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W tym tygodniu
nie piszemy…

... o Brunonie K. – polskim Bre-
iviku, polskim MacGyverze czy 
też, jak chcą inne media, Bru-

nobomberze. Kimkolwiek by nie 
był, jego historia to niewypał.

... o Hannie Gronkiewicz-
-Waltz, która na łamach 

„Gazety Wyborczej” wyznała, 
że kobiety z jej pokolenia 

wiedziały, że w ciążę trzeba 
zachodzić przed trzydziestką. 
Mądre te kobiety były kiedyś.

... o Magdzie Cieleckiej, która 
gotowość do macierzyństwa 

ogłosiła w programie Kuby Wo-
jewódzkiego, który z kolei 
wytknął jej, że to „ostatni 
dzwonek”. Tylko dla kogo?

... o błyskotliwym pomyśle wła-
ścicieli Biedronki, którzy teraz 
chcą już nie tylko karmić, ale 

również leczyć. Gdzie? W gabi-
netach lekarskich Biedronki. Już 
nucimy piosenkę. Wiecie, którą.

... o tym, jak Jarosław Kaczyń-
ski uratował UE przez upadkiem, 

twardo negocjując z premie-
rem Wielkiej Brytanii warunki 
unijnego budżetu. Podejrze-
wamy, że o tych rozmowach 
nie wie sam David Cameron.

... o tym, że prezydent Niemiec 
Joachim Gauck pochwalił pra-
cowitość Polaków, a Niemcom 
nie przypadło to do gustu. Nie 
mamy czasu się nad tym zasta-
nawiać, bo za dużo pracujemy.

Dyskusje w mediach na temat GMO 
przypominają sokowirówkę, w któ-
rej fakty niebezpiecznie mieszają się 
z opiniami podsuwanymi nam rów-
nież przez wysłanników wielkich 
korporacji. Wkręcona raz w ten wir 

zostałam zalana kolorowym bełtem oburzenia przez na-
ukowców, w których GMO nie budzi najmniejszego sprzeci-
wu. Tymczasem nauka jest narzędziem podatnym na ludz-
kie błędy i ograniczenia – ślepa wiara w nią jest tak samo na-
iwna, jak wiara we Wróżkę Zębuszkę. Ja z takiej wiary już 
dawno wyrosłam. Wolę wyrabiać sobie zdanie, biorąc pod 
uwagę argumenty wszystkich stron. Dlatego, w oczekiwa-
niu na weto prezydenta Komorowskiego w sprawie wpisa-
nia nasion GMO do krajowego rejestru upraw, zebraliśmy 
trzy różne opinie ekspertów (s. 30). Sami zdecydujcie, czy-
ja do was przemawia. Od siebie dorzucę prostą obserwa-
cję na temat różnicy między jedzeniem naszym a zmody-
fi kowanym genetycznie – ma inny smak. W poszukiwa-
niu tego smaku moja mama, mieszkająca teraz w Nowym 
Jorku, od czasu do czasu pozwala sobie na luksus kupie-
nia zwykłego warzywa, nietkniętego przez żadną techno-
logię. W USA, gdzie GMO dominuje rynek rolny, za ten 
smak trzeba słono zapłacić. My na szczęście nie musimy 
dopłacać. Na razie.

Pamiętam swoje zdziwienie, kiedy 
parę lat temu zobaczyłem reklamę 
nowego Chevroleta Camaro, w któ-
rej dwóch przystojniaków w obci-
słych kąpielówkach radośnie szoro-
wało swoje auto, pluskając się w pia-

nie. Oto motoryzacyjna ikona konserwatywnej Ameryki, 
kojarząca się z niedogolonymi twardzielami, którzy pach-
ną potem, szarym mydłem oraz samochodowym smarem, 
promowana jest przez parę gejów. Teraz podobny przewrót 
dokonuje się w innym bastionie heteroseksualnego dyk-
tatu – w polityce. Ostatnie wybory w USA przyniosły zwy-
cięstwo nie tylko Obamie, ale również środowisku LGBT. 
Tammy Baldwin została pierwszą lesbijką po coming oucie 
w amerykańskim Senacie. Jawni geje i lesbijki wygrywa-
ją wybory, zdobywając najwyższe stanowiska: senatorów, 
burmistrzów, prezydentów (s. 24). To, co dla jednych jest 
szokiem, dla innych stanowi objaw normalnienia świata, 
w którym o czyimś wykluczeniu z życia publicznego mógł 
decydować fakt, z kim chadza do łóżka. Zgoda. To nie po-
winno mieć żadnego znaczenia. Dlatego równie nienor-
malnie zaczyna robić się wówczas, gdy orientacja seksu-
alna okazuje się jedyną kartą, jaką dany kandydat potrafi  
zagrać. Mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej przera-
biamy to na własnym podwórku.

ZUZANNA ZIOMECKA MARCIN PROKOP
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Nadzieją starzejącej się Polski są przyjezdni: Kirgizi, Ukraińcy, Gruzini, Czeczeni, Białorusini i Wietnamczycy.
Bez nich system emerytalny zbankrutuje, a my będziemy pracować do siedemdziesiątki albo i jeszcze dłużej. 
Jednak politycy wolą, by armia przybyszów pracowała na czarno i latami czekała na legalizację pobytu.

PATRYCJA LIGAS, ZDJĘCIA MONIKA KMITA

Bez imigrantów
nie damy rady
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SPOŁECZEŃSTWO

A nzor Azhiev w ringu nie 
ma sobie równych. Przeciw-
ników powala atomowym 

ciosem pięścią, kopnięciem w głowę 
czy uderzeniem kolanem z wyskoku. 
22-letni Azhiev wie, że w lidze MMA 
(Mixed Martial Arts – Mieszane Sztuki 
Walki) reguły są proste: wygra, jeśli 
dopadnie rywala. Jest jednak prze-
ciwnik, z którym młody Czeczeniec 
przegrywa rundę za rundą. W starciu 
z polskim państwem nie ma jak dotąd 
szans. Polska najwyraźniej nie chce, 
by młody mistrz, po kolejnym spor-
towym zwycięstwie, w geście triumfu 
owinął się biało-czerwoną fl agą. Choć 
jego rodzina ma udokumentowaną 
historię prześladowań, urzędnicy każą 
mu nadal czekać na status uchodźcy. 
Ale i tak ma szczęście. Trener wspiera 
go i szlifuje jego talent. A jest o co dbać.

Anzor, nazywany „nowym Mame-
dem Chalidowem” (jeden z najlep-
szych zawodników MMA), był trzy-
krotnym mistrzem Czeczenii kadetów 
w zapasach, mistrzem Kaukazu i Rosji. 
W ogarniętej prześladowaniami Cze-
czenii zagrożona była nie tylko jego 
kariera, ale też życie. Jego rodzina 
walczyła z Rosjanami. O szczegółach 
jej członkowie nie chcą mówić nawet 
w Polsce, przyznają jednak, że byli 
zastraszani i bici. – Do mojego męża 
Magomeda strzelano, ma złamanych 
sześć żeber, powyłamywane palce 
i powybijane zęby – opowiada Aset, 
matka Anzora. – Mamy dokumentację 
prześladowań, listy, nagrania.

Dla polskich urzędników to jed-
nak za mało, mimo że Azhievowie są 
gotowi, by u nas mieszkać i zamiast 
pozostawać na garnuszku państwa, 
zacząć pracować. 55-letni Magomed, 
ojciec rodziny Azhievów, jest kierowcą. 
Złożył już prośbę o prawo do pracy, 
jednak urzędnicy nie dali zgody. 
Czeka na zmianę tej decyzji, mimo że 
szwankuje mu zdrowie. Takie oczeki-
wanie to niekończąca się urzędnicza 
karuzela. Obcokrajowiec po pół roku 
od złożenia wniosku o status uchodźcy 

może złożyć podanie o prawo do pracy. 
Niestety, traci je natychmiast po otrzy-
maniu odmowy przyznania statusu 
uchodźcy.

Magomed nie narzeka, uśmiecha się, 
bo ciągle ma nadzieję, że będzie mógł 
zacząć wszystko od nowa. Mansur, 
jego najmłodszy, 14-letni syn, świetnie 
się uczy, mówi po polsku i nie stwarza 
żadnych problemów. Tak jak wielu 
uciekinierów ze Wschodu Azhievo-
wie trafi li więc z piekła do czyśćca. 
Mieszkają w ośrodku dla uchodźców 
w Dębaku koło Otrębusów pod War-
szawą. W małym pokoiku z trudem 
mieszczą się puchary Anzora. Pousta-

wiali je na szafi e, bo na półkę miejsca 
nie ma. Metaliczny blask nagród choć 
na chwilę odrywa uwagę od ich bezna-
dziejnej sytuacji. Dwóch pozostałych 
synów osiedliło się już w Austrii. Legal-
nie, bez problemów. Założyli rodziny 
i pomagają rodzicom przetrwać. 
Aset i Magomed czwarty rok czekają, 
by Urząd ds. Cudzoziemców przyznał 
im prawo do godnego życia, pracy oraz 
ułożenia przyszłości sobie i dzieciom 
w Polsce.

Wegetacja albo szara strefa
Spośród 3839 osób, które obecnie znaj-
dują się pod opieką Urzędu ds. Cudzo-
ziemców: Białorusinów, Gruzinów, Kir-
gizów, a nawet Sudańczyków, historia 
tej czeczeńskiej rodziny nie jest wyjąt-
kowa. Beznadzieja życia w ośrodkach 
sprawia, że blisko 1,8 tys. obcokrajow-
ców postanowiło opuścić mury ośrod-
ków, co jest dozwolone przez prawo, 
i spróbować żyć na własną rękę. Mają 

dość wegetacji, w której przysługuje 
im sześć kromek chleba dziennie, 70 
zł miesięcznego kieszonkowego i moż-
liwość dorobienia dodatkowych 50 zł 
za pracę w ośrodku.

Pięcioosobowa rodzina, która „idzie 
na swoje”, dostaje od państwa 1875 zł 
miesięcznie, za co musi wynająć miesz-
kanie i utrzymać się. Osoba samotna 
dostanie 750 zł. To może wystarczyć, 
jeśli uchodźca ma prawo do pracy. Jeśli 
nie, musi pracować na czarno. W ten 
sposób państwo samo produkuje szarą 
strefę. Z jednej strony daje zapomogę, 
która nie pozwala przeżyć, z drugiej 
zwleka z legalizowaniem pobytu. Staty-

styki są dla urzędników bezwzględne. 
Na 49 729 wniosków o status uchodźcy 
złożonych w urzędach w latach 2007–
2012 wydano jedynie 746 decyzji pozy-
tywnych. Na przykład obywatele Fede-
racji Rosyjskiej aplikowali w ciągu pię-
ciu lat 35 556 razy, ale tylko 504 z nich 
otrzymało wymarzone papiery. – Przy-
znawanie statusu uchodźcy jest sprawą 
polityczną. Jeśli Polska masowo przyj-
mowałaby przybyszów z terenów Fede-
racji Rosyjskiej, uznałaby, że łamane są 
tam prawa człowieka. To oznaczałoby 
pogorszenie naszych relacji z Moskwą 
– mówi anonimowo jeden z polskich 
posłów do Parlamentu Europejskiego.

Sęk w tym, że ofi arami naszej poli-
tyki imigracyjnej są uchodźcy z róż-
nych stron, nie tylko z Rosji.

Tak jak Elmira i Azim Turanbaevo-
wie, którzy przyjechali do nas z Kir-
gistanu. Ona współpracowała z admi-
nistracją w ramach tajnego projektu, 
jest więc osobą niepożądaną w swoim 

  Państwo samo produkuje szarą strefę. Z jednej strony 
daje imigrantom zapomogi, za które nie da się przeżyć, 
z drugiej zwleka z przyznaniem im prawa pracy. Wegetują 
w ośrodkach za 70 zł kieszonkowego miesięcznie.

Małżeństwo 
Azhievów (zdjęcie 
z lewej) mieszka 
z dziećmi w ośrodku 
w Dębaku pod 
Warszawą. Czekają 
na prawo do pracy 
– jak dotąd bez 
skutku.
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kraju ze względu na posiadaną wie-
dzę. Jeszcze w Kirgistanie dostawała 
telefony i listy z pogróżkami. Na tym 
się jednak nie skończyło. Jeden z jej 
trzech synów został wepchnięty pod 
samochód. Przeżył. Gdy oprawcy 
zagrozili, że następnym razem będzie 
gorzej, Elmira i Azim uciekli. Najpierw 
mąż, z wykształcenia inżynier, potem 
ona. Dzieci przez granicę przewio-
zła koleżanka. Celnikom okazała akty 
urodzenia swoich dzieci, dwóch synów 
i córki. Najmłodszy z chłopców Turan-
baevów przejechał więc jako dziew-
czynka.

Pierwszy raz ich prośba o nada-
nie statusu uchodźcy w Polsce zosta-
ła odrzucona w czerwcu tego roku, 
bo urzędnik nie uwierzył w prawdzi-
wość gróźb, o których opowiadali. We-
dług niego powinny być spisane po kir-
gisku, a nie po rosyjsku. Za drugim ra-
zem zażądano oryginałów dokumen-
tów, których nie posiadali. Udało im się 
je ściągnąć dopiero teraz, ponad półto-
ra roku od przybycia do Polski. Mają 
nadzieję, że tym razem to wystarczy.

Trzech synów Turanbaevów czuje 
się w Polsce jak w domu. Nauczyciele 
ze szkoły w Podkowie Leśnej są nimi 
zachwyceni, bo chłopcy mają same 
piątki i szóstki. Po polsku mówią jak 
ich koledzy z klasy. Gdy po raz pierwszy 
odrzucono podanie ich rodziców, pra-
cownicy szkoły zebrali nawet podpisy 
pod listem do MSW opisującym zaan-
gażowanie rodziców i zdolności dzieci. 
Petycja nie odniosła jednak skutku.

Mimo to Elmira chciałaby właśnie 
u nas stworzyć swój nowy dom. Nie 
zamierzają wyjeżdżać, bo na kolejnej 
przeprowadzce ucierpiałyby dzieci, 
które jak powietrza potrzebują sta-
bilizacji. – Stworzymy sieć punktów 
z kirgiskim jedzeniem. Będzie smaczne 
i zdrowe – Elmira uśmiecha się na myśl 
o marzeniach. Jest to uśmiech przez 
łzy, bo w dniu, w którym rozmawiamy, 
dostaje kolejną odmowę z MSW.

Imigranci niemile widziani
Problem z uzyskaniem prawa pobytu 
w Polsce mają nie tylko osoby prze-
śladowane w swoich krajach. W lipcu 

tego roku minął termin składania 
wniosków osób, które chcą skorzystać 
z abolicji. Jedynie 150 z nich pochodzi 
od uchodźców politycznych. Także 
imigranci z Ukrainy czy Białorusi mają 
trudności z zalegalizowaniem swo-
jego pobytu w Polsce. Aleksandr i Irina 
spod Odessy od ośmiu lat mieszkają 
w Polsce. Oboje pracują jako informa-
tycy i dobrze zarabiają. Ich 10-letni syn 
chodzi do polskiej szkoły i lepiej mówi 
po polsku niż po ukraińsku. Mimo że 
są poszukiwanymi na rynku fachow-
cami, co pół roku muszą odnawiać 
prawo pobytu. – Chcielibyśmy przy-
jąć polskie obywatelstwo, ale wasze 
państwo nie jest nami zainteresowane 
– mówi Aleksandr.

Pojawiło się jednak światełko 
w tunelu. Cudzoziemcy przebywający 
na terenie Polski nielegalnie, spełnia-
jący wymogi abolicji, dostają pozwo-
lenie na dwuletni pobyt. Ale to chyba 
ostatnio jedyna dobra decyzja pań-
stwa polskiego wobec obcokrajowców, 
tym bardziej że skala problemu jest 
ogromna. O zalegalizowanie pobytu 

O zalegalizowanie 
pobytu w Polsce 
stara się obecnie 9,5 
tys. cudzoziemców. 
To dwukrotnie więcej 
niż w poprzednich 
dwóch abolicjach 
razem wziętych.
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