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O konwencję turystyczną ze Słowacją

O turistický dohovor so Slovenskom

For the Tourist Convention with Slovakia

Abstrakt: V príspevku boli predstavené snahy o vypracovanie turistického dohovoru so Slovenskom po roku 1989, najmä 
aktivity realizované Euroregiónom Tatry a horolezeckými a turistickými organizáciami. Tradícia podobných dohovorov siaha 
až do medzivojnového obdobia – prvý dohovor s Česko-Slovenskom bol podpísaný v roku 1925. Na jeho základe prekračova-
nie hraníc umožňovali preukazy Poľského tatranského spolku (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie) a Klubu československých 
turistů a v zimnej sezóne – Poľského lyžiarskeho spolku (Polski Związek Narciarski) a Svazu československých lyžarů. 
Dohovor fungoval do začiatku 2. svetovej vojny. V roku 1955 bol podpísaný dohovor s Československou republikou, ktorý sa 
vzťahoval len na Tatry, a po rozšírení v roku 1961 pojal do seba aj Nižné Tatry a Pieniny. V roku 1980 dohovor prerušila vláda 
ČSSR. Z iniciatívy samospráv skúpených v Euroregióne Tatry od 1995 prebiehali rokovania zo slovenskou stranou. V tom 
istom roku nadobudli platnosť dva medzinárodné dohovory: zmluva o malom pohraničnom styku a o hraničných prechodoch, 
prechodoch na turistických cestách a zásadách prekračovania štátnej hranici mimo hraničných prechodov. V roku 1996 sa 
podpísalo zmluvu s Českou republikou a v roku 1999 – so Slovenskou republikou o tvorení turistických hraničných precho-
dov. Kontrola turistického ruchu na obidvoch stranách hranici nebola však zjednotená, niekedy prichádzalo aj ku kurióznym 
riešeniam, napr. turistický prechod na úseku Sromowce Niżne–Červený Kláštor vyžadovalo prebrodiť sa Dunajcom. Vstup 
obidvoch štátov do Európskej únie neprinieslo veľa zmien v oblasti cezhraničnej turistiky – úplná sloboda cestovného ruchu 
bola možná až po ratifikácii Schengenského dohovoru v roku 2007. (preklad Magdalena Gromadzka)
Abstract: The article discusses the history of the effort for the creation of the tourist convention with Slovakia after 1989, 
and especially of the actions taken by the “Tatra” Euroregion  and the touristic and mountaineer communities. The tradition 
of similar agreements dates back to the interwar period – the first convention with the Czechoslovak Republic was intro-
duced in 1925. To cross the border then enabled the passes of Polish Tatra Society and of the Club of Czechoslovak Tourists, 
and in the winter season – of Polish Ski Association and of  Society of Czechoslovak Skiers. The convention acted to the 
outbreak of World War II. In 1955 a new convention with the Czechoslovak Socialist Republic was signed, whose coverage 
was limited to the Tatras, and following the enlargement of the area in 1961 included the Niżne Tatras and the Pieniny. In 
1980 the convention was suspended by the authorities of the CSRS. On the initiative of local authorities who are members of 
the Euroregion “Tatra”, since 1995 there were talks with the affected party of the Slovak Republic. In the same year entered 
into force two international agreements: agreement on local border traffic and of the border crossing points, crossings on the 
tourist routes and on the principles of crossing the state border outside border crossing points. In 1996 an agreement on the 
creation of tourist border crossings with the Czech Republic, and in 1999 – with the Slovak Republic were signed. Tourist 
traffic control at both sides of the border, however, was not uniformed, there also sometimes happened odd solutions, such 
as crossing the border from Sromowce Niżne to the Červený Kláštor required transition by Dunajec ford. The entry of both 
countries to the European Union has changed little in the field of cross-border tourism – total freedom of tourist traffic has 
brought only ratifying of the Schengen Agreement in 2007. (translated by Paweł Poznański)
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Wprowadzenie

Przemiany polityczne w Europie Środkowej po 1989 r. – a w szczególności powstanie odrębnego 
Państwa Słowackiego – sprawiły, że w środowisku turystów górskich oraz taterników pojawiły się dążenia 
mające na celu ułatwienie przemieszczania się w rejonie biegnącej głównym grzbietem Tatr granicy pań-
stwowej (Dyląg 1996h). Taternicy byli bowiem świadomi, że znakomita większość wspinaczek w rejonie 
Rysów czy Mięguszowieckich Szczytów wymaga podejścia lub wycofania się ze ściany po słowackiej 
stronie granicy (Dyląg 2012). Ba, niektóre polskie znakowane szlaki turystyczne – na przykład w rejonie 
Świnicy czy Goryczkowych Czub – biegły po prostu w granicach słowackiego terytorium. Wśród przewod-
ników tatrzańskich – zrzeszonych m.in. w Akademickim Kole Przewodników Tatrzańskich w Krakowie, 
dla których prowadzenie wycieczek w szeroko rozumianej strefie polsko-słowackiego pogranicza było 
sprawą oczywistą i praktykowaną od początku istnienia tej organizacji (Dyląg 1994c) – zaczęła dojrzewać 
myśl utworzenia specjalnej konwencji turystycznej ze Słowacją. Podjęto nawet kilka dyskusyjnych prób 
zdefiniowania nowej klasyfikacji turystycznej rzeczywistości tatrzańskiej (Dyląg 1997b–c). Po zachłyś-
nięciu się tym niespodziewanym powiewem wolności rychło przyszło otrzeźwienie.

Dziesiątki wycieczek podążających w dekadzie lat 90. do i ze Słowacji poddawano upokarzającym 
procedurom celnym na nielicznych przejściach granicznych. Wyjście z autokaru przed odprawą celną na 
terenie przejścia było karane mandatami. Parkowanie w nieoznakowanym miejscu czy – przykładowo 
– przewożenie nart w samochodzie, nie mówiąc o przekroczeniu dozwolonej prędkości, słusznie podle-
gało podobnym sankcjom. Ale już nielegalne przekraczanie granicy w wysokogórskim obszarze Tatr czy 
swobodne wędrowanie nieodległymi pasmami i grzbietami Małej czy Wielkiej Fatry, Gór Choczańskich, 
Niżnych Tatr, a nawet Rudaw Słowackich (Dyląg 1994a–b, 1995, 1996b–i, 1997e) – czasem uchodziło 
czujnym oczom pogranicznych funkcjonariuszy. Zaczęły się wtedy mnożyć spektakularne zatrzymania 
zaskoczonych i naiwnych turystów. Przykładowo: w marcu 1996 r. dwójka krakowskich taterników, po ca-
łodniowej, trudnej wspinaczce, mając w perspektywie noszenie ciężkich plecaków ze sprzętem lodowym, 
skróciła sobie drogę powrotu i przeszła graniczny potok do schroniska w Starej Roztoce. W schronisku 
zostali zakuci w kajdanki i odwiezieni do aresztu w Nowym Targu, a następnie wszczęto w stosunku do 
nich normalne postępowanie dochodzeniowo-śledcze (Dyląg 1997a).

Tymczasem spodziewano się, że w krótkim czasie nastąpią znaczące ułatwienia w transgranicznym 
ruchu turystycznym; a przynajmniej takie, które już funkcjonowały w polskich stosunkach międzynarodo-
wych w ramach konwencji turystycznych, zawartych dwustronnie w 1925 r. z Republiką Czeskosłowacką 
i w 1955 r. z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną. Nic takiego jednak nie nastąpiło. Dopiero oddolne 
działania samorządów zrzeszonych w nowo powstałym transgraniczym związku Euroregion „Tatry” otwo-
rzyły pewne możliwości w tym zakresie (Dyląg 1996c). Na łamach specjalistycznej prasy górskiej prowa-
dzono kampanię informacyjną pod nazwą „O konwencję turystyczną ze Słowacją” (Dyląg 1996d–e–f–g).
Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim działalność jedynego przewodnika tatrzańskiego w ówcze-
snej samorządowej radzie Zakopanego i członka rady euroregionu – Piotra Bąka (Dyląg 1996a). Wsparł 
on działania środowiska żywotnie zainteresowanego rozwojem ruchu turystycznego po obu stronach 
polsko-słowackiej granicy, co w konsekwencji doprowadziło do zawarcia w 1999 r. – w miejsce klasycznej 
konwencji turystycznej – umowy między rządami Polski i Słowacji o przekraczaniu granicy na szlakach 
turystycznych przecinających granicę państwową (Bąk 2010). Członkostwo obydwu krajów w strukturach 
Unii Europejskiej w 2004 r. nie spowodowało żadnej znaczącej zmiany w tym zakresie. Dopiero podpisa-
nie układu z Schengen w 2007 r. radykalnie zmieniło zasadność dalszego funkcjonowania jakichkolwiek 
przejść granicznych i doprowadziło do ich likwidacji.

Konwencje turystyczne z 1925 i 1955 r.

W okresie rozbiorów problemu ułatwień granicznych w Tatrach nie było, ponieważ granica między 
Królestwem Galicji i Lodomerii a Królestwem Węgier – funkcjonujących w ramach jednego Cesarstwa 
Austro-Węgier – nie była strzeżona, a wycieczki na węgierską czy galicyjską stronę nie podlegały żadnym 
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ograniczeniom. Po Wielkiej Wojnie Rzeczpospolita odrodziła się jako państwo wieloetniczne, stoczywszy 
sześć wojen przygranicznych. Na południu kraju niewątpliwy absurd graniczny stworzyła 28 lipca 1920 r. 
Rada Ambasadorów, rozdzielając m.in. na dwie części wieś Lipnicę Wielką na Orawie oraz Jurgów na 
Spiszu i pozbawiając wieś Jaworzynę naturalnego zaplecza administracyjnego. Ciężki i długotrwały 
spór o Tatry Jaworzyńskie rozstrzygnięto na korzyść Republiki Czeskosłowackiej (Chybiński 1923, 
Goetel 1925). Sprawy gospodarcze, komunikacyjne i turystyczne uzgodniono i zatwierdzono dopiero 
6 maja 1924 r., kiedy to podpisano tzw. protokoły krakowskie. W artykule drugim protokołów – przy-
jętych bez zastrzeżeń i w całości – polecono rządom obydwu państw ustanowić konwencję o parku 
przyrodniczym oraz konwencję turystyczną (Dropiowski 1925). Projekt konwencji turystycznej przewi-
dywał utworzenie szerokiego pasa po obu stronach granicy, w obrębie którego można było swobodnie 
przekraczać granicę, stosować ulgi legitymacyjne dla członków organizacji turystycznych, jak również 
korzystać z ułatwień komunikacyjnych i celnych (Konwencja... 1925).

Projekt konwencji turystycznej – ustalony na spotkaniu w Zakopanem 6–7 września 1924 r. i za-
aprobowany na kilku naradach międzyministerialnych odbytych w Warszawie – uległ kilku zasadniczym 
zmianom podczas rokowań w Pradze 21–31 maja 1925 r. Po pierwsze: skład delegacji czeskiej różnił 
się od tej zakopiańskiej. Stronę polską reprezentowali: Jerzy Bogorya-Kurzeniecki (Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych) i Walery Goetel (komisarz graniczny), natomiast pełnomocnikami strony czeskiej byli: 
Jan Dvořaček (dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych) i Ladislav 

Ryc. 1. „Dziennik Ustaw” z 11 czerwca 1926 r. – ratyfikacja Konwencji Turystycznej z 1925 r.
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Kovař (radca ministerialny, referent przemysłu turystycznego przy Ministerstwie Handlu); wśród obecnych 
ekspertów należy wymienić inż. W. Roubika (komisarza delimitacyjnego, który w Zakopanem stał na 
czele czeskiej delegacji) i dr. Mieczysława Orłowicza (referenta turystyki w polskim Ministerstwie Robót 
Publicznych). Po drugie: strona czeska nie zgodziła się na jeden ciągły pas konwencji aż po Rumunię 
i dopiero po interwencji prof. Jižiego Krála utworzono dwie dodatkowe enklawy w rejonie Bieszczadów 
Wschodnich oraz pogranicza Gorganów, Świdowca i Czarnohory. Po trzecie: Czesi zażądali (co prawda 
bezpłatnego) wizowania na okres jednego roku legitymacji uprawnionych organizacji turystycznych przez 
konsulaty polskie (względnie czeskosłowackie). Po czwarte: postanowienia dotyczące gospodarki tury-
stycznej oraz wzajemnych zniżek dla turystów zostały na żądanie Czechów skreślone. Pozostałe zmiany 
nie miały większego znaczenia dla ustanowienia konwencji turystycznej (Orłowicz 1925b).

Konwencję turystyczną podpisali pełnomocnicy obydwu stron 30 maja 1925 r. Dla wprowadzenia 
jej w życie konieczne okazało się trzecie spotkanie, w połowie marca 1926 r. w Krakowie. Na tej konfe-
rencji ustalono, że konwencja wejdzie w życie 1 czerwca 1926 r. Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych 
nastąpiła dopiero 29 maja 1926 r. z powodu przewrotu majowego w Polsce. Konwencja została ogłoszo-
na w „Dzienniku Ustaw” z 11 czerwca 1926 r. (Konwencja... 1926). Do przekraczania granicy w pasie 
konwencji upoważniały legitymacje wydawane dla członków Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
(niebieskie) i Klubu československých turistů, a w sezonie zimowym – Polskiego Związku Narciarskie-
go (żółte) i Svazu československých lyžarů. Posiadacze ważnych legitymacji mogli przekraczać granice 
pieszo nie tylko po szlakach turystycznych, ale również wszystkimi ścieżkami i drogami zaznaczonymi 
na mapach topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego. Można było też korzystać z pomocy 
innych środków lokomocji, ale wolno było zabierać ze sobą wyłącznie rzeczy osobistego użytku, których 
ilość nie podlegała opłatom celnym (Orłowicz 1925a, 1926, Dyląg 1996d).

Najazd wojsk niemieckich i słowackich, 1 września 1939 r., na Polskę oczywiście przerwał funk-
cjonowanie konwencji. Dopiero PRL-owska epoka realnego socjalizmu korzystnie wpłynęła na między-
rządowe decyzje dotyczące ruchu turystycznego w pogranicznych górach. Mimo całkowitego zakazu 
poruszania się osób postronnych w strefie nadgranicznej, jak również poważnych ograniczeń celnych 
i restrykcji politycznych, w 1955 r. podpisano pierwsze ustalenia, a w rok później weszła w życie umowa 
turystyczna obejmująca po stronie słowackiej tylko obszar powstałego w 1948 r. Tatranského Národného 
Parku, a po stronie polskiej Tatrzański Park Narodowy i Pieniński Park Narodowy (obydwa uchwalone 
decyzją Rady Ministrów z 1954 r., chociaż Park Narodowy w Pieninach założono już w 1932 r.) z prawem 
przejazdu w Pieniny przez Czarny Dunajec i Nowy Targ oraz przez Poronin i Nowy Targ (Ormicki 1995).

Umowa przewidywała utworzenie pięciu przejść granicznych na obszarze Tatr: przez Kas prowy 
Wierch, Wrota Chałubińskiego, Przełęcz pod Chłopkiem, Rysy, Łysą Polanę. Pod koniec lata 1956 r. 
funkcjonowały wyłącznie przejścia na Kasprowym i Łysej. Przepisy wykonawcze do tej umowy były 
bardzo zbiurokratyzowane. Czynności, które należało wykonać przed uzyskaniem zezwolenia na przekro-
czenie dwóch tatrzańskich punktów, sztucznie skomplikowano. Pominięto głos doświadczonych turystów 
i ustalono kompletnie niepraktyczne uregulowania (Małachowski 1956).

W 1961 r. powiększono obszar konwencji o część Tatr Zachodnich, której nie obejmował TANAP. 
1 czerwca 1962 r. nastąpiło ponowne rozszerzenie obszaru. Dodatkowo zaliczono do konwencyjnej 
strefy trzy nowe rejony. Turystyczny pas przedstawiał się następująco: rejon Tatr (sięgał w CSRS po 
Jaskinie Demianowskie i Chopok w Niżnych Tatrach oraz Spiską Białą, Starą Wieś Spiską i Czerwony 
Klasztor, a w PRL po linię Rabka – Limanowa – Rożnów – Nowy Sącz – Krościenko), okolice Dukli, 
Kotlina Kłodzka i rejon Karkonoszy. W umownym rejonie tatrzańskim punktami przejścia granicy były: 
Chyżne, Chochołów, Łysa Polana i Łysa nad Dunajcem. Turyści mogli przekraczać granicę i przebywać 
na obszarze konwencji turystycznej na podstawie przepustki turystycznej indywidualnej lub zbiorowej. 
Przepustka taka mogła być wydana jednej osobie najwyżej dwa razy w roku. Powyższy przepis nie 
dotyczył kierowników wycieczek i kierowców autobusów. Dokument otrzymywało się w komendach 
powiatowych i dzielnicowych Milicji Obywatelskiej właściwych dla miejsca zamieszkania po uiszczeniu 
opłaty skarbowej w wysokości dwudziestu złotych (Herz 1962).

Wprowadzono rezerwację noclegów w Czechosłowacji. W Państwowym Biurze Podróży „Orbis” 
w Zakopanem należało zakupić tzw. bony noclegowe. Przydziały dewiz dokonywano na sześć dni w wy-
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sokości 25 koron dziennie dla uczniów i 50 koron dla pozostałych. Za jedną koronę płacono wtedy 1 złoty 
i 40 groszy. Obowiązkowo pobierano opłatę na tzw. fundusz turystyczny w wysokości 30 złotych od 
każdych 100 złotych równowartości zakupionych koron czechosłowackich. Można było przewozić rzeczy 
osobistego użytku w odpowiednich ilościach i produkty spożywcze (m.in. ćwierć litra napojów alkoholo-
wych). W 1980 r. władze czechosłowackie jednostronnie zawiesiły konwencję turystyczną (Dyląg 1996e).

Umowa o przejściach na szlakach turystycznych z 1999 r.

Rozwiązanie problemu turystycznego przekraczania granicy w Tatrach miało znaczenie fundamen-
talne. Mijały kolejne lata, a w temacie konwencji turystycznej ze Słowacją nadal nic się nie działo. Z dobrze 
poinformowanych źródeł słowackich dochodziły słuchy, że taka konwencja – podobnie zresztą jak sama 
idea euroregionów – zagrażałaby spoistości Republiki Słowackiej (Bąk 2010). Dopiero na II Kongresie Eu-
roregionu „Tatry”, który odbył się 25 listopada 1995 r. w Kieżmarku na Słowacji, działacze samorządowi 
podkreślili, że właściwe realizowanie idei programowych euroregionu nie może być dobrze przeprowa-
dzone bez rozwiązania kwestii podstawowej, jaką jest ułatwienie transgranicznego ruchu turystycznego. 
Nawiązania do konwencji turystycznych z okresu międzywojennego (gdy Polska była nawet w sporze 
zbrojnym z Czechosłowacją w 1919 r.) czy z okresu komunistycznego (gdy specyfika polityki między 
„bratnimi” krajami demokracji ludowej znacznie utrudniała kontakty) stanowiły istotną zachętę do dalszych 
działań. Szczególnie, że w procesie legalizacyjnym między obydwoma państwami w owym roku były dwie 
ważne – z punktu widzenia ruchu turystycznego – umowy. Jedna: umowa o małym ruchu granicznym, 
a druga: o przejściach granicznych, przejściach na szlakach turystycznych oraz zasadach przekraczania 
granicy państwa poza przejściami granicznymi (Dyląg 1996a). Projekt tej drugiej umowy przewidywał 
wykaz przejść na szlakach turystycznych, z których w Tatrach miałyby to być następujące punkty: Rysy, 
Kasprowy Wierch, Tomanowa Przełęcz, Raczkowa Przełęcz, Jarząbczy Wierch i Wołowiec (Dyląg 1996g).

Cały czas istniały obawy odpowiedzialnych urzędów państwowych z obu stron związane z tak 
daleko idącym otwarciem granicy. Chodziło przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa poszczególnych 
państw, jak również o zablokowanie różnych szkodliwych wpływów natury politycznej czy przenikania 
pewnych towarów i osób. Istotną przeszkodą były także obiekcje wysuwane przez sfery związane z ochro-
ną przyrody. Z punktu widzenia słowackich samorządów przechodzenie turystów z Polski było bardzo 
korzystne; aktywizowało przede wszystkim życie gospodarcze. Natomiast istnienie granicy państwowej 
oraz zakaz jej przekraczania postrzegany był przez parki narodowe w Tatrach jako element sprzyjający 
ochronie przyrody. Wygrała koncepcja zakładająca obchodzenie wkoło Tatr przez przejścia graniczne 
u podnóża – w tym nowo otwierane przejścia w Chochołowie i Jurgowie – a następnie docieranie do 
wnętrza Tatr od strony słowackich kurortów (Bąk 2010). 

13 października 1996 r. dokonano otwarcia turystycznego przejścia granicznego ze Szczawnicy 
do słowackiej Leśnicy na tzw. Drodze Pienińskiej. Miało ono funkcjonować jako pilotażowe przejście 
przed podpisaniem słowacko-polskiej umowy o przejściach granicznych. Na tego typu przejściach turysta 
z plecakiem miał swobodnie przekraczać granicę pieszo, na nartach lub rowerem górskim (czy wózkiem 
inwalidzkim) i powinien poddać się kontroli lotnych patroli Straży Granicznej państwa, na którego terenie 
się znajduje. Jak informował ówczesny komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ppłk Tomasz 
Szkliński, strona polska przyjęła zasadę, że będzie to przejście z doraźną kontrolą i bez stałych elementów 
służby. Tymczasem strona słowacka powołała w wąskiej, przełomowej dolinie Dunajca pełne struktury 
przejścia z policją graniczną, służbami celnymi, komputerami, stemplami granicznymi i postawiła dwa 
stałe obiekty. Oczywiście część osób przekraczała granicę w tym miejscu jedynie w celu dokonania 
zakupów po drugiej stronie, ale sama idea turystycznego przejścia granicznego została w sposób istotny 
wypaczona (Dyląg 1997f). 

Jeszcze bardziej kuriozalnym przykładem było powołanie do życia – jak najbardziej oficjalnie – 
przejścia granicznego na rzece Dunajec między Sromowcami Niżnymi a Czerwonym Klasztorem. Bez 
przeprawy promowej, która nb. zagrażałaby bezpieczeństwu turystów korzystających z usług pienińskich 
flisaków organizujących spływ Dunajcem, przejście to było pokonywane przy niskim stanie wody (przez 
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co bardziej odważnych turystów) po prostu w bród. Dopiero budowa kładki łączącej obydwa brzegi 
rozwiązała sprawę (uroczyste otwarcie miało miejsce 12 sierpnia 2006 r., ale 300 m od przewidzianego 
miejsca przy znaku granicznym 11/104), a początkowe protesty flisaków – obawiających się o swój 
zarobek – szybko ucichły.

22 listopada 1996 r. podpisano polsko-czeską umowę o przejściach granicznych z 27 punktami 
przekraczania granicy na szlakach turystycznych (Umowa... 2003). Na podobną umowę polsko-słowacką 
trzeba było zaczekać jeszcze trzy lata. Sporządzono ją w Trzcianie (słow. Trstená) 1 lipca 1999 r. Wśród 
22 miejsc do przekraczania granicy na szlakach turystycznych tylko jedno znalazło się w Tatrach, konkret-
nie na Rysach. Przekraczanie granicy dozwolone jest w tym miejscu od 1 lipca do 30 września, w godz. 
7.00–19.00. Do przekroczenia granicy niezbędne były stosowne dokumenty (paszport, a dla mieszkańców 
przygranicznych gmin, po podpisaniu i ratyfikowaniu umowy o małym ruchu granicznym, tylko dowód 
osobisty). Osoby przekraczające granicę mogły bez zezwolenia, cła, podatku i innych opłat – zgodnie 
z przepisami wewnętrznymi Polski i Słowacji – przynosić lub wynosić środki spożywcze, leki oraz rzeczy 
osobistego użytku potrzebne na czas podróży i pobytu, a także sprzęt do uprawiania turystyki i sportu, pod 
warunkiem powrotnego ich wyniesienia. Kontrolę graniczną zabezpieczało każde państwo we własnym 
zakresie (Umowa... 2002). Z niejakim niedowierzaniem obserwowaliśmy, pojawiających się przez jakiś 
czas pod schroniskiem pod Wagą, dwóch „smutnych panów” w cywilnych ubraniach, którzy znienacka 
domagali się od polskich turystów otwarcia plecaka i okazania dokumentu podróży, czyli paszportu.

Podsumowanie

Generalnie rzecz ujmując, należy z żalem skonstatować, że dekada lat 90. stała pod znakiem znaczą-
cych utrudnień, piętrzących się przed transgraniczną turystyką górską czy przed swobodnym uprawianiem 
taternictwa. Abstrahując od kwestii związanych z ochroną przyrody, które z pewnością warte są osobnej 
analizy, lecz ograniczone ramy niniejszego artykułu na to nie pozwalają, z całą wyrazistością widać 
negatywny wpływ czynników politycznych, przede wszystkim działań władz centralnych, skierowanych 
przeciwko oddolnym inicjatywom samorządów (zrzeszonych w Euroregionie „Tatry”) czy turystom indy-
widualnym. Dominującym trendem było otwieranie kosztownych, o rozbudowanej infrastrukturze, przejść 
granicznych, z których turysta pieszy korzystał rzadko lub zgoła wcale. Podpisanie dopiero w 1999 r. 
umowy uwzględniającej możliwość przekraczania granicy polsko-słowackiej na szlakach turystycznych 
zbiegło się w czasie z rejestracją na Słowacji stowarzyszenia Region „Tatry”. Dopiero po ośmiu latach 
od pierwszych czynności organizacyjnych mogło dojść do podpisania legalnej i mającej prawne zna-
czenie umowy między dwoma podmiotami, a tym samym faktycznego powstania Euroregionu „Tatry”. 
Instytucjonalizacja współpracy umożliwiła funkcjonowanie w nowych ramach organizacyjnych i głębsze 
sięganie po unijne fundusze. 

Wejście obydwu krajów w 2004 r. do struktur Unii Europejskiej niewiele zmieniło w kwestii uła-
twień dla pieszej turystyki transgranicznej. Piszący te słowa sam stał się nieoczekiwaną ofiarą rozbieżnego 
postrzegania funkcji granicy w górach, która powinna łączyć, a nie dzielić. 10 kwietnia 2004 r., po noclegu 
w chatce studenckiej, odpowiedział pozytywnie na zachęcający gest człowieka po słowackiej stronie 
granicy, który uporczywie machał rękami najwyraźniej wzywając pomocy. W rzeczywistości okazał się 
być ubranym po cywilnemu funkcjonariuszem Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Skalité. 
Oskarżono mnie o umyślne, nielegalne przekroczenie granicy państwowej (zresztą w pobliżu miejsca prze-
kraczania granicy na szlaku turystycznym wg umowy z 1999 r.) bez dokumentu podróży, czyli paszportu. 
Zakutego w kajdanki odkonwojowano do drogowego przejścia granicznego w Zwardoniu. Tam zmuszono 
do nielegalnej wymiany złotówek na korony i po zapłaceniu karnego mandatu oddano w ręce polskiej 
Straży Granicznej. Z oryginalnego pisma, które pozwalam sobie zaprezentować obok, dowiedziałem się, 
że przez najbliższy rok nie mam prawa wstępu na terytorium Republiki Słowackiej. 

Trzeba było jeszcze trzech kolejnych lat, żeby ów relikt minionych czasów przestał istnieć. W nocy 
z 20 na 21 grudnia 2007 r. Polska i Słowacja podpisały układ z Schengen. Samorządowcy przepiłowali 
symboliczne szlabany na owych granicznych przejściach, a turyści górscy w końcu mogli odetchnąć z ulgą.
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Ryc. 2. Protokół z zatrzymania za „nielegalne” przekroczenie granicy w 2004 r., skutkujący zakazem 
wstępu na terytorium Republiki Słowackiej na czas jednego roku (arch. aut.)
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Fot. I. Grupa polskich turystów na najwyższym wierzchołku Tatr Zachodnich – Bystrej (Skupina poľských 
turistov na najvyšším vrchu Západných Tatier – Bystrej) (fot. D. Dyląg)
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