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ALEKSANDER FREDRO „NOCLEG W APENINACH" 

• • 1ewo nica 
Rolnik spod Warszawy przez półtora roku więził Ukrainkę, nie płacąc jej, bijąc ją, 
traktując jak nałożnicę. Jest więcej takich przypadków, ale media wolą pisać 
o wykorzystywaniu polskich robotników we Włoszech. 

Dzień dobry, panie kierowco. Pił pan coś dzisiaj! Końcówka lutego, deszuowy dzień, droga 
łąuąca podwarszawskie miejscowości Błonie i Leszno. Radiowóz jest z Błonia, kierowca 
to 34-letni Mariusz N„ rencista z pobliskiej wsi Wawrzyszew. Czuć od niego alkohol, nie ma 
dokumentów. Zostawił w domu. Policjanci jadą z nim„na adres" 
Nieotynkowany klocek w środku błotnistego ugoru pokrytego stertami zardzewiałych uęści 
maszyn i bańkami po ropie. Na widok policyjnego wozu z domu wybiega młoda kobieta. 
Włosy w nieładzie, na twarzy przerażenie, w rękach malutkie dziecko: - Ratujcie mnie, 
zabierzcie ze sobą, ja proszę pana bardzo o pomoc... 
29-letnia Natalia Moskaluk była - jak twierdzi - więziona przez półtora roku. Mariusz N. 
trzymał ją najpierw zamkniętą w nieogrzewanej oborze, potem na poddaszu domu, który 
zajmuje ze swoją matką i z siostrą. Dom wygląda w środku jak ze złego snu: ciężko 
znerwicowana matka nałogowo pije, zalękniona siostra nie ma jeszcze 14 lat. Mariusz, jeżeli 
jest trzeźwy, pracuje dorywczo albo handluje wespół z okolicznymi chłopami. Chociaż 
od interwencji patrolu z Błonia minęły trzy tygodnie, mężczyzna jest na wolności. To Natalia 
musi się ukrywać. 
Spotykamy się w schronisku w Warszawie. Dla obserwatora z zewnątrz to prywatne 
mieszkanie w kamienicy. Adres musimy zachować dla siebie, bo żyją tu w większości 
kobiety poszukiwane przez mężów-potworów. Szefowa placówki na co dzień jest 
urzędniuką w Ministerstwie Pracy, pomagają jej wolontariuszki, uynsz pjaci poza
rządowa fundacja. Natalia - ładna, drobna brunetka - pokazuje nam siniaki na rękach (już 
znrkające) i telefon, dzięki któremu się tutaj znalazła. 
Operatorzy komórkowi dodają do większości modeli usługę „wiadomości z sieci" 
To wirtualna tablica ogłoszeń. Chętni z całej Polski za darmo odbierają (i mogą rozsyłać) 
krótkie SMS-y dowolnej treści. Pod koniec ub.r. Natalia wysłała w ciemno apel o ratunek. 
Napisała o więzieniu, biciu, znęcaniu się i o tym, że nie wie, co robić. Odezwało się kilku 
wykolejeńców z propozycjami seksualnymi i jakiś „Robert z Piaseuna - nauuyciel". Podał 
numer swojej znajomej, Ireny. Napisał, że to dobra kobieta, wrelu ludziom pomogła. 
- Jak czekałam za wiadomością od niej, to ten mój się połapał, że mkam na coś, i zabrał 
telefon - Natalia w rozmowre nie wymienia imienia Mariusza N. Mówi o nim„on" albo .,ten". 
26 lutego br. przez większość dnia padał śnieg z deszuem. 
- Kiedy zauął bić, to jeszue było jasno. $ciągnął mnie za włosy ze strychu na dół domu, 
krzyual on, krzyczała matka jego:„Jeb„.! Ty jeb„.'"· Wywlókł mnre na podwórze bez ubra
nia, zatrzasnął drzwi, a dziecko w środku zostało i pjaue. Weszłam z powrotem przez 
okienko od piwnicy i mówię, ze zaraz tu policja przyjedzie. Tak wymyśliłam, żeby się wy
straszył i nie bił. Wybiegł z domu. Krzyknął do matki, ze idzie się napić na cepeenie. To ja się 
zamknęłam przed nią na strychu sama i przy oknie stoję. Jak się ściemniło, rzeuywiście 
poliqa przyjechała. Nawet nie pomyślałam: A skąd oni tu się wzięlil Od razu wybiegłam 
z dzieckiem. Ale nie chcieli mnre zabrać, tylko jego znów wzięli. Obiecali przysłać po mnie 
drugr wóz. O mój Boze, jak ja się denerwowałam, że mnie tu zostawią, a ten wróci„. 
Szczęście, przyjechał policjant, będę mu do śmierci dziękowała. Mogłam zabrać i swoje 
ubrania, i telefon. A tam już na numer dobra pani Irena dzwoniła. To jej odpisałam, 
że jestem z policją. Na komisariacie byli zasmuceni:„Co my z wami zrobimy I". Bo ja i córka 
nie mamy żadnych dokumentów, mała nie jest zarejestrowana. Długo się naradzali, 
w końcu zawieźli nas do Warszawy, do noclegowni dla bezdomnych. I stamtąd ja wysłała 
SMS-a do Ireny. („.) 
Natalia Moskaluk jest Ukrainką. Pochodzi z miejscowości Gwoździec - między Kołomyją 

a Stanrsławowem. W miejscowej piekarni zarabiała średnio 100 hrywien, 50 złotych 

miesięunie. Jako premię wolno jej byto zabierać do domu chleb. W 2006 r. za namową 
koleżanki wyjechała do Polski. W zimny poniedziałek 18 grudnia stanęła pierwszy raz 
na ukraińskiej birży- placyku za wielkimi halami przetwórni warzywnej Dawtona w Błoniu. 
O trzeciej-czwartej rano stawało tam wówuas codziennie kilkadziesiąt Ukrainek. Od czasu 
do uasu podjeżdża! Polak autem: trzeba dwóch do przebierania ziemniaków, trzech 
do sprzątania placu„. Praca na dzień, dwa, rzadko na więcej niż tydzień. 
- Stoiki myłam, paprykę uyściłam. Trzy zlote za godzinę. 
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- „.na uarnol 
- Oczywiście. Wiza turystyczna po trzech miesiącach się skończyła. Myśmy mieszkały z czte-
rema innymi, też z Ukrainy, nielegalnie, w garażu. 150 zł za miesiąc i samemu trzeba było 
kupować gaz w butlę do ogrzewania. Jak zabrakło roboty, zabrakło na czynsz, wtedy jedna 
pani mi dała telefon „tego". 
Mariusz N. szukał taniej pracownicy, bo miał w piwnicy większą ilość marchwi do oczyszue
nia. I tak się to wszystko zauęło. 
- Najpierw dojeżdżałam co dzień z Błonia do Wawrzyszewa pekaesem albo autostopem, 
a raz on mnie po pracy odwiózł samochodem. Pokazał na nogę swoją, którą ma bez palców, 
zagadał, że w dzieciństwie matka go nie dopilnowała, teraz z tego utyka, żadna go chce, 
a on dobry„. Jakbym ja go zechciała, to bym mogła za darmo i mieszkać, i pracować. 
Zgodziłam się. Nie od razu, ale się zgodziłam. 
Wiosną 2007 r. Natalia zachodzi w ciążę. Przez lato Mariusz N. trzyma ją w oborze, w ciągu 
dnia wysyła do pracy na pole i do domu sprzątać. Gdy ciąża robi się widoczna, za zgodą 
matki Mariusza Ukrainka wprowadza się pod dach rodziny N. Dosłownie pod dach: jej 
„pokój" to wydzielony na ciemnym strychu kąt - bez wody i toalety, ale ze starym 
telewizorem i z oknem, przez które widać zabłoconą asfaltową drogę. Natalii nie wolno 
wychodzić, gospodarze pozwalają jej poruszać się wyłącznie po obejściu. 
Mariusz zabiera i chowa gdzieś paszport, nie daje jui żadnych pieniędzy. Z tego, 
co dotychuas zarobiła, Natalia kupuje sobie nokię. Gdy nie przebiera ziemniaków, nie pierze 
i nie sprząta kuchni, ogląda telewizję i przegląda wiadomości z sieci komórkowej. Konku
bent jest coraz bardziej agresywny. Natalia tak opisze go później w SMSach do Ireny: 
Z pozoru miły jest, ale tak naprawdę ta diabeł. Prosi/am ga, że muszę pójść do dentysty, bo się 
morduję z zębem, a an mówi, żebym cierpiała. Wtedy zrozumiałam, ze ja mu potrzebna tylko 
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jako dziwka, jako służąco. A jak jestem w ciąży, same straty ze mną, nie dochody. 
On uwielbia dusić i kopać. Kiedy by/am w ósmym miesiącu, to dusił mnie, a jego matka 
widziała iśmiala się: Dopierd.„ cil („.) 
Natalia rodzi córeukę w grudniu 2007r. Mała waży ponad 4 kilo. („.) 

-Tyle się zmieniło, że on wodę nam na stryszek doprowadził i mogłam czajnikiem nagrzać, 
żeby małą w misce umyć. Przez to, że się musiałam opiekować, nie chodziłam w pole, więc 
ten mi powiedział, że kiedy nie pracuję, to jeść też nie będę dostawała. Miesiąc nic nie 
kupował. Aż się jego matka zlitowała, choć mnie nienawidzi - „ukraińską suką" nazywa -
to chleb przynosiła. 
- Nie próbowała pani uciekaćl 
- A dokądl W całym Wawrzyszewie są albo jego znajomi, albo rodzina. Myślicie, ze oni 
nie znali losu mojegol Czy to mnie jeden raz na podwórzu widzieli z dzieckieml Ale sobie 
każdy myślał: Ja to własność jego. Niewolnica taka. 
Obok klocka rodziny N. znajdujemy dwóch sąsiadów. Z prawej samotny staruszek. Mieszka 
z psem w rozpadającym się parterowym budyneczku. 
- Znał pan tę Ukrainkę, którą N. trzymał na strychu I 
-Widziałem ją, jak stała przy płocie z dzieckiem, i to wszystko. 
- Nie słyszał pan, że jest bita i 
- Nigdy. 
Z lewej strony większe gospodarstwo: dwoje starszych państwa i syn, który także mieszka 
z Ukrainką. Oboje młodzi pracują, pięcioletni chłopuyk spędza dzień z dziadkami. Babcia 
mówi, że nie ma nic przeciwko Ukraińcom, ale takiej synowej jak Natalia to by nie chciała. 
- Nasza Ukrainka robotna, a tamta na pole nie chodziła. Mariusz przez nią pił. 
Skąd pani wiei 

- Sam mi mówił. 
W kolejnych domach mieszkają bliżsi i dalsi krewni N. Rozmawiając z nimi, nie mozemy 
się oprzeć wrażeniu, że coś między sobą ustalili, bo powtarzają: Natalra była łasa na pie
niądze, w polu nie pracowała, jeść dostawała. Sam Mariusz N. zaprzeua, by kiedykolwiek 
bił. Denerwuje się, przeklina, zapowiada, że odbierze Natalii córeukę. 
-Widzieliście to dziecko I Moje jest Grube, zdrowe, czy tak by wyglądało, jakby ona była 
głodzona 7 Robić jej się nie chciało, dlatego uciekła. 
-Czemu trzymał ją pan na strychu I 
- Tak się mieszka, jakie są warunki. Bogaty nie jestem. A ona by tylko pieniędzy chciała. 
Do Biedronki jeździć i jej kupować' 
Z noclegowni dla bezdomnych wyciągnął Natalię łańcuszek ludzi dobrej woli. 
Powiadomiona przez „Roberta z Piaseczna" Irena opowiedziała historię swojej znajomej, 
takle pochodzącej z Ukrainy Marii Jakubowi u. Maria prowadzi w Warszawie małą firmę 
tłumaczeniową. To ona zawiadomrła fundację Centrum Praw Kobiet, która ulokowała 
kobietę i dziecko w schronisku o tajnym adresie. Tydzień temu fundacja wysiała 

do komisariatu w Błoniu zawiadomienie o przestępstwie: 
W okresie od czerwca 2007 do 26 lutego 2009 c Natalia Moskaluk była więziona oraz 
przymuszana do pracy(..), doznawała w tym okresie także cierpień fizycznych i psychicznych 
z rąk sprawcy polego;ących na biciu jej, kopaniu, uderzaniu glową o ścianę, ciągnięciu 

za włosy, zrzucaniu po schodach, duszeniu rękom i, uderzaniu taboretem w tył głowy. Czynów 
tych Mariusz N. dokonywa/ zarówno w okresie ciąży, jak i po urodzeniu się dziecka (__.). 
Pokrzywdzona ponadto nie miało właściwej opieki medycznej i była głodzona, żywiąc się 
suchym chlebem. Jakakolwiek prośba o pomoc w dostępie do lekarza kończyła się dotkliwym 
pobiciem i wyrzucaniem bez odzieży na mróz. Pokrzywdzona próbowała zawiadomi( policję, 
jednakże była p!/nowana przez sprawcę lub jego rodzinę (. . .) zwróciła się o pomoc 
w uwolnieniu poprzez wysianie SMS-a.„ 
- Historra Natalii to wierzchołek góry lodowej - mówi Maria Jakubowicz. -Wokół Warszawy 
jest więcej gospodarstw, gdzie rolnicy trzymają Ukrainki, nie pjacąc, bijąc, traktując jak na
łoznrce. Ale media wolą pisać o wykorzystywaniu polskich robotników we Włoszech. (.„) 
Kilka dni temu doniesienie fundacji dotarło do komendy w Błoniu. Gdy rozmawialiśmy 
w piątek 13 marca, Mariusz N. już wredział, że policja wszczęła postępowanie w jego 
sprawie. - Ta cipa mi gnoju chce narobić - mówi - ale jej się nie uda. Tu wszyscy we wsi 
są za mną i potwierdzą, jak było. 

PIOTR GŁUCHOWSKI, MARCIN KOWALSKI, NIEWOLNICA NATALIA„,GAZETA WYBORCZA''. 17.03.2009. 
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