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PODZIĘKOWANIA

W przygotowaniu tej książki pomogli przede wszystkim jej bohaterowie i inne osoby, które 

z różnych względów muszą pozostać anonimowymi. To im należą się podziękowania, 

bo bez nich tej książki by nie było.
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III. W ZAWIESZENIU

„Może Krym wróci kiedyś do Ukrainy, ale na pewno bez Sewastopola” – stwierdził Iwan.

Iwan przyjechał z żoną do Jałty niedługo po przyłączeniu półwyspu do Rosji. Wcześniej mieszkali 
w Soczi, ale ponieważ mieli dziecko, ze względu na zdrowy klimat przenieśli się na wybrzeże 
Krymu. Wydawało się też, że półwysep może się stać świetnym miejscem dla młodych i 
przedsiębiorczych ludzi z Rosji. Żona Iwana pracowała w Soczi w branży turystycznej i w Jałcie 
małżonkowie postanowili się zająć tym samym.

Wraz z nimi na Krym przyjechało wielu Rosjan zwabionych nowymi możliwościami. Szybko zderzyli 
się jednak z rzeczywistością. Liczni znajomi Iwana zdążyli już wrócić do Rosji. Nie wytrzymali „kon-
kurencji” z miejscowymi, którzy latami budowali swoje układy na krymskim wybrzeżu.

Minęło pięć lat od aneksji, ale dla Iwana Krym to wciąż nie jest Rosja.

Jałta, kwiecień 2019 r.

(fot. Marcin Suder)
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Jałta, kwiecień 2019 r.

(fot. Marcin Suder)

Ż Y C I E  Z  S A N K C J A M I

Na zajęcie półwyspu Zachód odpowiedział sankcjami. Krym został odcięty od systemów płatni-
czych Visa i Mastercard. Nie da się więc zapłacić zagraniczną kartą ani wypłacić pieniędzy z ban-
komatu. Takie operacje mogą wykonać tylko posiadacze kart wydanych w Rosji. Ograniczenia 
systemów płatniczych są jednak obchodzone – prawdopodobnie przez rejestrację płatności na 
terenie Federacji Rosyjskiej. Na Krym w obawie przed zachodnimi sankcjami nie weszły największe 
rosyjskie banki. System bankowy na półwyspie do dzisiaj jest problemem. Na przykład wymiana 
waluty w popularnych miejscowościach turystycznych może oznaczać ponadgodzinne oczeki-
wanie w kolejce. 

Na Krymie nie działają też w roamingu europejskie numery telefonów komórkowych. Zresztą nie 
ma tu oficjalnych operatorów z Rosji, którzy również obawiają się zachodnich sankcji. Co prawda, 
mieszkańcy Krymu mogą korzystać z usług jednego z największych rosyjskich operatorów komór-
kowych – MTS – ale umowa podpisywana jest oficjalnie w Kraju Krasnodarskim, a na wyświetla-
czu telefonu widnieje symbol roamingu.

Uruchomionego pod koniec 2019 r. pasażerskiego połączenia kolejowego nie obsługują pań-
stwowe Koleje Rosyjskie (RŻD), lecz prywatny przewoźnik Grand Serwis Ekspres.

Ponadto na Krymie niektóre produkty są droższe niż w Rosji. Tzw. miesięczny koszyk zakupowy w 
2018 r. kosztował na półwyspie 4288 rubli, a w Federacji Rosyjskiej – 3989 rubli. Ceny pewnych 
artykułów spożywczych były znacząco wyższe niż na terytorium Rosji. Na przykład kilogram 
bananów na wybrzeżu Krymu kosztował 100–120 rubli, podczas gdy w Moskwie można go było 
kupić nawet za 50. Na półwyspie za mleko trzeba było zapłacić 80 rubli, w Rosji zaś – od 50 do 
60. Droższe było również mięso. Ale chodzi nie tylko o ceny, lecz także o jakość towarów. Niektórzy 
mieszkańcy Krymu wciąż wspominają ukraińskie produkty, m.in. sery.

Pojawiają się, co prawda, nowi krymscy producenci, ale ceny ich towarów są bardzo wysokie, np. 
mały krymski camembert kosztuje powyżej 200 rubli, czyli ponad 10 zł. Podobnie jest z cenami 
krymskich win, za które często trzeba zapłacić więcej niż za europejskie.

Wraz z aneksją z półwyspu zniknął McDonald’s, zastępowany obecnie w Sewastopolu przez 
rosyjski Świat Burgerów. W Symferopolu działa sieć CFC, czyli Crimean Fried Chicken.

Pod koniec 2018 r. średnie wynagrodzenie na Krymie wynosiło 29 600 rubli (dla porównania: w Rosji 
było to 32 635 rubli). To jednak dane oficjalne. W rzeczywistości najwięcej ofert pracy proponuje 
pensje w przedziale 12–20 tys. rubli.

Crimean Fried Chicken. Symferopol, kwiecień 2019 r. (fot. Marcin Suder)
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Most Krymski. Kercz, kwiecień 2019 r. (fot. Marcin Suder)

T U R Y S T Y K A  Z  F L O T Ą  C Z A R N O M O R S K Ą  W  T L E

Wielu osobom Krym kojarzy się z wypoczynkiem. Do momentu aneksji przybywało tutaj do 6 mln 
turystów rocznie. Przeważali mieszkańcy innych regionów Ukrainy, ale rosła też liczba gości z 
Europy. Trudno ocenić, ile osób rzeczywiście wypoczywa obecnie na Krymie. W 2018 r. władze 
ogłosiły, że został pobity „ukraiński rekord” i Krym odwiedziło 6,8 mln turystów. W roku 2019 miało 
to być już ponad 7 mln, ale eksperci kwestionują te dane. Ponadto nie chodzi wyłącznie o liczbę 
turystów. 

„Teraz nareszcie zaczną przyjeżdżać bogaci Rosjanie” – przewidywał w marcu 2014 r. właściciel 
galerii w Ałuszcie. 

Ponad pięć lat później miejscowi przyznają, że większość turystów z Rosji nie należy do najbogat-
szych i stara się na wszystkim oszczędzać.

Turyści zagraniczni, którzy przybywają na Krym od strony Rosji, łamią ukraińskie prawo, pozwala-
jące wjeżdżać na półwysep tylko od strony obwodu chersońskiego (i wyjeżdżać również tamtędy). 
Obcokrajowcy potrzebują zezwolenia wydanego przez ukraińską służbę migracyjną.

Ale to prawda, że na Krym łatwiej się teraz dostać. W grudniu 2014 r. Ukraina wprowadziła bloka-
dę transportową półwyspu, kasując połączenia kolejowe i autobusowe. W maju 2018 r. otwarto 
część drogową mostu Krymskiego, łączącego półwysep z Rosją. Z punktu widzenia Ukrainy i 
prawa międzynarodowego to nielegalna inwestycja. Głównym wykonawcą prac związanych z 
budową mostu była jedna z największych rosyjskich firm budowlanych Stroygazmontazh, która 
należy do Arkadija Rotenberga, bliskiego znajomego prezydenta Putina. Po aneksji Krymu rosyjski 
biznesmen został objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

W grudniu 2019 r. uruchomiono część kolejową mostu Krymskiego. Początkowo pociągi obsługi-
wały Petersburg i Moskwę z Symferopolem i Sewastopolem. W 2020 r. sieć połączeń kolejowych z 
Krymem objęła ponad 30 rosyjskich miast. Pod Symferopolem powstał nowoczesny port lotniczy, 
który obsługuje połączenia z Rosją. Z kolei na samym półwyspie trwa budowa autostrady Tawry-
da (w znacznej mierze już gotowej), łączącej Kercz z Symferopolem i dalej z Sewastopolem. Na 
rozbudowę infrastruktury władze rosyjskie przeznaczają miliardy rubli. Ma to, ich zdaniem, przy-
spieszyć integrację Krymu z Rosją.
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