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Wstęp.
Raport „Opinie o mniejszości ukraińskiej w polskim Internecie” jest jednym z sześciu
raportów badawczych powstałych w ramach projektu „Sieć tolerancji”. Zawiera
podsumowanie wyników badań społecznych, które uwzględniają opinie Polaków
dotyczące Ukrainek/ Ukraińców oraz analizę i ilościowe podsumowania wpisów
internetowych, które pojawiały się w polskim Internecie od marca do sierpnia 2015
roku.

Ukraińcy w badaniach społecznych
Badania CBOS.
Stosunek Polaków do innych narodów 2016.
Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznych od ponad 20 lat bada stosunek Polaków
do innych narodów. Ostatnie takie badanie było przeprowadzone w marcu 2016 roku. W
ramach projektu „Aktualne problemy i wydarzenia” (310) przeprowadzono metodą
wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach
2-9 marca 2016 roku na liczącej 1034 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych
mieszkańców Polski.1 Zapytano Polaków o stosunek do 27 narodów i grup etnicznych.
Badanie realizowane jest według powtarzalnej metodologii. „Respondenci oceniali na
siedmiopunktowej skali2, w jakim stopniu darzą dany naród sympatią bądź też są mu
niechętni. Uzyskane wyniki przedstawiamy w formie zagregowanej do trzech kategorii:
sympatii (na skali punkty od +1 do +3), obojętności (0) i niechęci (od -1 do -3). W ten
sposób prezentujemy zasięg sympatii i antypatii do poszczególnych narodów. Dla
pełniejszej informacji posługujemy się wartościami średnich, które dodatkowo pokazują
natężenie sympatii bądź niechęci. Przy obliczaniu średnich uwzględniliśmy tylko
odpowiedzi respondentów deklarujących określony stosunek do danego narodu,
pominęliśmy zaś odpowiedzi osób, które nie mają zdania na ten temat”3

1

Komunikat CBOS nr 53/2016, Stosunek do innych narodów, kwiecień 2016
tamże, s. 1
3
tamże, s. 1
2

Narody
Amerykanie
Anglicy
Austriacy
Białorusini
Bułgarzy
Chińczycy
Czesi
Francuzi
Grecy
Hiszpanie
Holendrzy
Japończycy
Litwini
Niemcy
Romowie (Cyganie)
Rosjanie
Rumuni
Słowacy
Szwedzi
Turcy
Ukraińcy
Węgrzy
Wietnamczycy
Włosi
Żydzi

Stosunek Polaków do poszczególnych narodów.
Średnie na skali od -3 (maksymalna niechęć) do +3 (maksymalna sympatia)
2015
2016
Różnica
0,68
0,58
-0,10
0,71
0,61
-0,10
0,58
0,45
-0,13
0,06
-0,12
-0,18*
0,24
0,01
-0,23*
0,00
-0,10
-0,10
0,80
0,72
-0,08
0,66
0,53
-0,13*
0,53
0,24
-0,29*
0,86
0,64
-0,22*
0,70
0,53
-0,17*
0,55
0,40
-0,15*
0,35
0,13
-0,22*
0,46
0,20
-0,26*
-0,93
-1,33
-0,40*
-0,60
-0,71
-0,11
-0,49
-0,73
-0,24*
0,80
0,75
-0,05
0,74
0,52
-0,22*
-0,24
-0,63
-0,39*
0,11
-0,18
-0,29*
0,73
0,63
-0,10
-0,09
-0,22
-0,13
0,92
0,74
-0,18*
-0,08
-0,32
-0,24*

Średnia ocena dla Ukrańców zmniejszyła się w ciągu ostatniego roku w sposób znaczący
– o 0,29 pkt średniej, co stanowi jeden w z największych spadków w 2016. Nie jest to
spadek tak radykalny, jak w przypadku opinii o Romach (spadek 0,4) czy Turkach.
(spadek o 0,39), ale wielkość jest statystycznie istotna.
Gdy przeanalizujemy zmiany opinii Polaków na przestrzeni 20 lat, to przede wszystkim
widać spadek postaw niechętnych. W odniesieniu do generalnego trendu, jakim jest
wzrost otwartości społeczeństwa polskiego (widoczny w kolejnych badaniach CBOS), to
stosunek do Ukraińców w ostatnich 10 latach fluktuował wokół postawy neutralnej (0).
Jednak kiedy sięgniemy do wcześniejszych wyników, to wyraźnie widać poprawę
nastawienia Polaków do wschodnich sąsiadów. Omawiana średnia ocen, na początku lat
’90 bliska była -1,5, co sytuowało Ukraińców jako najbardziej nielubianych sąsiadów.
.

Pomiar z roku 2016 mówi nam, że 27% polskiego społeczeństwa wyraża sympatię, 18%
postawę obojętną, a 58% niechęć wobec Ukraińców.
tabela 2. zmiany sympatii
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Widzimy, że odsetek Polaków deklarujących sympatię dla Ukraińców zwiększył się od
9% w 1994 roku do 36% w 2015. Jeśli chodzi o deklarowaną niechęć, to nastąpiła
zmiana od 66% w 1995 roku do 32% w 2015. Zatem pomimo wskazania zmiany trendu
w 2016, deklarowane nastawienie do Ukraińców na przestrzeni ostatnich 20 lat
znacząco się poprawiło.
tabela 3. zmiany niechęci
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Badanie dla Fundacji im S. Batorego
Michał Bilewicz, Marta Marchlewska, Wiktor Soral, Mikołaj Winiewski, Mowa nienawiści
Raport z badań sondażowych, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014
Głównym celem badania było „całościowe opisanie społecznego funkcjonowania mowy
nienawiści w Polsce” (s. 8).
Zasadniczą częścią badania był sondaż ogólnopolski zrealizowany przez CBOS (marzec/
kwiecień 2014) na dwóch próbach – ogólnopolskiej (N=1007) osób 18+ oraz próbie
młodzieży (N=653) w wieku 16-18 lat.
Badanie polegało na prezentacji 3 zdań, odnoszących się do poszczególnych mniejszości.
W przypadku Ukraińców były to następujące stwierdzenia:
1. Ukraińcy umieją co najwyżej mordować bezbronne kobiety i dzieci.
2. Francowaty Ukrainiec pewnie potomek z bandy tryzuba!!
3. W: Nie, wyrzuciłem swoją Ukrainkę. F: A to dobry pomysł... Mi to jeszcze
nie przyszło... Wiesz co? Ja po złości jej dzisiaj nie zapłacę. W: Wiesz co, to
ja swoją przywrócę, odbiorę jej pieniądze i znowu wyrzucę. F: Powiem ci,
że gdyby moja była chociaż odrobinę ładniejsza, to jeszcze bym ją zgwałcił.
W: Eee... Ja to nie wiem, jak moja wygląda, bo ona ciągle na kolanach.
Wszystkie trzy przykłady były traktowane jako obraźliwe dla przedstawicieli
mniejszości ukraińskiej. Większość badanych uważa, że powinien funkcjonować zakaz
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używania wypowiedzi jak powyższe. Dla stwierdzeń historycznych mniej osób uważa, że
powinien obowiązywać całkowity zakaz wykorzystania powyższych konstrukcji
językowych. Traktowanie Ukraińców jako grupy obcej i wrogiej w kontekście
historycznym (np. rzeź na Wołyniu, UPA) może skutkować nasileniem agresji związanej
z przeciwstawianiem grupy własnej grupie obcej.

Wykres nr 1. Źródło:
Według wyników prezentowanego badania, które omawia stosunek Polaków do 6
mniejszości, odsetek osób deklarujących, że nigdy nie zatknęły się z nienawistnymi
określeniami dotyczącymi Ukraińców jest relatywnie najniższy, wynosi 42%.

Wykres nr 2. Źródło:
Częstość wskazań w kategorii „nigdy” pokazuje, że mowa nienawiści wobec mniejszości
Ukraińskiej nie jest zjawiskiem tak częstym, jak na przykład wobec mniejszości
Romskiej czy Żydowskiej. Jednak ponad połowa badanych Polaków styka się z tego typu
stwierdzeniami. Dlatego warto przeanalizować tematykę niechętnych/ nienawistnych
postów.

Analiza wpisów internetowych.
Wpisy dotyczące Ukraińców zebrano wykorzystując usługę oferowaną przez firmę
Brand24. Usługa polega na monitorowaniu Internetu i zbieraniu fragmentów tekstów

zawierających wskazane słowa kluczowe. Monitorowane są następujące źródła
internetowe:
• facebook
• mikroblogi
• blogi
• fora internetowe
• newsy
• video
• foto.
Badanie zostało rozpoczęte 1 marca 2015 roku. Jako słowa kluczowe zostały wpisane
następujące zwroty:
• Ukrainiec,
• Ukrainka,
• Ukraińcy.
Stosowana metoda zbierania tekstów nie rozróżnia pomiędzy słowami pisanymi małą a
wielką literą, stąd nie było konieczności różnicowania słów kluczowych pod tym
względem. Pierwsze tygodnie badania traktowaliśmy jako test ustawień narzędzia,
przeglądając jedynie wyniki i oceniając skuteczność właściwego doboru fragmentów
internetowych wypowiedzi.
Od kwietnia 2015 do marca 2016 narzędzie zbierało wpisy, które zostały
zakwalifikowane do badania. Poniżej krótka analiza tematów podejmowanych we
wpisach zakwalifikowanych jako nienawistne wobec Ukraińców.
Aby przeprowadzić tematyczną analizę tematów negatywnych wypowiedzi konieczne
jest zbudowanie właściwego klucza kodowego, czyli kategorii, do których będziemy
zaliczać poszczególne wpisy.
W projekcie przyjęliśmy oddolną metodę budowy klucza kodowego, czyli koderzy
przeglądając przykładowe wpisy próbowali je generalizować, określając/ nazywając za
pomocą krótkich haseł. Później hasła te były uzgadniane, ujednolicane i ponownie
wykorzystane do kodowania. Ostatecznie do badania zakwalifikowaliśmy następujący
zestaw kodów:
• ekonomia - rynek pracy
• historia
• historia - 2 wojna światowa
• historia - odwołania do ZSRR
• historia - UPA/ Bandera
• inne
• inwektywy, zarzuty
• migracje do Polski

•
•
•
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•
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•

migracje uchodźcy
narodowość jako kategoria
newsy/wypadki
polityka
sport
Ukraina vs Polska
Ukraina vs Rosja
Ukraińcy vs Żydzi
wizy, granice, UE.

Kolejnym krokiem było wylosowanie tekstów do kodowania, a następnie sam proces
kodowania, czyli przypisywanie kategorii kodowych do danego fragmentu tekstu. Do
procesu kodowania i analizy wykorzystaliśmy oprogramowanie Atlas.ti 7.0. Usprawniło
to sam proces i pozwala na wykorzystanie zakodowanych treści w innych projektach
badawczych.
Analiza tekstów.
Poniżej prezentujemy teksty uporządkowane według przygotowanych kategorii
kodowych. Kolejność omawiania jest warunkowana wielkością danego zbioru, czyli
popularnością tematu. Kategorie najrzadziej pojawiające się w analizowanym zbiorze
zostały pominięte.
Kod: Ukraińcy a Polacy.
W przypadku tekstów dotyczących Ukraińców, co dosyć oczywiste, najczęściej pojawiały
się wpisy odnoszące się do ich obecności w Polsce, relacji z Polakami. Możemy je
podzielić na kilka kategorii:
•

pokazujące negatywne opinie Polaków na temat Ukraińców. Pojawiają się wątki
pokazujące Polskę jako kraj bardziej rozwinięty, o wyższym poziomie
kulturalnym
czy
cywilizacyjnym.
Jednocześnie
autorzy
domagają
się pozytywnych zachowań, niekiedy wdzięczności wobec Polaków za możliwość
przebywania w Polsce.

“przykładnie ukarać grzywna i zakaz wjazdu do kraju przez 5lat niech Ukraińcy wiedzą do
normalnego kraju wjeżdżają a nie tylko łapówki i alcohol”
“To, ze Ukraińcy w większości nie sa wdzieczni wobec narodu polskiego, chociaż dal im prace,
zapewnił naukę i stypendia dla dziesiatek tysiecy. Oni sa po żydach, najbardziej wrogim nam
narodem”
“Dziwne ze Polska rzadzili ukraincy, wczesniej zydzi ..same szpiegi podobnie jak w 39 roku
,,,sami obcy agenci sprzedali Polakow.....i chca Polakow wciagnac teraz do nastepnej

wojny....???????”
“Ukraińcy to nie Polacy. To są Rosjanie”

•

pokazujące pozytywne opinie Polaków na temat Ukraińców. Najczęściej
odwołują się do pracowitości Ukraińców, którzy przyjeżdżają do Polski
pracować. Ważnym wątkiem jest również bliskość kulturowa pomiędzy tymi
społeczeństwami.

„’Ukraińcy są dla nas bardzo wartościowymi imigrantami’ - podkreślił dodając, że przyjeżdżają
do Polski przede wszystkim do pracy, łatwo się też u nas asymilują”

•

opisujące relacje polsko-ukraińskie jako normalne relacje międzyludzkie, nie
odwołując się do stereotypów czy sensacji medialnych. Wielu piszących ma
osobiste relacje z Ukraińcami w Polsce, dzięki czemu nie muszą oni zawierzać
przekazom medialnym. Warto zwrócić uwagę, że ten typ tekstów jest szczególnie
wartościowy – buduje dyskurs w oparciu o fakty, realne wydarzenia.

„Relacje Polsko - Ukraińskie nie są tylko czarne lub białe. Osobiście znam kilku Ukraińców i
Ukrainek. Bardzo fajni i sympatyczni ludzie. Byłem na Ukrainie 2 razy, kilka lat temu. Raz zepsuł
nam się samochód pod Donieckiem. Ludzie byli mega”

•

przedstawiające kontakty polsko-ukraińskie jako bazujące zawsze na nienawiści,
zaszłościach historycznych. To relacja ze świata konfliktu, wrogich nacji
okopujących się na granicach swoich krajów.

„Żeby upewnić sie ze dzisiejsi Ukraińcy nie maja nic wspólnego z tymi co mordowali Polaków , to
proszę pojechać do Lwowa i założysz koszulkę z napisem Polska !!! Nie lubię komentować
czegoś czego niewiem”
“Ukraińcy ,Ruscy czy Niemcy nie różnią się niczym ....mordowali Polaków”

Historia.
W przypadku dwóch społeczeństw, graniczących z sobą „od zawsze”, kontekst
historyczny jest nie do przecenienia. Wspólne wojny i konflikty, okresy pokoju i
współpracy odciskają się na zbiorowych wyobrażeniach sąsiadów.
Teksty obecne w polskich mediach społecznościowych dotyczące Ukraińców bardzo
często odnoszą się do historii. I, co ciekawe, nie tylko do historii najnowszej. Odczytać
możemy wiele mitów i wyobrażeń o przyszłości obecnych do dziś w dyskursie

publicznym.
•

historia po prostu.

Najczęściej są

przywoływane wydarzenia, które związane są z historią Polski lub

historyczny kontekst (często bardzo negatywny) naszego sąsiedztwa.
„Ukraińcy ,Ruscy czy Niemcy nie różnią się niczym ....mordowali Polaków”
“Jeszcze nam Ukraińcy potrzebni? Wyjebali Polaków z Wołynia a teraz może jeszcze z Gdańska
nas wyjebią?”

Pojawiają się także bardziej precyzyjne odniesienia odniesienia do okresu po drugiej
wojnie światowej, najczęściej w kontekście ZSRR i KPZR.
„a jednym z tych odpowiedzialnych był Ukrainiec - Bolszewik Chruszczow”

•

II wojna światowa

Ten okres jest szczególnie istotny dla pamięci zbiorowej, przynajmniej z perspektywy
internetowego dyskursu. Bardzo często pojawiają się wątki polityczne, trudno rozdzielić
historię najnowszą od polityki.
„Wydawałoby się, że Rosjanie powinni wiedzieć, co wyzwalali, ale skoro ich TV mówi o „polskich
obozach” to może to faktycznie byli Ukraińcy”

•

kolaboracja Ukraińców z nazistami i ich uwikłanie w holocaust. Wiele głosów
odnosi

się

do

obozów

koncentracyjnych,

pojawiają

się

wątpliwości,

przemilczenie tego tematu nie jest skutkiem narzuconej odgórnie politycznej
poprawności.
„Nie jestem żydem i bardzo się zastanawiam czemu z takim uporem pomija się OBÓZ ZAGŁADY
w BEŁŻCU / proszę poczytać/ Zginęło tam około 900 000 / dziewięćset tysięcy/ żydów. Obsadę
stanowili Ukraińcy czyżby dlatego taka cisza”
“Kiedy 29 czerwca 1941 roku Ukraińcy witali kwiatami dzielnych wyzwolicieli z Wehrmachtu,
Żydzi pojęli, że nadciąga ich koniec”
“UKRA ZAMORDOWALI NAM INISTRA WOJNY 38 , WYMORDOWALI Z NIEMCAMI 2 MILIONY
ZYDOW , OBSLUGIWALI WSZYSTKIE OBOZY SMIERCI WLACZNIE Z AUSCHWITZ ! WOLYN , 200 .
000 PRZERZNIETYCH PILAMI ,SA ZDJECIA .!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PO WOJNIE UPA OUN , 100.000 !!!!!!!!”
„UKRAINCY TO LUDBOJCY !!!!!!!!!!!!! ZACZELI MORDOWAC Z NIEMCAMI , 2 MILIONY ZYDOW I
ZARZADZANIE OBOZAMI SMIERCI W POLSCE !!!!!!!!!! WOLYN , PO WOJNIE MORDY NA
POLAKACH I INNYCH NACJACH ,,, 2014 MAJ , 200 CYWILI ZABITYCH PRZEZ HITLEROWCOW
UKRAINSKICH”

•

UPA/ Bandera/ Wołyń

Oddzielne miejsce w wypowiedziach w mediach społecznościowych odgrywają
kluczowe dla historii najnowszej wydarzenia: działalność UPA, postać Stepana Bandery,
masakra na Wołyniu.
„Pamiętamy! 27 stycznia 1944 r. -w kilku powiatach Małopolski Wschodniej 27 stycznia UPA
wymordowała co najmniej 73 gajowych i leśniczych, najczęściej z ich rodzinami -w kol. Baszowa
pow. Łuck w walce z UPA zginęło 3 młodych Polaków”
“Dziadkowie zostawili na Wołyniu majątek z niemowlęciem cudem uciekli przed pogromem,
ostrzegli ich sąsiedzi- Ukraińcy”

Nie wszystkie wpisy traktujące o tej tematyce są jednoznacznie negatywne. Zdarzają się
próby pokazania innej perspektywy.
„Ukraińcy , Bandera to jest inna historia, niewygodna, inaczej postrzegana przez Polaków i
Ukraińców. Nie ma też tego wymiaru, hitlerowskie Niemcy, co obozy koncentracyjne, co
holocaust. Teraz mówimy o niemieckich obozach koncentracyjnych”

Niekiedy nawiązania do UPA odnoszą się do wydarzeń współczesnych:
“W czwartek około godziny 22.00 w akademiku UMCS Helios Policja zatrzymała studenta z
Ukrainy, który przechowywał na terenie akademika wojskowe bagnety oraz kuszę. Oprócz broni
znaleziono flagi UPA (banderowskie) oraz sprofanowaną”

Migracje do Polski.
W mediach społecznościowych znajdujemy teksty, które opisują migracje Ukraińców do
Polski jako narastający proces.
„Ukraińcy powoli zasiedlają Kraków. Jeszcze niedawno ich ”Swoboda” mówiła że Kraków to
haroszyj ukraińkij horod”

Jak w każdym z opisywanych wątków tematycznych, tak i tutaj pojawiają się negatywne
odniesienia. Wiele osób okazuje przywiązanie do idei społeczeństwa etnicznie
homogenicznego, traktując wszelką inność jako zagrożenie.
“Ukraińcy przywlekli już świńsą grypę do Krakowa. Jeden delikwent już nietutejszy (R.I.P.)
#swinskagrypa #krakow”
„We Wrocławiu na każdym kroku słyszy się ten ukropski język, w każdej firmie Ukraińcy ..
Zabierzcie ich stąd”

Warto zwrócić uwagę na wiele pozytywnych, a przynajmniej aprobujących głosów
odnoszących się do pobytu Ukraińców w Polsce. Niepokój może budzić fakt, że te
niekrytyczne głosy wobec mniejszości Ukraińskiej w Polsce pojawiają się często w
perspektywie „mniejszego zła” – skoro muszą być w Polsce obcy, to niech to będą
Ukraińcy, a nie migranci z Azji/ Afryki.
„No dobra są Ukraińcy , ale jeszcze sobie takich jaj jak ciapactwo to nie robią”
“Ale jest ich milion około i powinniśmy chcacym pozostać oferować obywatelstwo. Lepszy
ukrainiec który nauczy sie polskiego niz jakiś czarnuch allach akbar”
„Ukraińcy to akurat mogą być i dobrze się adaptują”
“W porządku, ale niech będą to Czesi, Słowacy, Białorusini, Rosjanie, Litwini, Łotysze czy ostatecznie - Ukraińcy . Gdyby to byli Skandynawowie czy Germanie z dziada pradziada to
również nie widziałbym problem”

Ekonomia, rynek pracy.
Wychodząc poza kwestie historyczne czy związane po prostu z przebywaniem
Ukraińców w Polsce, widzimy odniesienia do ważnych obszarów życia. Najczęściej
dotyczą one kwestii ekonomicznych, a w szczególności runku pracy.
Po pierwsze, mamy teksty, które są po prostu opisami rzeczywistości – różnic,
problemów, kwestii prawnych.
„NN albo nie widzisz o co tu chodzi, albo nie chcesz widzieć. Ale trudno, już tłumaczę. Otóż
pracodawca (często są to Ukraińcy , którzy pootwierali tu firmy) nie może napisać wprost, że
poszukuje pracownika – Ukraińca”

Po drugie, problemy polskiej gospodarki wynikające z braku rak do pracy. TO cały zbiór
wypowiedzi, którego autorzy opisują pozytywne strony migracji Ukraińców do Polski,
ich przydatność dla polskie gospodarki.
„Wtedy kilku polskich plantatorów truskawek zaorało uprawy bo Ukraińcy nie przyjechali na
zbiory z powodu niskiej stawki”
“Ukraińcy są dla nas bardzo wartościowymi imigrantami’ - podkreślił dodając, że przyjeżdżają
do Polski przede wszystkim do pracy, łatwo się też u nas asymilują”

Negatywne aspekty w kontekście ekonomicznym, to przede wszystkim “zabieranie
miejsc pracy” przez ukraińskich pracowników.

“Udaje. Do tego Ukraińcy stosują dumping cenowy bo są zatrudniani w firmach na ukrainie
pracując w Polsce a u Nas Polacy wywalani są z pracy. To milion ukradzionych Polakom Miejsc
pracy”
“Bo Ukraińcy pracują za mniejsze stawki i nie upominają sie o swoje prawa wiec sa tanim
pracownikiem... Jak dla mnie to tez dziwna sytuacja”

Dodatkowo odnajdujemy głosy, które można opisać jako krytyczne wobec kapitalizmu,
globalizacji, procesów migracyjnych jako takich.
“Ukraina, nareszcie wolna i niezależna, Vivat! Kobiety ukrińskie będa obcierać gówna starcom
„lepszego sortu” o Ukraińcy wyprą Polaków i Bułgarów z budów europejskich. Niech się święci
bezrobocie i prywatyzacja”
“Bo w Polsce też Ukraińcy napierdalają w malinach. A polski magister na wyspach jest nic nie
warty, bo tu wszystko musi być Royal”
“Ale nie o tym Europa rozmawia. W Polsce Ukraińcy pełnią tę samą rolę, którą w przeszłości
pełnili Portugalczycy we Francji czy Turcy w Niemczech. Czyli - serwis sprzątający dla kobiet i
proste prace budowlane dla mężczyzn”

Ukraina vs Rosja
Toczący się konflikt pomiędzy Ukrainą i Rosją musiał znaleźć odzwierciedlenie także w
polskich mediach społecznościowych. Pierwsze, co zauważamy, to posty relacjonujące
sytuację w rejonach konfliktu.
„Ukraińcy nie kontrolują granicy. Rosja blokuje misji OBWE dostęp”
“Sześciu rosyjskich wojskowych skazały dotychczas ukraińskie sądy za udział w konflikcie w
Donbasie po stronie separatystów, a przeciwko kolejnym”
“W niektórych przypadkach Ukraińcy otwierali ogień w odpowiedzi na ataki. Tradycyjnie
napięta sytuacja utrzymuje się na odcinku donieckim’ - przekazał sztab”

Pojawiają się także głosy, które opisują konflikt ukraińsko-rosyjski ze względu na
perspektywy jego wpływu na polskie społeczeństwo.
„Ukraińcy chcą nas ‘wkręcić’; w konflikt militarny z Rosją. Obecnie szykują się do ‘wyzwoleni’;
Donbasu a dalszym celem bliższego zadania jest inwazja”

Jeszcze inna grupa postów odnosi się rozumiejąco do ludzi, którzy z powodu wojny
opuszczają terytorium Ukrainy.
“A ja sie im nie dziwię. Na wiosnę to już będzie siódma z kolei mobilizacja na Ukrainie (chodzi te
porozumienia pokojowe z Mińska). Kto normalny by nie uciekał?”

Sport.
Co ciekawe i charakterystyczne dla mniejszości Ukraińskiej – ze względu na bliskie i
historycznie długie sąsiedztwo, a także na wielkość społeczeństwa ukraińskiego – wiele
wątków dotyczących Ukraińców koncentruje się na „świecie życia codziennego”. W tym
obszarze mieszczą się także wszelkie doniesienia i wzmianki związane ze sportem.
„Także Ukrainiec Ihor Tyszczenko, który przyzwoicie wypadł w środę i szkoleniowiec chciałby
go zatrzymać we Wrocławiu. Kontrakt nie został jeszcze jednak”
“Bałaszow to szósty Ukrainiec w historii Wisły. Najlepiej dał się poznać Sydorenko.”
“Zmagania ukończyło wtedy aż 1171 osób, a bieg zwyciężyli Ukrainiec Andrzej Starżyński i Polka
Magda Kłoda”
“także Paweł Zabielski, który grał już w Lubliniance w zeszłym sezonie. W bramce występował
młody Ukrainiec – Taras Nichyk, który jesienią bronił barw a-klasowych Błękitnych Dys”

Newsy, wypadki
Podobnie, w kategorii „wydarzeń życia codziennego” możemy rozpatrywać teksty
pokazujące Ukraińców jako bohaterów wydarzeń relacjonowanych przez media.
„22-letni Ukrainiec w nocy 23 stycznia na 24 stycznia zaginął w okolicach Wałów Chrobrego w
Szczecinie”
“Kierowca BMW, ktory potracił 13latkę na Ursynowie i uciekł zatrzymany. To 22letni Ukrainiec”
“Funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili, że Ukrainka chcąca przekroczyć granicę posłużyła
się paszportem nastolatki”

Podsumowanie.
Podsumowując powyższą analizę warto podkreślić kilka stwierdzeń:
•

Ukraińcy mieszkający w Polsce są mniejszością na tyle dużą, że w wielu
wypowiedziach w mediach społecznościowych są opisywani/ wspominani nie
tylko w oparciu o stereotypy (jak to ma miejsce w przypadku innych mniejszości
w Polsce), ale wypowiedzi bazują na realnych zachowaniach/ sytuacjach/
problemach;

•

kluczową role w kształtowaniu opinii o mniejszości ukraińskiej pełni stosunek do
wspólnej historii – najbardziej negatywne głosy odnoszą się do katalogu krzywd
historycznych, w szczególności czas drugiej wojny światowej;

•

wątkiem poruszanym w wielu postach i wypowiedziach są kwestie gospodarcze,

w szczególności te, dotyczące rynku pracy, płacy minimalnej, legalności pracy,
itp.;
•

posty w mediach społecznościowych zdominowane są przez wydarzenia bieżące.
W przypadku Ukraińców jest to przede wszystkim konflikt z Rosją, ale także
bardziej „zwyczajne” tematy, jak sport (Ukraińscy sportowcy występujący w
polskich klubach), codzienna kronika wypadków, itp.

