęły ją różne trudności, również finansowe. Ale 
najbardziej ceni sobie to, że właśnie w Polsce zrozu
miała, że na sukces trzeba pracować latami, że nic nie 
spada z nieba i nie przychodzi od razu. 

Julia: W jednym ze swoich filmów na YT mówi, 
że żyje w Polsce od roku i przestała być agresywna. 
Sama nie wie dlaczego, ale w Ukrainie, szczególnie 
w czasie przed przyjazdem do Polski, często kłóciła 
się z ludźmi, była wobec innych nieprzyjemna i to 
praktycznie bez powodu. Wiele czynników miało na 
to wpływ. Wydaje się jej, że generalnie pogarszający 
się poziom życia w Ukrainie wywoływał u niej taką 
reakcję. W Polsce odnalazła spokój, Polacy zachowu
ją się inaczej niż Ukraińcy i ich zachowanie niejako 
wymusza na niej inne postawy niż przejawiała ona w 
Ukrainie. Poza tym w Polsce nie zderza się ona z sy
tuacjami, które tak negatywnie na nią oddziałują, jak 
było to na Ukrainie. 

Ponadto zrozumiała co to jest ekologia i zaczęła w 
Polsce segregować śmieci, czego do tej pory nie robi
ła nigdy. Nawet nie zdawała sobie sprawy z potrzeby 
segregacji odpadów i dbania o środowisko. 

Zaczęła inaczej też patrzeć na relacje międzyludz
kie. W Ukrainie zabiegała i utrzymywała kontakty z 
ludźmi wpływowymi i bogatymi. Głównie po to, aby 
z ich strony móc otrzymać pomoc w razie problemów. 
W Polsce przestało to być ważne, zaczyna szukać zna
jomych i przyjaciół niezależnie od ich statusu mate
rialnego, ważne, aby byli to normalni, dobrzy ludzie.

©
 C

C
0 

Pu
bl

ic
 D

om
ai

n



NGP 2/2021 (478)

Zrozumiała, że w Polsce ludzie cenią zdrowy styl 
życia, uprawiają sport, dużo przebywają na świe
żym powietrzu, w przeciwieństwie do Ukrainy. Tam 
ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu jest 
siedzenie przed telewizorem, wyjście do restauracji, 
chodzenie po ulicach bez konkretnego celu lub prze
bywanie w centrach handlowych. 

Stanislaw: Ma polskie korzenie. Przyjechał do 
Polski, aby po krótkim czasie wrócić na Ukrainę czer
wonym ferrari. Było to – jak dzisiaj wspomina – fru
waniem w obłokach. Zrobił wiele filmów, w których 
opowiadał o tym, że chce być bogatym. W między
czasie poniósł pierwszą porażkę biznesową. Jednak 
nie poddawał się. Z kolegą założył spółkę, w której 
pracował od rana do nocy. Po dwóch latach przystą
pił do przetargu ogłoszonego przez gminę, w której 
mieszkał i o dziwo wygrał go bez jakiejkolwiek pro
tekcji, łapówek itp. To był moment, kiedy uwierzył w 
Polskę. W Ukrainie nie byłoby to możliwe. Po trzech 
latach dzięki wytrwałej pracy i oszczędnemu życiu 
stać byłoby go na kupno samochodu, ale auto prze
stało być dla niego najważniejszym celem w życiu. 
Pod jednym z jego filmów pewien Polak zapytał go 
dlaczego chce być bogatym? W odpowiedzi Stanislaw 
napisał kilka banałów, że chciałby kupić sobie to czy 
tamto. Człowiek, który zadał mu pytanie zapytał po
nownie czy uświadamia sobie, że przed bogatym stoi 
znacznie więcej odpowiedzialności za innych i czy 
rozumie, że zanim zostanie bogatym powinien naj
pierw nauczyć się dzielić się z radością swoim bo
gactwem z innymi? To bardzo podziałało na niego. 
Na Wschodzie, oligarchowie nie dzielą się z nikim. 
Nie ma takiego zwyczaju. To nawet wyglądałby głu
pio gdyby ktoś zaczął pomagać innym. Oligarchowie, 
urzędnicy i politycy zgarniają co się da i sami konsu
mują. Nie ma tam pojęcia dobroczynności, miłosier
dzia, pomocy biednym. Wschód jest trochę jak dzika 
sawanna, gdzie albo zjesz kogoś, albo zostaniesz zje
dzonym. Te pytania podziałały na niego, wiele myślał 
nad tym. W Polsce nauczył się patrzenia na świat z 
innej zupełnie perspektywy. 

Pokochał jazdę rowerem. Zrozumiał, że jazda ro
werem to świetne i zdrowe zajęcie. Polska pomogła 
mu przeorientować cele i wartości. Dzisiaj nie tylko 
nie chce wracać na Ukrainę czerwonym ferrari, ale nie 
chce wracać tam wcale. 

Osia i Daria: Osia pochodzi z Kijowa. Obecnie 
mieszka w niewielkim miasteczku pod Krakowem. 
Kiedy jedenaście lat temu przyjechała do Polski ubie
rała się zupełnie inaczej niż Polki. Jej ubiór miał na 
celu zwrócenie uwagi na siebie. Miały temu służyć 
„krzykliwe” kolory i ekstrawaganckie ciuchy. Nigdy 
do przyjazdu do Polski nie myślała o tym, aby ubierać 
się praktycznie. 

Daria mieszka w Krakowie. W Polsce zrozumia
ła, że w swoim kraju traciła ogromnie dużo czasu na 
codzienny makijaż. Zauważyła przy tym, że na tle 
polskich kobiet wygląda dziwnie, zwraca na siebie 
niepotrzebną uwagę. Mieszkając w Ukrainie marzyła 
o futrze z norek i oszczędzała na nie. Dzisiaj rozumie, 
że wyglądałaby w nim w Polsce co najmniej nietypo
wo, ponieważ mało kto nosi naturalne  futro. Zmieniło 
się również jej podejście do restauracji. W Ukrainie 
chodziła z rodziną do restauracji w każdy weekend. 
Zamawiało się wiele dań. Wstyd było tam zamówić 
zwykły obiad, zjeść go i wyjść. Wszyscy musieli wi
dzieć, że są bogaci, że mogą sobie pozwolić na wie
le, chociaż prawda była zupełnie inna. Restauracja 
pochłaniała dużą część ich domowego budżetu i w 
tygodniu trzeba było „zaciągać pasa”. W Polsce do 
restauracji wychodzi się bardzo rzadko, musi być ku 
temu jakaś nadzwyczajna okazja i nikt nie szaleje przy 
zamawianiu dań. 

Olga: Mieszka w Opolu. Przyjechała do Polski czte
ry lata temu. Po raz pierwszy w życiu uczestniczyła w 
Wigilii. Zaprosiła ją polska rodzina, więc mogła prze
żyć prawdziwe, tradycyjne polskie święta. Wywarły 
na niej ogromne wrażenie. Wigilii tak obchodzonej 
jak w Polsce nie ma w ukraińskiej i prawosławnej 

tradycji. Bardzo spodobał się jej również zwyczaj ro
bienia szopek. Od tego czasu sama urządza Wigilię 
według polskiej tradycji i zaprasza na nią zarówno 
Polaków jak i Ukraińców, a jej córka buduje każdego 
roku szopkę.   

Takich i podobnych wypowiedzi są setki. Ci, co 
pracują w fabrykach i poza sklepami spożywczymi 
nie znają Polski mówią w swych filmach jedynie o 
pracy, zakupach i cenach. Ci natomiast, którym udało 
się znaleźć inną pracę, bliżej poznać Polaków, mają 
inne spojrzenie na Polskę i cieszy, że jest ono pozy
tywne. Wszyscy mówią, że dopiero w Polsce zaczęli 
normalnie żyć. Jedynie ukraińskim gospodyniom do
mowym Polska będzie kojarzyć się z brudem i boga
tymi, ale prostackimi Polakami.

Ukraińscy migranci, a stosunki 
polsko - ukraińskie.
W okresie komuny stosunki polsko-ukraińskie by

ły właściwie nijakie. Ukraina była częścią ZSRR i to 
Moskwa kształtowała politykę zagraniczną Ukrainy. 
Aby nie psuć „braterskich” stosunków w socjalistycz
nej rodzinie nie dyskutowano o sprawach trudnych 
we wzajemnej historii. Po rozpadzie ZSRR problemy 
historyczne wróciły i czasami stawały się powodem 
dużych napięć we wzajemnych relacjach. 

Niewątpliwie Polska od wielu lat pełni rolę am
basadora Ukrainy w Europie, co przyznają nawet 
sami ukraińscy politycy. Nie tylko mam na my
śli Partnerstwo Wschodnie, które objęło również 
Ukrainę. 

Polska polityka wschodnia zaczęła kształtować się 
w okresie międzywojennym. Powstały jej dwa prze
ciwstawne koncepcje. Narodowiec R. Dmowski pla
nował na wschodnich terenach Rzeczpospolitej prze
prowadzenie szeroko zakrojonej akcji polonizacyjnej 
mieszkających tam ludów, natomiast J. Piłsudski 
widział Polskę jako kraj federalny, w której znajdą 
dla siebie dom różne narody, ze swoimi językami i 
religiami.

Po wojnie, duży wpływ na obecny kształt polskiej 
polityki wschodniej miał Jerzy Giedroyc. Zakładając 
„Kulturę” wraz z Henrykiem Grudzińskim w roku 
1947 chciał dotrzeć nie tylko do polskich emigran
tów, żyjących na Zachodzie, ale również do Polaków 
w Polsce, aby uzmysłowić im, że wschodnie rubie
że dawnej Polski są ciągle pod wpływem polskiej 
kultury i nie zostały one do końca utracone mimo, 
iż znalazły się poza polskimi granicami, a Sowiecka 
Rosja starała się zacierać wszelkie ślady polskości 
na tych terenach. Ponadto, Polska na Wschodzie po
winna tworzyć pewną strefę buforową między sobą, 
a Rosją. Tym kordonem bezpieczeństwa dla Polski 
miały być silne państwa na Wschodzie (Ukraina, 
Białoruś i Litwa). I ta polityka lepiej lub gorzej była 
przez Polskę prowadzona po roku 1989. Stąd stosunki 
z Ukrainą były dla Polski i pewnie będą, ważne nadal, 
przynajmniej dopóki Rosja nie wyrzeknie się impe
rialistycznych dążeń i przestanie być zagrożeniem dla 
zachodniej cywilizacji. 

Po pomarańczowej rewolucji, kiedy nastąpił bardzo 
poważny kryzys polityczny na Ukrainie, negocjatora
mi między W. Janukowyczem a W. Juszczenko było 
wielu polskich polityków (głównie A. Kwaśniewski, 
ale również L. Wałęsa, B. Komorowski, L. Kaczyński 
oraz J. Oleksy). M. in. dzięki ich mediacji doszło do 
ponownych wyborów na Ukrainie.   

Polska w pierwszej fazie rozmów pomiędzy Rosją a 
Ukrainą w sprawie konfliktu w Donbasie była jednym 
z europejskich krajów opowiadającym się po stronie 
ukraińskich interesów. Dopiero na skutek działań dy
plomatycznych Rosji, Polska została z tych rozmów 
wyłączona. W efekcie powstała tzw. Czwórka nor
mandzka (Ukraina, Niemcy, Francja i Rosja). 

Mimo wielu różnych inicjatyw ze strony Polski 
na rzecz demokratycznych przemian w Ukrainie, 
nie wszystkie środowiska w obu krajach są zado
wolone z obopólnej współpracy. Zaciekłym prze
ciwnikiem Polski jest były szef ukraińskiego IPN, 
W. Wiatrowycz, który po dojściu do władzy W. 
Zelenskego został zwolniony ze stanowiska. Miał to 
być sygnał ze strony Ukrainy o gotowości do współ
pracy z Polską. Wcześniej Polska demontuje kilka 
pomników ku czci bojowników UPA postawionych 
bez wymaganych zezwoleń. W odwecie Ukraina 
wstrzymuje prace poszukiwawcze miejsc straceń 
polskich obywateli na Ukrainie w czasie ostatniej 
wojny. Dla Polski problemem w obustronnych sto
sunkach z Ukrainą staje się  uznanie w Ukrainie bo
jowników UPA za bohaterów narodowych. Na polsko 
- ukraińskich stosunkach cieniem kładzie się pamięć 
historyczna różnie interpretowana w obu krajach, 
szczególnie mam na myśli czystki etniczne i masowe 
zabójstwa dokonane na polskiej ludności cywilnej na 
Wołyniu (Rzeź Wołyńska). 

Do niepokojących, antypolskich działań dochodzi
ło na zachodniej Ukrainie, głównie we Lwowie, gdzie 
władze lokalne wydawały rozporządzenia godzące w 
dobrosąsiedzkie stosunki polsko-ukraińskie, np. w 
związku z Cmentarzem Obrońców Lwowa (zwany 
również Cmentarzem Orląt Lwowskich).

W roku 2016 polski sejm przyjął uchwałę dotyczącą 
Wołynia, w której padły konkretne słowa potępiające 
banderyzm i jego zbrodnie. Rzeź Wołyńska  została 
uznana za ludobójstwo, co wywołało wręcz histerię 
wśród wielu ukraińskich historyków i polityków. 

Podczas pierwszej wizyty w Polsce dnia 31 sierp
nia ubiegłego roku, prezydent Ukrainy Wolodymyr 
Zelenski, zaproponował budowę wspólnego memo
riału pojednania. Jednak ta inicjatywa nie spotkała 
się z zainteresowaniem ze strony polskiej, głównie 
z powodu braku jasnego stosunku i oceny Rzezi 
Wołyńskiej przez stronę ukraińską. Polska stoi na 
stanowisku, że aby mogło dojść do pojednania musi 
najpierw nastąpić przyznanie się do winy, przeprosiny 
i naprawienie szkód (o ile jest to możliwe). 

Pewne próby zbliżenia obu narodów podjął kościół 
katolicki w Polsce oraz greko-katolicki w Ukrainie. 
W latach 80-tych dochodziło do spotkań hierarchów 
polskich i ukraińskich w celu omówienia problemów 
historycznych oraz wypracowania działań duszpaster
skich niwelujących napięcia. 

W roku 2005 powrócono do wspólnych kontaktów. 
Zainicjowano wspólne modlitwy w intencji pojedna
nia polsko-ukraińskiego, które odbyły się w czerwcu 
tegoż roku w Warszawie i we Lwowie. 

W kwietniu roku 2013 duchowni kościołów chrze
ścijańskich, działających na Wołyniu, piszą orędzie 
do Polaków i proszą o wspólne wybaczenie. Orędzie 
to wystosowano w 70. rocznicę masowych mordów 
na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. W Polsce 
treść orędzia została przyjęta z mieszanymi uczucia
mi, ponieważ wzywano w nim do wspólnego przeba
czenia, między wierszami dając do zrozumienia, że 
Polacy również są współodpowiedzialni za masowe 
mordy na Wołyniu na ludności ukraińskiej z czym nie 
zgadzają się polscy historycy. Według strony polskiej 
można co najwyżej mówić o pojedynczych Polakach, 
którzy służąc w niemieckiej żandarmerii lub w rosyj
skiej partyzantce dokonywali pacyfikacji ukraińskich 
wsi. Nigdy za tymi działaniami nie stało państwo pol
skie. Politycy w Polsce powstrzymywali się od wypo
wiedzi i ocen w tej sprawie, jednak orędzie potępiło 
wielu komentatorów politycznych i określiło jako 
niedopuszczalne. 

Tego samego roku przybywa do Polski arcybiskup 
grecko-katolicki S. Szewczuk. Jego wizyta przypadła 
na okres napiętych wspólnych relacji, bo odbywała 
się krótko po publikacji wspomnień dominikanina 
o. J. Burdy o wymordowaniu przez UPA w marcu 
1944 roku 345 Polaków w klasztorze dominikanów w 
Podkamieniu. To dolało oliwy do ognia. Jednak mimo 
trudności, podczas tej wizyty doszło do podpisania 
wspólnej deklaracji pojednania. 

Nie była to pierwsza deklaracja. Wcześniej podob
ną podpisano w Rzymie 8 i 17 października 1987 r. 
Jednak poza deklaracjami brak było konkretnych 
działań i planów na przyszłość. W efekcie do dzi
siaj nic nie zmieniło się w stosunkach polsko-ukra
ińskich. Polska nadal oczekuje od Ukrainy jasnego 
potępienia działalności UPA i UON, podobnie jak 
zrobili to Niemcy z hitleryzmem oraz uznania Rzezi 
Wołyńskiej za ludobójstwo. W obecnych warunkach 
trudno spodziewać się przełomu. Ruch nacjonali
styczny w Ukrainie cieszy się cichym poparciem wie
lu tamtejszych polityków oraz ludności szczególnie 
na zachodzie kraju. 

Prócz regularnej armii ukraińskiej na wschodzie 
Ukrainy walczą oddziały paramilitarne składają
ce się z bojowników wywodzących się z nacjonali
stycznych organizacji. Stanowią oni tam istotną siłę. 
Natomiast armia ukraińska ma poważne problemy z 
rekrutami. Większość młodych Ukraińców nie kwapi 
się do obrony swego kraju. Wielu stara się o paszport 
węgierski lub Kartę Polaka i wyjeżdża do pracy na 
Węgry i do Polski. Te wyjazdy do pracy bardzo często 
są ucieczkami przed pójściem do wojska. Natomiast 
młodzi ukraińscy nacjonaliści zgłaszają się ochotni
czo do batalionów „Azow”, „Ajdar”, „Dniepr” i in
nych formacji walczących w Donbasie wsławiając się 
niezwykłą walecznością, za co otrzymują odznacze
nia wojskowe i awanse. 

Sprawa wzajemnych stosunków polsko-ukraiń
skich zapewne wcześniej czy później wróci na pierw
sze strony gazet, kiedy Ukraina zacznie konkretne 
starania o wejście w struktury NATO oraz do Unii 
Europejskiej. Takie bowiem cele zostały zapisane w 
nowej ukraińskiej konstytucji. 

dok. na str. 10
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Chcesz się ogłosić? 
Zadzwoń

073 98 53 615
Napisz:

polonica@polonica.se

Czy oni się nigdy nie nauczą???
Polska ambasador w 
Szwecji kompromi-
tuje Polskę żądając 
cenzury mediów - 
tak komentuje list 
ambasador w Szwe-
cji, Joanny Hofman, 
portal Ośrodka Mo-
nitorowania Zacho-
wań Rasistowskich 
i Ksenofobicznych. 
A chodzi o list jaki 
ambasada wysłała 
do redakcji Dagens 
Arena, niezależnej 
szwedzkiej gazety 
internetowej w 
związku z artykułem 
jaki się tam ukazał 
na temat sytuacji 
w Polsce.

Ambasador Polski skrytykowała 
Dagens Arena za to, że jeden z komen
tatorów określił polski rząd jako “pra
wicowych nacjonalistów”. W liście do 
redakcji ambasadora Joanna Hofman 
pisała: 

Ambasada RP w Sztokholmie zwró-
ciła uwagę na opublikowany w Dagens 
Arena artykuł Magnusa Runstena pt. 
„Jak zdobyć demokrację” z dnia 11 
stycznia 2021 roku. Niestety zawierał 
on mylące informacje, które opisywały 
polski rząd jako „prawicowych nacjo-
nalistów”. Ambasada chce zaznaczyć, 
że jest to wysoce niestosowne i budzi 

najgorsze skojarzenia. Koalicja rządu 
Zjednoczonej Prawicy Konserwatystów 
dwukrotnie wygrała wybory sprawie-
dliwie i demokratycznie i jest daleka od 
ksenofobii, nietolerancji, rasizmu czy 
radykalności w żadnej dziedzinie poli-
tycznej. Wiara w tradycyjne wartości 
i konserwatyzm nie ma nic wspólnego 
z nagannymi cechami nacjonalizmu. 
Będziemy bardzo wdzięczni za zak-
tualizowanie informacji w artykule. 
Ambasada RP jest do Państwa dyspo-
zycji w przypadku jakichkolwiek pytań 
w przyszłości. 

Z poważaniem Joanna Hofman 
Ambasador

Odpowiedział jej wydawcy Dagens 
Arena, Jonas Nordling:

Artykuł, który denerwuje przedstawi-
cieli Polski, to artykuł do debaty, napi-
sany przez niezeleżnego komentatora. 
Prawo autora do określania polskiego 
rządu jako prawicowych nacjonalistów 
jest częścią wolnego społeczeństwa. 
Podobnie jak prawo ambasadora do 
reagowania na tę etykietę. Dlatego 
też publikujemy ten list w całości. Ale 
zmiana sformułowania wyrażonego 
przez autora, poprzez „aktualizację” 
tekstu zgodnie z życzeniem państwa 
polskiego, nie może być spełniona. 
Wręcz przeciwnie, zaproponowanie 
takiej interwencji w wolność słowa 
wskazuje właśnie na taką nietolerancję, 
która zdaniem ambasadora nie cechuje 
polskiego rządu. 

Jonas Nordling. Redaktor naczelny i 
wydawca

Jak komentował Ośrodek Monitoro-
wania Zachowań Rasistowskich i 

Ksenofobicznych, list pani ambasador 
“brzmi jak kpina”. Rząd, który niszczy 
praworządność, podporządkowuje so-
bie organy ścigania. Rząd partii, któ-
ra rozpętała rasistowską nienawiść do 
imigrantów. Rząd, w którym zasiadają 
homofobi, a prezydent z tego samego 
PiS mówi, że osoby LGBT „to nie są 
ludzie”. Rząd, którego minister mówi, 
że geje „nie są równi ludziom normal-
nym”. Pani ambasador Hofman tylko 
się ośmiesza. (...)

Ambasador najwyraźniej zapo-
mniała, że szwedzki magazyn to nie 
TVP, która przyjmuje polecenia z 
Nowogrodzkiej. A poza bańką informa-
cyjną polskich prawicowych nacjonali-
stów inni ludzie wyraźnie widzą co sobą 
reprezentuje pisowska kasta. Rasizm, 
homofobię, zamordyzm, niszczenie pra-
worządności, ograniczanie niezależno-
ści mediów... jesteście prawicowymi 
nacjonalistami, niezależnie od tego jak 
bardzo będziecie zaprzeczać. 

Nie pierwszy to raz, gdy przedsta
wiciele dyplomatyczni w Sztokholmie 
strofują szwedzkie media, zapomi
nając o wolności prasy. Jakoś dziw
ne jest to, że najczęściej się to dzieje 
za rządów Prawa i Sprawiedliwości. 
Swego czasu (za pierwszych rządów 
PiS) ówczesny ambasador RP wysłał 
w podobnym tonie list do redakcji 
Sydsvenska Dagbladet domagający się 
zmiany sformułowań w artykule Kjella 
Albina Abrahamssona, jednego z naj
większych przyjaciół Polski w Szwecji, 
wybitnego dziennikarza i specjalisty od 
spraw Polski. Było to nie tylko kurio
zalne, ale świadczące o tym, że wielu 
reprezentantów rządu polskiego w 
Szwecji nie rozumie na czym polega 
wolność mediów. 

List pani ambasador Joanny Hofman 
(podobnie jak jej wcześniejszy list do 
szefowej Partii Centern, Annie Lööf, 
która zabrała głos w sprawie propono
wanych prtzez Trybunał Konstytucyjny 
w Polsce obostrzeń aborcyj
nych), instruujący ją, że “Trybunał 
Konstytucyjny (w dzisiejszej formie) 
jest ett oberoende konstitutionellt or
gan (niezależnym organem konstytu
cyjnym) wywołał falę komentarzy nie 
tylko Polaków w Szwecji, wiele z nich 
– ze zrozumiałych względów – nie na
dają się do publikacji.

Przypomnijmy jeszcze, że Dagens 
Arena to szwedzki magazyn interneto
wy, założony w 2007 roku, który jest 
częścią grupy Arena. W 2012 i 2013 
roku Dagens Arena zdobyła Szwedzką 
Nagrodę Wydawców dla „Witryny In-
ternetowej Roku w mediach”.
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Jest niemalże pewne, że Polska i Niemcy będą blo
kowały proces akcesyjny Ukrainy, póki nie zostaną 
zdelegalizowane w Ukrainie banderowskie organiza
cje, nie zostaną zmienione nazwy ulic „ochrzczone” 
nazwiskami przywódców UPA i UON oraz póki żoł
nierze UPA będą uznawani za bohaterów narodowych 
Ukrainy. Europa bez Ukrainy i tak boryka się z rosną
cym w siłę prawicowym ekstremizmem.

Mimo sporów i trudności, Polska z Ukrainą nie roz
mawia z pozycji siły, nie grozi, że odeśle ukraińskich 
migrantów zarobkowych z powrotem do domu jeśli 
Ukraina nie ugnie się pod żądaniami Polski. Polska 
rozumie, ze do rozwiązania pewnych spraw potrzeb
ny jest czas i odpowiednia atmosfera sprzyjająca po
dejmowaniu trudnych decyzji politycznych. Polska 
współpracuje z Ukrainą w sferze energetyki i pomaga 
Ukrainie zaopatrując ją w gaz. A pracujący w Polsce 
ukraińscy pracownicy wysyłają do swego kraju ok. 
15 mld euro rocznie, co jest niebagatelną kwotą. W 
Polsce mimo różnych perturbacji i hucp w zagranicz
nej polityce, nikomu nie przychodzi do głowy, aby 
pogarszać stosunki z Ukrainą lub aby z emigrantów 
ukraińskich uczynić zakładników polityki wobec 
Ukrainy. Chociaż były próby wykorzystania ukraiń
skich emigrantów, aby sprzeciwić się unijnej polityce 
migracyjnej. 

Pisowska nowelizacja 
ustawy o IPN.
Polski Instytut Pamięci Narodowej działał na 

podstawie ustawy z roku 1998. Przez całe lata było 
dobrze, ale po dojściu do władzy, pisowcy rozpo
częli epokę „dobrej zmiany” w Polsce. Wpadli na 
„genialny” pomysł znowelizowania ustawy o IPN. 
Zaproponowali zapisy penalizujące za zniekształcanie 
historii i propagandę komunizmu i faszyzmu (w tym 
różnych jego form: leninizmu i stalinizmu, hitlery
zmu i banderyzmu). Ustawa weszła w życie w stycz
niu 2018 r. Ale zanim to nastąpiło w Izraelu, USA 
i w Ukrainie rozgorzała dyskusja nad polską ustawą, 
która de facto zamykała usta wszystkim tym, którzy 
mogliby mówić o zbrodniach wojennych ciążących 
również na Polakach. Bowiem, w czasie ostatniej 
wojny nie wszystko było takie różowe jak głosiła 
polska prawicowa propaganda. Po roku 1989 Polacy 
nagle dowiedzieli się o Jedwabnem i o innych miej
scach zbrodni dokonanych przez Polaków. Również 
na Ukrainie miały miejsce krwawe akcje odwetowe. 
Amerykańscy kongresmeni otwarcie grozili Polsce 
pogorszeniem wzajemnych relacji. PiS zrozumiał, że 
trzeba z kontrowersyjnych zapisów jakoś „elegancko” 
wycofać się. Najpierw w styczniu 2019 roku Trybunał 
Konstytucyjny ogłosił niezgodność z konstytucją nie
których zapisów noweli ustawy o IPN, aż w końcu 
w kwietniu tegoż roku sejm usunął kontrowersyjne 
artykuły w ustawie. 

Na szczęście problemy historyczne między 
Polską a Ukrainą nie dotykają w żaden sposób 
ukraińskich emigrantów zarobkowych w Polsce. 
Sytuacja jednak może się zmienić. Co prawda nie 
działają już zapisy ustawy o IPN o karaniu za propa
gandę faszyzmu, w tym również banderyzmu, to jed
nak nadal taką możliwość daje Kodeks Karny, gdzie 
w art. 225 jest mowa o odpowiedzialności karnej za 
tego typu przestępstwo. 

Jak wspomniałem, bardzo wielu Ukraińców pra
cuje w polskich firmach spedycyjnych jako kierow
cy. Samowolnie, bez zgody właścicieli ciężarówek, 
do okien ciężarówek przyklejają plakaty z napisem 
„Bandera” i umieszczają ukraińskie symbole nacjona
listyczne. Trudno firmom jest to kontrolować, szcze
gólnie kiedy ciężarówki są poza granicami Polski. Na 
Zachodzie mało kto wie kim był S. Bandera i faktu 
propagandy nacjonalizmu ukraińskiego i faszyzmu 
nie zgłaszają policji. Jednak ostatnio coraz częściej w 
polskich mediach pisze się o tym, jak ukraińscy kie
rowcy o poglądach nacjonalistycznych wykorzystu
ją polskie ciężarówki do propagandy nacjonalizmu. 
Również na portalach społecznościowych zaczęło być 
o tym głośno, szczególnie po zamieszczeniu fotografii 
polskiej ciężarówki z napisem „Bandera”. Oczywiście 
to może skłonić pisowskie władze do podjęcia dzia
łań. Ktoś dla przykładu może zostać ukarany, tym 
bardziej, że zjawisko to podobno nie jest wcale takie 

Ukraińcy 
w Polsce
dok. ze str. 7

Andrzej B. Lewkowicz

Historii 
rodzinnych 
ciąg dalszy
“Bez krzyku i rozgłośnej reklamy od 
ćwierć wieku na miejscu istniejące 
przedsiębiorstwo moje, zdobyło 
znaną sławę, tak iż obecnie prawie 
każdy Rodak czy to z miasta lub 
okolic, wie o tem i drugiemu chętnie 
opowiada, iż słyną z starannego 
wykonania, tak eleganckiego jak i 
zwyczajnego OBUWIA NA MIARĘ. 
Przytem staram się dowieść zasa-
dy: akuratność i cen przystępnych. 
Reparacye, dobrze, szybko i tanio. 
ADAM NOWAKOWSKI. Skład i 
pracownia przy ulicy Rzecznej we 
Śremie obok składu żelaza p. M. 
Matuszewskiego. Tak brzmiało 
ogłoszenie w lokalnej gazecie w roku 
1911. Mój pradziadek był szewcem.
Ulica Rzeczna to dzisiaj ulica 
Kościuszki, pod numer 25, gdzie 
mój przodek miał warsztat, nadal 
jest sklep z obuwiem. Czyli już od 
ponad 100 lat. Nigdy w Śremie nie 
byłem...

Śrem nad Wartą, dziś miasto z ponad 750-letnią 
przeszłością, gdzie z kolei urodził się mój dziadek 
Stanisław Nowakowski w 1889 roku, liczył wtedy 
około 6000 mieszkańców, z czego większość stano
wili katolicy. A miasto pod pruskim zaborem tętniło 
życiem polskim, przy czym około 120 sklepów znaj
dowało się w rękach polskich. Łącznie ze sklepem i 
warsztatem pradziadka Adama. 

Rodzina Nowakowskich cieszyła się w Śremie po
ważaniem. Adam Nowakowski (1860-1920) – ojciec 
trzech synów i córki, a mój pradziadek, zdobył w 1896 

rzadkie wśród ukraińskich robotników pochodzących 
z zachodniej Ukrainy. Może znaleźć się osoba w pol
skich władzach, która zechce udowodnić w ten spo
sób, że przepisy penalizujące faszyzm i banderyzm 
w ustawie o IPN były potrzebne i błędem było ich 
usunięcie.

Ukraińcy migranci 
zarobkowi a konflikt Polski 
z Unią Europejską w 
sprawie uchodźców. 
Po wybuchy Arabskiej Wiosny w latach 2010-2012 

do Europy spłynęła ogromna fala uchodźców z pół
nocnej Afryki, Bliskiego Wschodu oraz z Afganistanu. 
Do Europy przybyło ok. 2 mln ludzi, z czego ok. poło
wa z nich trafiła do Niemiec. Unia Europejska kryzys 
migracyjny chciała rozwiązać poprzez rozdzielenie 
uchodźców na wszystkie kraje członkowskie. Jednak, 
ani uchodźcy, ani kraje środkowoeuropejskie nie zgo
dziły się na to. Przybysze nie mieli zamiaru opuszczać 
bogate kraje zachodnie i przybyć do Polski, a Polska 
zasłaniała się setkami tysięcy ukraińskich uchodźców, 
którzy już w Polsce przebywają. 

Pamiętamy słynne słowa prezydenta Polski o tym, 
że „nikt nie będzie uchodźców przywoził pociągami 
do Polski”, wypowiedziane 15 października 2016 ro
ku po obradach przywódców Grupy Wyszehradzkiej, 
którzy nie wyrazili chęci przyjęcia uchodźców. 

W dyskusji z Unią strona polska posługuje się ter
minem „uchodźcy” w odniesieniu do ukraińskich mi
grantów zarobkowych. Jednak Ukraińcy pracujący 
w Polsce nie są uchodźcami, nie spełniają żadnych 
kryteriów, aby można było ich tak określać. Nawet 
jeśli pochodzą oni z terenów objętych wojną na 
wschodzie Ukrainy, to obowiązek przyjęcia ich i 
zapewnienia im podstawowych warunków do życia 
spoczywa na Ukrainie, a nie na innym państwie, 
nadal bowiem są oni obywatelami Ukrainy. Póki co, 
mimo różnych trudności, Ukraina jako państwo ist
nieje i funkcjonuje, bierze również na siebie obowiąz
ki, jakie ma wobec swoich obywateli. Uchodźcami 
można nazywać ludność Donbasu przebywającą na 
Ukrainie. Jeśli ludzie ci decydują się na wyjazd z 
Ukrainy do Polski, w Polsce stają się emigrantami za
robkowymi jak każdy inny obywatel Ukrainy, który 
przyjechał do Polski w celu podjęcia okresowej pracy. 
Więc argumenty o tysiącach uchodźców z Ukrainy w 
Polsce nie są prawdziwe, o czym doskonale wie Unia 
Europejska. W ten sposób Ukraińcy stali się na krót-
ko obiektem manipulacji ze strony pisowskiego 
rządu w europejskiej polityce migracyjnej. Zachód 
Europy widząc niechęć do przyjęcia uchodźców przez 
kraje Grupy Wyszehradzkiej i manipulacje ze strony 
Polski w odniesieniu do ukraińskich migrantów za
robkowych przestał naciskać w sprawie tzw. kwot 
uchodźców. Odmowę przyjęcia uchodźców przez 
Polskę Unia odebrała to jako wyparcie się współpracy 
oraz wyraz niewdzięczności. Na Zachodzie pamiętają 
bowiem jak wielką pomoc otrzymali polscy uchodźcy 
w czasie wojny i po niej. Zapewne Unia wypomni to 
jeszcze Polsce w momencie kiedy polscy prawicowi 
politycy będą znów mieli jakieś żądania, oczekiwania 
czy pretensje w stosunku do Unii Europejskiej. 

* * *
Nie pisałbym w szwedzkiej gazecie polonijnej o tym 

wszystkim, gdybym nie zauważył, że w Sztokholmie, 
w transporcie publicznym coraz częściej słyszy się ję
zyk ukraiński i rosyjski. Rozmawiam czasem z tymi 
ludźmi i wiem, że to Ukraińcy, którzy jeszcze niedaw
no pracowali w Polsce. Do Szwecji zostali „oddelego
wani” do pracy w polskich firmach. Pracują nielegal
nie i nielegalnie przebywają tutaj, czego nie są nawet 
świadomi. Wysłano ich do Szwecji wmawiając im, że 
wszystko zostało formalnie załatwione. W Niemczech 
podobny proceder władze ukróciły w połowie 2020 
roku aresztując kilkudziesięciu Polaków i zamykając 
ich firmy zajmujące się „delegowaniem” Ukraińców z 
Polski do Niemiec. 

Szwecję w najbliższym czasie czekają podob-
ne problemy związane z migracją zarobkową 
Ukraińców. Na szwedzki rynek wejdzie nawet 
kilkanaście tysięcy nielegalnych pracowników bez 
jakiejkolwiek osłony prawnej i socjalnej, gotowych 
pracować za przysłowiowe grosze i żyć po trzy-
dzieści osób (na zmianę) w małych mieszkaniach. 
Wraz z nimi przyjadą do Szwecji problemy związane 
z nimi, a dobrze już znane w Polsce i Niemczech. Czy 
Szwecja będzie temu jakoś przeciwdziałać, osobiście 
wątpię. Zapewne, jak zawsze w podobnych przypad
kach, szwedzkie władze będą przyglądały się tym zja
wiskom przez palce.

Adam Nowakowski, “król kurkowy”.
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roku tytuł „króla kurkowego”, zaś rok później uczest
niczył w otwarciu nowej strzelnicy śremskiej, poświę
conej uroczyście przez ks. Piotra Wawrzyniaka. Tam, 
zgodnie z tradycją, oddał pierwszy strzał honorowy. 
Zachowało się zdjęcie z tego wydarzenia, które znaj
duje się w Muzeum Ziemi Śremskiej. Matka Adama 
(czyli moja praprababcia) była wprawdzie z pocho
dzenia Niemką, lecz trzech synów (Adama, Ignacego 
i Aleksego) – jak pisze kronikarz rodziny – wychowa
ła na gorących polskich patriotów, a ci z kolei ducha 
narodowego wpajali swoim dzieciom. 

I tak właśnie było z moim dziadkiem Stanisławem. 
Kilka lat temu o Stanisławie Nowakowskim napi
sano wnikliwą pracę magisterską na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Jej auto
rem był Zbigniew Paweł Babiński z Instytutu 
Historii i Stosunków Międzynarodowych u prof. 
dr Stanisława Achremczyka. Szkicował on sylwet
kę Nowakowskiego jako działacza narodowego na 
Warmii oraz dziennikarza w Olsztynie i Bydgoszczy. 

Już w rodzinnym Śremie Stanisław należał do 
gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, któ
re działało tam od 1893 roku. W „Dziejach Śremu” 
widnieje mało znana fotografia grupowa z 1909 
roku, gdzie łatwo można rozpoznać Stanisława 
Nowakowskiego (wtedy dwudziestolatka). Zespół 
gimnastyczny prezentuje się w strojach gimna
stycznych, upozowany do zdjęcia z dr Sewerynem 
Matuszewskim (1879-1939) na czele.

W wieku 16 lat Stanisław został uczniem drukar
skim w dwujęzycznej (po polsku i niemiecku) gazecie 
powiatowej „Schrimmer Kreisblatt”, jaka ukazywała 
się w tym miasteczku od 1853 roku. Gazeta, będąca 
tygodnikiem, wychodziła w każdą środę, składana w 
drukarni Hermana Schwantesa, mieszczącej się przy 
ul. Kościelnej w Śremie. Tam też młody Nowakowski 
odbył czteroletnią praktykę zecerską. Droga do 
dziennikarstwa prowadziła bowiem w tamtym czasie 
najczęściej przez drukarnię, gdzie zecerzy oraz me
trampaże byli przyjaciółmi redaktorów i pierwszymi 
krytycznymi czytelnikami ich artykułów. 

Mój ojciec Jerzy, dziennikarz, tę zasadę zastosował 
także wobec mnie. Nie miałem bowiem wątpliwości, 
że również chcę pracować jako dziennikarz. Jeszcze 
chodząc do liceum, mając około 17 lat, ojciec orga
nizował mi letnie praktyki w swojej redakcji, między 
innymi przez 3 tygodnie pracowałem w drukarni, tyle 
tylko że nie przy maszynach drukarskich, ale w ko
rekcie. Drukarnia mieściła się koło placu Zawiszy w 
Warszawie. Pamiętam, że podglądałem pracę druka
rzy i linotypistów.

Ale wróćmy do Stanisława. Jak wspominał mój 
ojciec, w naszym domu rodzinnym wspominano kie
dyś także o pracy dziadka u adwokata. To pozwoliło 
mu później lepiej zrozumieć otaczający świat i pro
blemy społeczne. Często zajmował się tym w pracy 
publicystycznej, był znaną postacią w przedwojennej 
Bydgoszczy.

Autor wspomnianej pracy magisterskiej zgłębia 
strukturę stosunków panujących w zaborze pruskim 
w ówczesnej Bydgoszczy, dokąd przybył Stanisław 
Nowakowski. W 1910 roku miasto nad Brdą liczyło 
57.696 mieszkańców, przeto było nieomal metropo
lią w porównaniu z małym miasteczkiem, jakim wte
dy był Śrem nad Wartą. Ośrodkiem zdominowanym 
przez Niemców, ale tym ważniejszym polem do akcji 
narodowych. 

Niewiele egzemplarzy „Słowa Wielkopolskiego” 
zachowało się w zbiorach polskich bibliotek. W 
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego znaleźć 
można – niestety – nie wszystkie egzemplarze gazety 
z 1922 roku (nr 1-16), która określa się w nagłówku 
mianem „niezawisłego pisma politycznego w duchu 
postępowym”. Wydawcą i redaktorem był Stanisław 
Nowakowski, a jej redakcja i administracja mieściły 
się przy ul. Gdańskiej 68 w Bydgoszczy. Tu, komen
tując tytuł pisma, warto przypomnieć, że Bydgoszcz 
do 1938 roku należała do województwa poznańskie
go, stanowiąc drugie pod względem wielkości miasto 
na tym obszarze.

Tak pisał mój ojciec: 
„Słowo Wielkopolskie” red. Nowakowskiego nie 

miało wtedy zbyt wielu przyjaciół nad Brdą i oskar-
żano je o lewicowość. M. Szarski (bez wątpienia 
pseudonim) w korespondencji z Bydgoszczy pisał o 
strajkach drukarzy w lutym 1922 r. na łamach kon-
serwatywnej gazety warszawskiej: …Dzięki strajko-
wi zecerów jedyny u nas organ codzienny „Dziennik 
Bydgoski” zmniejszył objętość do dwóch kolumn 
swą objętość, ale wychodzi regularnie. Natomiast 
przerwały wydawnictwo „Deutsche Rundschau”, 
nie wyszedł „Volkszeitung” p. Pankratza, socjalisty 
i esperantysty, i nie ukazał się nr 4-ty nowego tygo-
dnika pt „Słowo Wielkopolskie”. Co za szkoda dla 
„partii belwederskiej”, która aczkolwiek u nas liczy 
tylu zwolenników, że można by ich śmiało na palcach 

policzyć, niemniej zdołała zdobyć skądś fundusze na 
założenie własnego organu. Redagujący owe „Słowo 
Wielkopolskie” p. Nowakowski był jeszcze wczoraj 
zaciekłym chadekiem i sławę ks. patrona Adamskiego 
pod niebiosy po wszystkich wiecach wynosił. Jednak 
opłaciło mu się widocznie wywinąć koziołka ide-
owego, to też wymyśla obecnie bez skrupułów na to 
niedawno jeszcze wychwalanie, nie szczędząc nawet 
osoby papieża, o którym wyraził się tak ordynarnie, że 
nawet najzacieklejszych zwolenników p. Herza obu-
rzyło… (Kur. War. nr 61 – 1.III.1922 r.)

Wydaje się, że autor przeoczył fakt (a może celo-
wo pominął), iż Stanisław Nowakowski w tym cza-
sie był skonfliktowany z chadeckim „Dziennikiem 
Bydgoskim”, a być może personalnie z grającym tam 
wtedy pierwsze skrzypce red. Konradem Fiedlerem 
o nastawieniu endeckim (ten wkrótce przeszedł do 
„Gazety Bydgoskiej”), zaangażował własne fundu-
sze w dość ryzykowne przedsięwzięcie, jakim było 
wydawanie własnego pisma (chodzi o Nową Gazetę 
Bydgoską - dop. TN). No i mógł je mieć, skoro w 
styczniu 1922 r. za sumę 100.000 marek (według usta-
leń Zb. Bagińskiego) nabył trzecią część udziałów w 
Bydgoskiej Spółce Drzewnej. Sugestie, iż chodziło o 
dotacje podejrzane polityczne są więc fałszywe. 

Natomiast Władysław Herz (1885-1943), rodem z 
okolic Strzelna, był znanym w Wielkopolsce działa-
czem ZZP (= Zjednoczenia Zawodowego Polskiego) 
1922-1827, organizatorem Towarzystwa Mazurskiego 
oraz Towarzystwa Katolickiego Robotników, wreszcie 
delegatem na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu, potem 
posłem na Sejm RP pierwszej kadencji (1922-1927) 
oraz prezesem Narodowej Partii Robotniczej. Czy 
jednak chodziło o sugerowaną przez autora obrazę 
zmarłego papieża Benedykta XV († 22.I.1922 r.), czy 
też jego następcy Piusa XI – tego nie wiadomo.

Nastroje na Pomorzu i w Wielkopolsce były wtedy 
bardzo klerykalne i wprowadzanie jednolicie urzędów 
stanu cywilnego w całym kraju (dotychczas istniały 
tylko zaborze pruskim napotykało na sprzeciw epi-
skopatu Kościoła Katolickiego. Natomiast na łamach 
„Słowa Wielkopolskiego” pojawiła się wyraźna kry-
tyka takiej postawy.

W 1912 roku Stanisław wraz ze swoją żoną, babcią 
Emilią, wyemigrowali do USA.  Zachowała się od
bitka spisu przybyszy z Europy z 1912 roku. Wrota 
portu nowojorskiego stanowiła wysepka Ellis Island, 
przez którą od 1892 do 1924 roku przybyło do USA 
ok. 24 miliony pasażerów ze Starego Kontynentu. 
Ich nazwiska i adnotacje oficerów imigracyjnych 
zachowały się dla potomnych. Lista pasażerów III 
klasy – List or manifest of alien passengers for the 

United States immigration officer at port of arrival –  
dnia 24 sierpnia 1912 roku zawiera także nazwisko 
młodych małżonków Nowakowskich – Stanisława 
Nowakowskiego z Emilią, z zaznaczeniem ich naro
dowości polskiej.

Transatlantyk, którym Nowakowscy przypłynęli 
do Ameryki, nazywał się s.s. „George Washington” – 
zbudowany w stoczni szczecińskiej w 1909 roku. Jego 
wyporność to 25.250 ton, długość 723 a szerokość 72 
stopy. Maszyna parowa pozwalała statkowi na rozwi
janie szybkości 18 i pół węzła, natomiast na pokładzie 
mieściło się 2679 pasażerów (568 w klasie pierwszej, 
433 w drugiej i 1678 w trzeciej), co z pewnością nie 
zapewniało żadnego luksusu w kajutach najniższych 
klas. 

Statek zbudowano w 1909 r., jako czteromaszto
wiec z dwoma kominami (potem zredukowany do 
jednego komina, po wyposażeniu statku w nowy 
kocioł parowy) dla Północno-Niemieckiego Lloydu. 
Pływał pod banderą niemiecką na atlantyckiej trasie 
Bremerhaven – Nowy Jork. Jak czytamy dalej, w 
1917 roku w trakcie pierwszej wojny światowej został 
zatrzymany w Nowym Jorku, potem skonfiskowany i 
przekształcony na amerykański okręt – USS. Służył 
jako wojskowy transportowiec. Dopiero w 1920 r. 
powrócił do służby cywilnej, obsługując trasę Nowy 
Jork – Plymouth – Cherbourg – Brema. Następnie 
wyczarterowany został na statek pocztowy, nosząc 
przez pewien czas nazwę „Catlin”. W okresie II woj
ny światowej stanowił transportowiec marynarki wo
jennej USA – ponownie jako ”George Washington” 
na szlaku morskim do Panamy. Wskutek pożaru w 
porcie Baltimore uległ w 1947 r. całkowitemu znisz
czeniu, ale wrak przetrwał do 1951 roku. Jak twierdził 
Rzymianin Terentius Maurus: habent sua fata libel
li… Wszelako swoje losy miewają nie tylko książki, 
ale – jak widać – wszelakie korabie i okręty.

Te luźne notatki to tylko przyczynek do większej 
historii o rodzinie Nowakowskich. W wielu encyklo
pediach Stanisław określany jest najpierw jako dzia
łacz narodowy na Warmii i Pomorzu, dopiero później 
jako dziennikarz. W rodzinnej pamięci zapisał się 
przede wszystkim jako dziennikarz. Z tym zawodem 
związały się na stałe lub czasowo, aż trzy kolejne po
kolenia Nowakowskich. Ja, zupełnie podświadomie, 
nadając nazwę gazecie, którą redaguję już od 23 lat, 
dałem nazwę Nowa Gazeta Polska. Dopiero później 
uświadomiłem sobie, że to “duch” Stanisława” pod
szepnął mi tę nazwę. Odkryłem bowiem, że mój dzia
dek też założył kiedyś własną gazetę, która nazywa
ła się.... Nowa Gazeta Bydgoska. I w dodatku logo 
gazety w przedziwny sposób podobne jest do Nowej 
Gazety Polskiej....

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Śremie. Stanisław Nowakowski stoi w środkowym rzędzie, ubrany na ciemno.
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Są w języku rosyjskim określenia 
obrazujące trzy rodzaje konsumpcji. 
Na prikusku oznacza że, w wypadku 
szynki, je się głównie chleb a szynkę 
po niewielkim kawałeczku. Jeżeli 
szynkę trudno dostać je się ją na 
prigladku, kładzie się plasterek na 
chlebie i patrząc na niego przesuwa 
nie jedząc. Kiedy szynka w ogóle nie 
jest dostępna pozostaje sposób na 
pridumku. Je się sam chleb i myśli 
o szynce. Pandemia uniemożliwiła 
nam bezpieczne podróże więc 
zachęcam do zwiedzania świata na 
pridumku. Proponuję Rodos i Simi 
czyli Grecji ciąg dalszy.

Rodos. Gdy Grecja otworzyła się dla turystów, 
pierwszym miejscem jakie odwiedziliśmy była wyspa 
Rodos.  Wycieczkę kupiliśmy oczywiście w ostat
niej chwili po znacznie obniżonej cenie. Umiesz-
czono nas w hotelu leżącym w dzielnicy portowej, 
nie najnowszym, fasada prosiła się o reno wa cję. 
ale wszystkie pokoje miały widok morze. Pokój 
był jednak czysty i schludny a łazienka funkcjono
wała bez zarzutu. Wyszłam na niewielki balkonik i 
zamiast podziwiać   wi dok skon centrowałam uwa
gę na staroświeckiej balustradce. Jej pękate kolu
mienki nieudol nie imi tujące antyczne pierwowzory 
miejscami pociemniały ze starości. Byłam młoda, 
zafas cy no wana no woczesnością. Wszystko co stare, 
nad szarpnięte zębem czasu budziło niechęć. Patrzy-
łam w przyszłość, a nie wstecz. Namówiłam więc 
Małżonka abyśmy spróbowali zamienić ho tel na bar
dziej nowoczesny. Uczynny opiekun grupy zapro
ponował nam hote lik w nowszej dzielni cy. Wystrój 
pokoju przypominał nasz, ale przeszklone rozsuwane 
drzwi były zdecydo wa nie nowoczesne i wy cho dziły 
na loggię balkonową otoczoną błyszczącą metalo
wą porę czą. Widok z balkonu nie był inspirujący, w 
obu kierunkach, jak okiem się gnąć, wąska, pełna po-
jazdów ulica, a na przeciwko pozbawione wdzięku 
fasady budynków miesz kalnych. Na par terze sklep 
z meblami ekspono wał na trotuarze toporne sprzę ty, 
a na piętrze su szyło się pra nie. Zatęskniłam za wi-
dokiem na morze i porzuciłam myśl o przeprowadzce. 
 
Z naszego balkonu z odrapaną balustradą rozciągał 
się rozległy widok na port Mandraki. Pla  cyk przed 

ho te lem kończył się przy nadbrzeżu, a wzdłuż niego 
szła nadmorska promenada. Port otoczony był pół-
ko lis tym falochronem. Wjazdu do portu strzegł nie
gdyś gigantyczny po sąg Heliosa, boga słońca, znany 
pod nazwą kolosa z Rodos, jednego z siedmiu cudów 
świata. Po sąg uległ zniszczeniu i obecnie na smu
kłych kolumnach stoją łania i jeleń z brązu. Luksu-
sowe  mo torowe jach ty kołysały się lekko na wodzie, 
a na masztach żaglówek łopotały barwne flagi. Nie-
co dalej widać było kilka potęż nych wiatraków, a w 
głębi stary fort. Był to jeden z pię k niej szych wido-
ków jakie zdarzyło nam się mieć z hotelowego okna. 
Polubiłam nagle nasz ho tel. Ale raz jesz cze zostałam 
w nim nieprzyjemnie zaskoczona, tym razem w cza
sie posił ku. W ramach wyciecz ki przysługiwały nam 
hotelowe śniadania i kolacje. Pewnego wieczoru po-
dano nam wieczo rem rybę po grecku polaną gęstym 
pomidorowym sosem. Nie dość że nie przepadam 
za tym daniem ryba podana była w całości i zwinię
ta w kłębek trzymała w zębach własny ogon łypiąc 
mętnym okiem. Nie lubię kiedy jedzenie patrzy na 
mnie z talerza. Zemdlił mnie ten widok wiec upro
siłam Mał żon ka abyśmy kolację zjedli gdzie indziej. 
 
Miejska, częściowo kamienista plaża leżała o krok 
od hotelu. Niewiele plaż śródziemnomor skich mo
że równać się z plażami wybrzeża bałtyckiego, ale 
morze wynagradzało niedostatki. Mieniło się raz 

szma rag dem raz błękitem i przede wszystkim by
ło ciepłe. Zachwyciło nas tak że, rozbudowane w 
średniowieczu przez zakon rycerski, stare miasto 
Rodos, zębate wieże po tężnych murów obronnych, 
kolumnady i łukowate podcienia, gdzie rozgoś ciły 
się liczne res tau racje, kamienne domy z obronny-
mi, nabijanymi ćwieka mi wrotami, placyk z żela
zną stud nią i schodkami prowadzącymi na balko
nik, wszystko to przypominało dekoracje tea tralne. 
 
Wyprawa na rozreklamowaną plażę Faliraki wielce 
nas rozczarowała. Była wprawdzie szero ka i piasz
czysta, ale piasek o szaro-burym odcieniu użyczył tej 
barwy również i morzu. Nato miast Lindos, wioska bę
dąca lokalną turystyczną atrakcją, to perła. Złocista, 
otoczona skałami plażyczka była prawie pusta. Ze 
wzgórza z resztkami antycznej świątyni i warownej 
twierdzy rozciągał się panoramiczny widok na morze i 
okolice. Wspinając się na szczyt dostrzegliśmy trzech 
małych chłopców idących obok siebie z rękami oparty
mi na ramionach kolegów w ty powym przyjacielskim 
geście. Tak Grecy tańczą swój piękny taniec sirtaki. 
Małżonek na ty ch miast sięgnął po kamerę i uchwycił 
kwintesencje greckiego folkloru robiąc jedno z pięk-
niejszych zdjęć w swej karierze fotografa amatora. 
 
Simi. Wiele lat później odwiedziliśmy Rodos po 
raz wtóry, w powrotnej drodze z pobliskiej wysep
ki Simi. Z biegiem lat staliśmy się niemal kone
serami wybierając na urlopy miejsca turystycz nie 
nie przeeksploatowane. Samolot odlatywał do
piero wieczorem i praktycznie cały dzień mo gliś-
my spę dzić na znajomej miejskiej plaży. Niegdyś 
kamienista plaża przemieniła się w piasz czystą. 
Musiano tam nawieść tony piasku. Niestety była 
zatłoczona do granic możliwoś ci. Sta nowiła ogrom
ny kontrast z cichą spokojną Simi. Nie rozumia
łam jak ludzie mogą wy po   czy wać w takim tłoku. 
 
Pobyt na Simi miał trudny początek. Wraz dwiema in
nymi parami zakwaterowano nas w par terowym dom
ku. Każdej parze przydzielono oddzielną sypialnię a 
pokój dzienny, kuchnia i ła zienka były do wspólnego 
użytku. Nasza sypialnia była tak mała, że po posta
wieniu walizki między wąskimi łóżkami nie dało się 
w niej poruszać. Nie wyobrażałam sobie, że mogę tam 
mieszkać przez dwa tygodnie. Pokój dzienny, pełen 
szmirowatych bibelotów z czasów po przedniego wła
ściciela, a tym bardziej kuchnia, zupełnie mnie nie 
interesowały. Na urlopie chcę odpocząć od gotowa
nia. Łazienka była w oddzielnym pomieszczeniu. O 
jej standardzie najlepiej świadczył gumowy wąż bez 
rączki z siteczkiem, który miał służyć jako prysznic. 
Nadawał się co najwyżej do podlewania ogródka. Po 
długich lecz owocnych pertraktacjach z opiekunem 
grupy przeniesiono nas do samodzielnego studia na 
dwóch poziomach z kuchnią połączoną z pokojem 
dziennym na dole i sypialnią na antresoli. ściany i su
fit sypialni pokry wały jasne deski przyjemnie pach
nące świeżym drewnem. Niestety sypialnia nagrze-
wała się za dnia, wentylator bardziej hałasował niż 
chłodził, a do tego, przez otwarte okno, dochodził nas 
gwar i muzyka z restauracji na przeciwko. Trudno by
ło spać w tym hałasie i przy 30-to stop niowym upale. 
 
Drobne niedogodności nie potrafiły jednak odebrać 
Simi uroku. Najbliższa pla  ża nie przy pad ła nam ja
koś do gustu, więc zwykliśmy spędzać dni na półce 
skalnej urwistego brze gu, na ty le dużej, że mieściły 
się na niej nasze plażowe materacyki. Po występach 
skal nych wy godnie schodziło się do morza z wodą tak 
przejrzystą, że mimo głębi widzia ło się dno. Kiedyś 
pod czas nurkowania Małżonek ujrzał na podwodnej 
skale monstrualną ośmiornicę, która z uwagą obser-
wowała go wyłupiastym okiem. Pod wodą wszystko 
wydaje się większe. Wieczory spę dzaliś my w którejś 
z portowych restauracji. Zatoka portu wcinała się 
głęboko w ląd, a jej   pół koliste nadbrzeże stanowiło 
Mekkę dla miłośników greckich potraw. Ryby i owo
ce morza są na ogół  w Grecji drogie, ale tu często 
raczyliśmy się krewetkami z grilla, które o dziwo, 
miały całkiem przystępną cenę. Główki i pancerzyki 
dawaliśmy do zjedzenia kotom, wszechobec nym w 
każdej greckiej restauracji godnej tej nazwy. Podczas 
wieczornej przechadzki portową promenadą zachwy
ciła mnie pewna łódź. Pokład i balustrada z ciemne
go drewna wypo le ro wa  ne były do połysku, a szeroką 
zaokrągloną rufę wysłano szafirowymi materacami 
zachę ca jącymi do wypoczynku.  Zamarzyło mi się 
aby taką łodzią odbyć kiedyś morską wycieczkę. 
Kilka lat później, będąc w tureckim Bodrum, ujrzałam 
ze zdumieniem w porcie całe szeregi po dobnych ło
dzi. I tam pojechaliśmy na całodniowy rejs po morzu. 
Rozciągnięta na szafi ro wym matera cu z kieliszkiem 
białego wina w dłoni rozkoszowałam się uczuciem 
jakie daje spełniające się ma rzenie.

NA PRIDUMKU
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Z Facebooka: Fakt, że Maradona nie żyje, a Stonesi 
żyją pokazuje, że problemem nie jest alkohol i 

narkotyki, lecz sport.

Wizerunek Jana Pawła II chwieje się i pęka 
w szwach. Prof. dr hab. Stanisław Obirek, 

antropolog kultury, teolog, historyki i publicysta tak 
mówił w wywiadzie dla Gazety Wyborczej: Od czasu 
pontyfikatu Jana Pawła II kryterium doboru bisku-
pów była ortodoksja – wierność doktrynie, dbałość o 
rytuał i praktykowanie, a nie ortopraksis, czyli troska 
o etykę, zgodność praktyki z Ewangelią, moralną 
słuszność działania. O nominacji decydowało słynne 
już „mierny, bierny, ale wierny”. Dlatego niemal nie 
mamy w hierarchii wybitnych osobowości, rogatych 
dusz. Owszem, pojawiają się takie postaci jak kiedyś 
arcybiskupi Józef Życiński, Alfons Nossol czy dzisiaj 
Grzegorz Ryś, ale to wyjątki potwierdzające regułę. 
Ich wpływ na polski katolicyzm był i jest marginalny. 
Jan Paweł II cenił sobie lojalność, a nie kulturę kry-
tycznej rozmowy. Skutki tej negatywnej selekcji były 
takie, że ludzie oddani, wierni o rzeczach niewygod-
nych informowali papieża selektywnie albo wcale mu 
o nich nie mówili.

Cytowany już wielokrotnie w tej rubryce Piotr 
Pietucha na FB: Logistyka szczepionkowego 

kryzysu - cwane kombinowanie, czyli słynna polska 
improwizacja, tępa bezradność infantylnego braku 
wyobraźni, zachlana obmierzła pasywność, strach 
przed odpowiedzialnością, czekanie na cud “jakoś 
to będzie”, zrzucanie na indolencję innych (Uni ), 
fundamentalna, niemal genetycznie wprogramowana 
nieufność, nieumiejętność współpracy, organizacji, 
koordynacji czyli polska specjalność typu “zaprzęg 
kotów”. A na koniec te codzienne, wkurwiające 
konferencje prasowe o tym samym - kolejny narcyz 
z zakurczonym, przemarzniętym ego, który musi się 
grzać w świetle reflektorów.
Także o Trumpie: Impeachment Trumpa. Ameryka 
wraca do zdrowia. Europa trzeźwieje, traci cierpli-
wość dla nierządu. Pisowi zostaną Chiny, Watykan 
i Rosja. Będą wam, na własną prośbę, włazić do 
głowy, do łóżka i do domu. I tak wszędzie tam macie 
burdel. Na szczęście normalnej większości narodu 
nie da się na dłużej zastraszyć, omamić ani skurwić.

Technologia 5G rozgrzewa nowe teorie spiskowe. 
W Gazecie Wyborczej o nowej technologii z dr 

Jackiem Błoniarzem-Łuczakiem, fizykiem z Centrum 
Nauki Kopernik rozmawia Irena Cieślińska. 
Irena Cieślińska: Byłam ostatnio w Janikowie na 
Warmii. Na jednym z domów wisiał wielki plakat z 
hasłem „Nie dla wież w Janikowie! Sztuczne pole 
elektromagnetyczne to cichy zabójca!”. Ale na wieży 
tamtejszego kościoła zamontowane były nadajniki 
telefonii komórkowej. Wprawdzie są to nadajniki 4G, 
ale czy między 4G a 5G jest duża różnica? Co zabój-
czego może kryć się w tym jednym, dodatkowym G?
Jacek Błoniarz-Łuczak: 5G jest ewolucją tego, co 
nazywamy 4G i co mamy teraz. Podobnie zresztą jak 
4G było ewolucją tego, co nazywaliśmy 3G. Wszyst-
kie generacje telekomunikacji wykorzystywały fale 
elektromagnetyczne, tyle że każda kolejna oferuje 
szybszy transfer danych. 5G będzie w Polsce korzy-
stać z trzech częstotliwości: 700 MHz, 3,4 GHz oraz 
26 GHz. Dwie pierwsze są już dzisiaj używane, więc 
jedyna nowość to częstotliwość 26 GHz. (...)
Skupmy się na mikrofalach używanych w telekomuni-
kacji. Czy mogą budzić niepokój?
- Oczywiście! Przecież wiemy, że mikrofale podgrze-
wają. W mikrofalówce używamy do tego promienio-
wania elektromagnetycznego o częstotliwości 2,45 
GHz, czyli niewiele różniącego się od tego używane-
go w telekomunikacji.
Każdemu może się zapalić czerwona lampka. Można 
się zastanawiać, czy jak trzymam telefon przy uchu, 
to mi się w głowie nie zagotowuje, czy nie ścinają się 
białka w komórkach. To zasadne pytanie.
A ścinają się?
- Nie. Te mikrofale mają zbyt małą moc. Wszystko 
opiera się na ilości.
Czy światło widzialne jest niebezpieczne? W pewnych 
okolicznościach na pewno. Jeśli skieruję prosto w 
oko wiązkę laserową, będę mógł tak zrobić tylko dwa 
razy, bo trzeciego oka nie mam. Ale przecież nikt z 
tego nie wyciąga wniosku, że należy unikać światła.
Do czego pan zmierza?
- Że podobnie jest z promieniowaniem mikrofalowym. 
W mikrofalówkach używamy podobnych częstotliwo-
ści jak w telekomunikacji, ale mikrofalówki mają moc 
aż 800 W. W dodatku te 800 watów działa w bardzo 
małej objętości. Dlatego w mikrofalówce można pod-
grzać szklankę wody do temperatury wrzenia.
Natomiast promieniowanie wysyłane przez telefon 
ma moc blisko tysiąc razy mniejszą.
Ale często się go używa, więc może w końcu zagotuje 
mózg?
- Nie. To jakby próbować podgrzać wodę w wannie, 
podkładając pod nią po jednej zapałce. Nawet za 
tysiąc lat się nie uda.
Robiono takie badania: brano telefon komórkowy w 
trybie maksymalnej emisji i sprawdzano kamerą ter-
mowizyjną, jaką temperaturę ma ucho, gdy telefonu 
się używa, a jaką, kiedy się go nie używa. Ucho się 
podgrzało o jeden stopień Celsjusza. Ale to wcale nie 
znaczy, że ogrzały je mikrofale. Telefon, kiedy inten-
sywnie pracuje, sam się rozgrzewa, więc mógł ogrzać 
ucho. Tak jak ogrzewają się pracujące laptopy i 
dlatego nie poleca się trzymania ich na udach.

Jerzy Urban znany jest ze swoich ostrych i jedno
znacznych komentarzy. Tym razem o Kościele: 

“Polska jest małą dupą, na której rośnie wrzód 
większy niż ona sama. Wypełnia ów szankier ropa 
o medycznej nazwie Kościół katolicki. Stanowi on 
mieszaninę ciemnoty, zakłamania, zacofania, arogan-
cji, obłudy, chciwości, głupoty, wsteczności, agresji, 
autorytaryzmu, egoizmu, dyletanctwa i żądzy władzy. 
Kościół wojuje ze swobodą i urodą życia ludzi. Dla 
wyznawców ma zakazy i nakazy. Poprzez prawo 
państwowe i wpływy narzuca je wszystkim. Pół 
ludzkości ma odgrywać role społecznie podrzędne i 
być maszynkami do przekazywania genów. Ogół ma 
widzieć moralność w kroczu, a kler chce regulować 
funkcjonowanie genitaliów i odbicie tego w naucza-
niu i kulturze. W dobie informatyki egzorcyści gonią 
diabły. Dewoci blokują współczesną sztukę. Cokol-
wiek by mówić o PRL, ewoluowała ona, co prawda 
zygzakiem, od stalinizmu, jego zbrodni i zależności 
od ZSRR do Okrągłego Stołu. Postępem był Gomułka 
wobec Bieruta, Gierek wobec Gomułki, Jaruzelski 
wobec Gierka. Polski Kościół odbywa drogę w 

odwrotną stronę. Dajcie mu 100 lat, a podpali stosy 
i stodoły. Wpływ Kościoła i jego nacjonalistycznych 
wypustek politycznych wykluczają rzeczywistą euro-
pejskość kraju. Wyznawcy smoka gender i zbrodni 
smoleńskiej nie stworzą innowacyjnej gospodarki, 
zgnoją naukę i wszelki postęp, także techniczny i 
społeczny. To gangrena. (...) Reasumując: polski 
Kościół, czemuś rzymsko-katolicki, to dowód na 
trafność ateizmu. Gdyby Bóg istniał, już dawno 
zmieniłby personel.”

List Pani Ambasador RP w Szwecji, Joanny Hof
man, do redakcji  Dagens Arena jest powodem 

coraz większego skandalu dyplomatycznego. Już 
nie tylko na próby cenzurowania treści artykułów 
zareagowały szwedzkie media, ale także szwedzcy 
politycy. Również w Polsce coraz więcej mediów 
pisze o tej sprawie... 

W Gazecie Wyborczej artykuł „Dopaść naukow
ców od Holocaustu. To Reduta Dobrego Imienia 

ściga za książkę „Dalej jest noc”. Na ławie oskarżo
nych zasiedli profesorowie Barbara Engelking i Jan 
Grabowski, autorzy dwutomowego dzieła o losach 
Żydów ukrywających się w czasie wojny w kilku po
wiatach okupowanej przez Niemców Polski. Powód? 
W przypisie mieli zniesławić dawnego sołtysa wsi 
na Podlasiu. Wyrok ma zapaść 9 lutego. A w artyku
le czytamy m.in.: Rok temu zostałem zaproszony do 
parlamentu Szwecji, by wygłosić krótkie przemówie-
nie na temat moich badań i Holocaustu. Po spotka-
niu poprosiła mnie o rozmowę Ann Linde, szefowa 
MSZ tego kraju. Powiedziała, że dostała z polskiego 
MSZ list na mój temat wzywający do odwołania mo-
jego wystąpienia - wspomina Grabowski. Instrukcje, 
by reagować na zagraniczne wykłady Grabowskie-
go, Engelking, Jana Tomasza Grossa i innych nieza-
leżnych historyków, MSZ rozesłał do wszystkich pol-
skich ambasad. Jakich ponurych czasów dożyliśmy...

W Gazecie Wyborczej Donata Subbotko rozma
wia z polskim marszandem mieszkającym w 

Szwajcarii, Rafałem Jabłonką: – Dzisiaj trzeba wy-
chodzić na ulice, opowiedzieć się w demokratyczny 
sposób przeciwko temu, co jest. Ale długoterminowo 
ważna jest edukacja, otwartość na świat i wolna wy-
powiedź artystyczna, a w Polsce narodowe instytucje 
są już opanowane przez przeciętniaków i ludzi zwią-
zanych z władzą. Właściwie to nie znam żadnego in-
teligentnego Polaka, który by kolaborował z tym rzą-
dem. Choroba Polski to jej polskość, wielki kompleks. 
Stąd te pretensje do mnie, dlaczego nie kolekcjonuję 
polskiej sztuki. Przepraszam, co to ma za znaczenie? 
Sztuka jest jedna. Michał Anioł czy van Gogh, Ru-
bens, Warhol etc. - to artyści uniwersalni. Narodo-
wość nie jest w sztuce ważna, chociaż jest w niej za-
pisana jak DNA, bo nie można się pozbyć tego, skąd 
się człowiek wziął. Dlatego ja też cierpię z powodu 
tego, co się dzieje w Polsce, chociaż mieszkam poza 
krajem od bez mała pół wieku. Ale jestem optymistą. 



NGP 2/2021 (478)


