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Polsko-rosyjskie pogranicze
– od regionu izolowanego do transgranicznego

Streszczenie: W artykule przyjêto za³o¿enie, ¿e dwa regiony s¹siaduj¹ce, czyli posiadaj¹ce wspóln¹, l¹dow¹ granicê: województwo warmiñsko-mazurskie i Obwód
Kaliningradzki FR tworz¹ polsko-rosyjskie pogranicze. Widoczna jest ewolucja polsko-rosyjskiej granicy: od zamkniêtej (do 1955 r.), poprzez selektywnie otwart¹ (lata
1956–1989), do granicy jako p³aszczyzny wspó³pracy (od 1990 r.). Wp³ywa to na ewolucjê badanego pogranicza: od zamkniêtego, izolowanego – do pogranicza, gdzie realizowane s¹ wielowymiarowe, oddolne kontakty transgraniczne. Natomiast wprowadzenie
w 2012 r. zasad ma³ego ruchu granicznego i zwi¹zany z tym dynamiczny wzrost ruchu
granicznego s³u¿¹ kszta³towaniu polsko-rosyjskiego regionu transgranicznego.
S³owa kluczowe: polsko-rosyjskie pogranicze, wspó³praca transgraniczna, ruch graniczny

rzyjmuj¹c kryterium regionalnych jednostek zasadniczego podzia³u
administracyjnego kraju (polityczno-administracyjne), za pogranicze
polsko-rosyjskie uznano terytorium Obwodu Kaliningradzkiego FR oraz
województwa warmiñsko-mazurskiego1. S¹ to dwa regiony s¹siaduj¹ce,
tj. posiadaj¹ce wspóln¹, l¹dow¹ granicê. Miêdzy innymi ze wzglêdu na
wspólne dziedzictwo historyczne oraz rolê polityczn¹ za³o¿ono, ¿e tworzyæ one mog¹ potencjalny obszar wspó³pracy transgranicznej, definiowanej jako – wspó³praca s¹siedzka, prowadzona poprzez wspóln¹ granicê
(ponadgraniczna) w ramach przylegaj¹cych do siebie regionów przygranicznych (granicznych, nadgranicznych), tworz¹cych wspólne pograni-

P

1

Spotkaæ mo¿na odmienn¹ delimitacjê tego pogranicza, np. Tadeusz Palmowski
wlicza doñ tak¿e województwo pomorskie (Pogranicze, 2007). Wyznaczenie pogranicza wed³ug regionalnych jednostek administracyjnych, funkcjonuj¹cych po obu
stronach granicy jest powszechne w literaturze przedmiotu (zob. Borys, 2000, s. 79;
Pogranicze, 2005). Mimo ugruntowania w literaturze przedmiotu okreœlenia „pogranicze polsko-rosyjskie”, wskazaæ mo¿na pojedyncze przypadki, w których neguje siê
zasadnoœæ jego stosowania (zob. ¯elazny, 2002, s. 125).

6

Wojciech Tomasz Modzelewski

SP 1 ’15

cze (por. Modzelewski, ¯ukowski, 2013, s. 36). Wspó³praca ta przybiera
ró¿norodne formy; od zinstytucjonalizowanych euroregionów, kooperacji
partnerskiej oraz nieformalnej jednostek terytorialno-administracyjnych
(samorz¹dów), organizacji pozarz¹dowych i innych instytucji, po codzienne
kontakty miêdzy mieszkañcami, obejmuj¹ce m.in. przygraniczny handel.

Kszta³towanie pogranicza
Powstanie polsko-rosyjskiego pogranicza w poniemieckich Prusach
Wschodnich zwi¹zane by³o z kszta³towaniem powojennego ³adu miêdzynarodowego. W lutym 1945 r. w Ja³cie, przywódcy trzech mocarstw potwierdzili ustalenia z Teheranu o podziale Prus Wschodnich miêdzy Polskê
i ZSRR. W Poczdamie postanowiono, ¿e ostateczny kszta³t granicy bêdzie
uzgodniony na przysz³ej konferencji pokojowej (Teheran, 1972, s. 473–476;
szerzej: Kudrzycki, 2013, s. 31–68; Kotowicz, 2012, s. 58–69).
Umowê o polsko-radzieckiej granicy pañstwowej podpisano 16 sierpnia 1945 r., a og³oszono j¹ w 1947 r.2 Wspólna komisja dokona³a demarkacji, tj. wyznaczenia przebiegu granicy w terenie do kwietnia 1947 r., ale
w okresie póŸniejszym Rosjanie jednostronnie zmieniali jej przebieg na
swoj¹ korzyœæ. Pierwotna granica polsko-radziecka zosta³a w niektórych
miejscach przesuniêta nawet o 30 km na po³udnie, a jak siê szacuje – Polska utraci³a ponad 1100 km2 przyznanego jej wczeœniej terytorium. Na
przyk³ad, miasto Nordenbork przekazane w³adzom polskim, zosta³o póŸniej przy³¹czone do ZSRR i przemianowane na Kry³owo, podobny proces
dotkn¹³ miasta Pruska I³awka – obecnie Bagrationowsk (Okrêg, 1996,
s. XVIII–XX; Kostrzak, 1999, s. 99; Wakar, 1992; Kudrzycki, 2013,
s. 97–168). „Prostowanie granicy” mia³o z punktu widzenia strony radzieckiej m.in. element praktyczny, ³atwiej bowiem by³o wybudowaæ sieæ
zabezpieczeñ, które strzeg³y strefê militarn¹ jak¹ nied³ugo sta³ siê Obwód
Kaliningradzki (Sakson, 1998, s. 42). Wytyczenie jej w terenie dokonane
2
Umowa miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ i Zwi¹zkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy pañstwowej (Dz. U. 1947, Nr 35, poz. 167).
Jej artyku³ 3 okreœla: „A¿ do ostatecznego rozstrzygniêcia zagadnieñ terytorialnych
przy uregulowaniu pokojowym czêœæ granicy polsko-radzieckiej, przylegaj¹ca do
Morza Ba³tyckiego, zgodnie z decyzj¹ Konferencji Berliñskiej bêdzie przebiega³a
wzd³u¿ linii od punktu na wschodnim wybrze¿u Zatoki Gdañskiej – ku wschodowi i na
pó³noc od miasta Braunsberg (Braniewo), Goldape (Go³dap), do punktu, w którym ta
linia zbiega siê z lini¹ graniczn¹ opisan¹ w artykule drugim niniejszej umowy”.
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de facto jednostronnie przez Rosjan, pozbawi³o Polskê realnych mo¿liwoœci wp³ywu na jej przebieg, rodz¹c w konsekwencji szereg problemów,
np. swobodnej ¿eglugi po Zalewie Wiœlanym i przez Cieœninê Pi³awsk¹
(Modzelewski, 2006b; Bugajski, 2006; Bugajski, 2010; Bojarowicz, 2013;
Kotowicz, 2013).
Ostateczny przebieg granicy uregulowano umow¹ z 5 marca 1957 r.3,
uzupe³nion¹ protoko³em z 1958 r.4, a jej faktyczne wyznaczenie w terenie nast¹pi³o dopiero pod koniec 1958 r. (Okrêg, 1996, s. XVIII–XX;
Kudrzycki, 2013, s. 169–213). W okresie póŸniejszym zawarto jeszcze
kilka porozumieñ doprecyzowuj¹cych jej przebieg, m.in. w 1969 r.5
3

Umowa miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Zwi¹zkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich o wytyczeniu istniej¹cej polsko-radzieckiej granicy pañstwowej w czêœci przylegaj¹cej do Morza Ba³tyckiego, podpisana w Moskwie dnia 5 marca
1957 r. (Dz. U. 1958, Nr 37, poz. 166). W jej Art. 1 czytamy m.in.: „Uk³adaj¹ce siê
Strony potwierdzaj¹, ¿e ustalona w 1945 r. na Konferencji Berliñskiej i istniej¹ca
obecnie granica pañstwowa miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Zwi¹zkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich w czêœci przylegaj¹cej do Morza Ba³tyckiego
zaczyna siê od znaku granicznego nr 1987, ustawionego w miejscu zetkniêcia siê
granic Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej
Republiki Radzieckiej (Kaliningradzki obwód) i Litewskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej [...] i dalej biegnie w kierunku na ogó³ zachodnim 0,5 km na pó³noc od
miejscowoœci ¯ytkiejmy, 4 km na pó³noc od miejscowoœci Go³dap, 0,5 km na po³udnie
od miejscowoœci Kry³owo, 3 km na po³udnie od miejscowoœci ¯eleznodoro¿nyj, 2 km
na po³udnie od miejscowoœci Bagrationowsk, 4 km na po³udnie od miejscowoœci
Mamonowo, 7 km na pó³noc od miejscowoœci Braniewo i dalej »przez Zalew Wiœlany
(Kaliningradskij Zaliw) i Mierzejê Wiœlan¹ (Ba³tijskaja Kosa) do punktu znajduj¹cego
siê na zachodnim brzegu« wspomnianej mierzei 3 km na pó³nocny wschód od miejscowoœci Nowa Karczma”.
4
Protokó³ miêdzy Rz¹dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz¹dem Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu polskich i radzieckich
wód terytorialnych w Zatoce Gdañskiej Morza Ba³tyckiego, podpisany w Warszawie
dnia 18 marca 1958 r. (Dz. U. 1958, Nr 76, poz. 386). W Art. 1 czytamy: „Linia
granicy miêdzy wodami terytorialnymi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Zwi¹zku
Socjalistycznych Republik Radzieckich biegnie lini¹ prostopad³¹ do linii brzegu,
wyprowadzon¹ z koñcowego punktu polsko-radzieckiej granicy pañstwowej, znajduj¹cego siê na Mierzei Wiœlanej do przeciêcia z zewnêtrzn¹ granic¹ wód terytorialnych
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przed³u¿enie tej linii w tym samym kierunku do
przeciêcia z zewnêtrzn¹ granic¹ wód terytorialnych Zwi¹zku Socjalistycznych
Republik Radzieckich stanowi granice wód terytorialnych Zwi¹zku Radzieckiego”.
5
Umowa miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Zwi¹zkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich o przebiegu granicy szelfu kontynentalnego w Zatoce Gdañskiej i w po³udniowo-wschodniej czêœci Morza Ba³tyckiego, sporz¹dzona w Warszawie dnia 28 sierpnia 1969 r. (Dz. U. 1970, Nr 15, poz. 127).
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i 1985 r.6 Dodaæ nale¿y, ¿e po zmianach geopolitycznych koñca lat 80.
XX wieku, wspóln¹ granicê potwierdzono w polsko-rosyjskim traktacie
o przyjaznej i dobros¹siedzkiej wspó³pracy z maja 1992 r.7
Sztucznie wyznaczona granica dzieli³a Prusy Wschodnie na czêœæ
polsk¹ licz¹c¹ 23,8 tys. km2 i radzieck¹ licz¹c¹ 13,1 tys. km2 z g³ównym
miastem regionu Królewcem (Königsbergiem)8. Na terytorium w³¹czonym do ZSRR powsta³ we wrzeœniu 1945 r. Königsberski Specjalny
Okrêg Wojskowy, przemianowany w kwietniu 1946 r. na Obwód Königsberski. Uwzglêdniaj¹c jego „garnizonowy” charakter, strategiczne po³o¿enie jako miejsca bazy Floty Ba³tyckiej, si³ l¹dowych i powietrznych
oraz szczególne znaczenie geopolityczne, podjêto decyzjê o w³¹czeniu go
w sk³ad Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
mimo, ¿e by³a ona oddzielona od Obwodu przez inne republiki zwi¹zkowe
(Galcow, 2004, s. 22). Kolejnym dekretem Prezydium Rady Najwy¿szej
ZSRR z lipca 1946 r. zmieniono jego nazwê na Obwód Kaliningradzki,
a stolicê na Kaliningrad (Samaja, 1980, s. 17). PóŸniejszy rozpad Zwi¹zku
Radzieckiego doprowadzi³ do oderwania granic Obwodu od terytorium
macierzystego Federacji Rosyjskiej i powstania enklawy rozumianej jako
– fragment obszaru l¹dowego pañstwa otoczony przez terytorium innego
pañstwa (£azowski, Zawidzka, 2001, s. 94). W analizowanym przypadku
czêœæ terytorium pañstwa, oddzielona jest jednak od terytorium macierzystego terytoriami kilku pañstw9. Obwód Kaliningradzki FR mo¿na równie¿
okreœliæ mianem pó³enklawy (tj. enklawy maj¹cej granicê morsk¹) lub
eksklawy (Joanniemi, 1998; Drozd, 2000; Che³miniak, 2009).
W polskiej czêœci pogranicza w marcu 1945 r. utworzono Okrêg IV
Prusy Wschodnie, przemianowany (po niewielkich korektach terytorial-

6

Umowa miêdzy Polsk¹ Rzeczpospolit¹ Ludow¹ a Zwi¹zkiem Socjalistycznych
Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych),
strefy ekonomicznej, strefy rybo³ówstwa morskiego i szelfu kontynentalnego na Morzu
Ba³tyckim, sporz¹dzona w Moskwie 17 lipca 1985 r. (Dz. U. 1986, Nr 16, poz. 85).
7
Zob. Traktat miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o przyjaznej
i dobros¹siedzkiej wspó³pracy, sporz¹dzony w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. (Dz. U.
1993, Nr 61, poz. 291).W jego Art. 2 czytamy: „Strony uznaj¹ za nienaruszaln¹ istniej¹c¹
miêdzy nimi granicê i potwierdzaj¹, ¿e nie maj¹ wobec siebie ¿adnych roszczeñ terytorialnych, jak równie¿ nie bêd¹ wystêpowaæ z takimi roszczeniami w przysz³oœci”.
8
Nie mo¿na pomin¹æ faktu, ¿e niewielka czêœæ Prus Wschodnich na pó³nocy,
tzw. Kraj K³ajpedzki o powierzchni 2,7 tys. km2 przypad³a w 1948 r. Litwie.
9
Z Obwodu do terytorium macierzystego Rosji w prostej linii najbli¿ej jest przez
Litwê i £otwê (ok. 400 km), ewentualnie przez Litwê i Bia³oruœ lub Polskê i Bia³oruœ.
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nych) na Okrêg Mazurski, a od maja 1946 r. na województwo olsztyñskie
(Kraft, 1999, s. 533). Do 1975 r. z Obwodem Kaliningradzkim graniczy³y
województwa: olsztyñskie (na d³ugoœci 163 km), bia³ostockie (46 km)
i gdañskie na Mierzei Wiœlanej (nieca³y 1 km granicy l¹dowej). £¹czna
d³ugoœæ granicy wynosi³a nieca³e 210 km, co stanowi³o 16,9% polskiej
granicy ze Zwi¹zkiem Radzieckim (Anisiewicz, 2012, s. 32). W wyniku
reformy z 1975 r. województwo olsztyñskie okrojono z czêœci gmin,
przy³¹czaj¹c je do ówczesnych województw: elbl¹skiego, suwalskiego,
ciechanowskiego, ostro³êckiego i toruñskiego (szerzej: Korc, 1997).
Zgodnie z nowym podzia³em administracyjnym w latach 1975–1998
z Obwodem graniczy³y województwa: olsztyñskie (na d³ugoœci 83 km),
elbl¹skie (43,5 km) i suwalskie (83,5 km) (Anisiewicz, 2012, s. 43). Po
kolejnej reformie administracyjno-terytorialnej, od 1999 r. województwo
warmiñsko-mazurskie od pó³nocy niemal w ca³oœci graniczy z Obwodem
Kaliningradzkim FR. D³ugoœæ polsko-rosyjskiej granicy l¹dowej wynosi
dok³adnie 209,83 km, przebiega ona równole¿nikowo ze wschodu na
zachód, od tzw. trójstyku granic (Polski, Rosji i Litwy) w pobli¿u wsi ¯erdziny (województwo warmiñsko-mazurskie) i Bolcie (województwo podlaskie), a¿ po Mierzejê Wiœlan¹ w rejonie Nowej Karczmy – Piaski10.
Ostatni, zachodni fragment granicy przecina Zalew Wiœlany/Kaliningradzki11 i wody Zatoki Gdañskiej, a d³ugoœæ wspólnej granicy morskiej
wynosi 22,21 km.
Wspó³praca transgraniczna – historia i wspó³czesnoœæ12
Na badanym pograniczu do 1955 r. istnia³ stan œcis³ej izolacji; poza
wspó³dzia³aniem wojsk granicznych, nie by³o ¿adnej wspó³pracy transgranicznej. Obwód Kaliningradzki funkcjonowa³ jako zamkniêta strefa
10

Przypomnijmy, tu niespe³na 1 km fragment granicy l¹dowej przypada na województwo pomorskie.
11
Warto dodaæ, ¿e polsko-rosyjska granica przecina tak¿e dwa jeziora: Go³dap
(ko³o miasta o tej samej nazwie) oraz po³o¿one bardziej na zachód jezioro Graniczne/¯abiñskie niedaleko wsi ¯abin Graniczny (gmina Banie Mazurskie).
12
Wobec wieloœci przedsiêwziêæ transgranicznych oraz wielow¹tkowoœci zagadnienia skupiono siê tylko na wskazaniu niektórych porozumieñ partnerskich oraz
podstawowych przejawów wspó³pracy. Na temat wspó³pracy na pograniczu polsko-rosyjskim zob. szereg publikacji autora (np. Modzelewski, 2004; Modzelewski,
2008; Modzelewski, 2014).
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zmilitaryzowana, granicê z Polsk¹ uszczelniono zasiekami z drutu kolczastego, codziennie te¿ zaorywano pas graniczny. Charakter granicy
uniemo¿liwia³ szersz¹ i swobodn¹ wspó³pracê miêdzy mieszkañcami granicz¹cych regionów (Wojnowski, 1999, s. 252–254). Do pierwszych
kontaktów, g³ównie miêdzy oficjalnymi delegacjami z Obwodu i ówczesnego województwa olsztyñskiego dosz³o dopiero oko³o 1956 r.13 Na
wspó³pracê transgraniczn¹ w tamtym okresie, sk³ada³y siê g³ównie wymiany: delegacji partyjnych i z zak³adów pracy, m³odzie¿y i zespo³ów
artystycznych np. z okazji obchodów radzieckich i polskich œwi¹t pañstwowych. Intensywnoœæ powi¹zañ, silnie uwarunkowanych politycznie,
uzale¿niona by³a od aktualnej sytuacji wewnêtrznej panuj¹cej w obydwu
krajach i decyzji podejmowanych na szczeblach rz¹dz¹cych partii (PZPR
i KPZR). Ponadto odgórnie kreowano wspó³pracê transgraniczn¹, wyznaczaj¹c jednostki administracyjne Polski i ZSRR, które mog³y w niej
uczestniczyæ. W latach 1956–1975 wspó³pracowaæ z Obwodem mog³o jedynie województwo olsztyñskie, a od 1975 r. tak¿e nowo utworzone
województwo elbl¹skie. Uniemo¿liwiono np. podjêcie kontaktów transgranicznych pomiêdzy mieszkañcami bezpoœrednio przyleg³ego do Obwodu powiatu go³dapskiego, a tak¿e nieodleg³ych powiatów oleckiego
i e³ckiego z województwa suwalskiego, które zosta³y przypisane do
wspó³pracy z Litewsk¹ SRR (Anisiewicz, Palmowski, 2014). Jedynymi
miejscami przekraczania granicy by³y wtedy: Braniewo–Mamonowo
i Skandawa–¯eleznodoro¿nyj14 oraz Bezledy–Bagrationowsk, a póŸniej
tak¿e Gronowo–Mamonowo15, które w zasadzie by³y zamkniête, udostêpniane jedynie w momencie wczeœniej ustalonego przejazdu danej grupy
ludzi (wg list imiennych) czy sk³adu towarowego.

13

Nie ma jednolitego stanowiska, kiedy mia³y miejsce pierwsze kontakty oficjeli
z województwa olsztyñskiego ze stron¹ kaliningradzk¹; przywo³ana Renata Anisiewicz pisze o 1956 r. (Anisiewicz, 2012), a Edmund Wojnowski o 1955 r. (Wojnowski, 1999), natomiast Feliks Walichnowski we wspomnieniach podaje rok 1957
(Walichnowski, 2000, s. 6–7).
14
Dwa kolejowe Graniczne Punkty Kontrolne bez statusu przejœæ granicznych,
obs³uguj¹ce ruch towarowy miêdzy Polska i ZSRR nie maj¹cy charakteru transgranicznego.
15
Na mocy Zarz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych z 20 lutego 1979 r.
formalnie powo³ano przejœcia w Bezledach i Gronowie jako „drogowe (lokalnego
znaczenia)”, przeznaczone do ruchu „osobowego (tylko dla wymiany delegacji polityczno-spo³ecznych, kulturalnych, sportowych i innych, z województw przygranicznych PRL i ZSRR)”. Zob. http://dokumenty.rcl.gov.pl/M1979007005201.pdf.
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Od lat 60. rozpoczêto w miarê regularne spotkania polskich i rosyjskich dziennikarzy prasowych i radiowych, po³¹czone z wymian¹ materia³ów i informacji. G³ówne zadanie mediów w odniesieniu do kooperacji
transgranicznej polega³o wtedy na tworzeniu korzystnego propagandowo
obrazu s¹siaduj¹cych regionów przygranicznych oraz na akcentowaniu
roli wymiany transgranicznej w budowaniu wiêzi pomiêdzy obydwoma
krajami, poprzez informowanie o ró¿nych jej przejawach. Kontakty
dziennikarzy, podobnie jak inne rodzaje powi¹zañ, podlega³y œcis³ej kontroli partii (Anisiewicz, 2012, s. 72). W latach 70. podjêto na szersz¹ skalê
wspó³pracê kulturaln¹, np. Teatru im. Stefana Jaracza (Pañstwowy, 1986),
Muzeum Warmii i Mazur czy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
(Wspó³praca, s. 1–10) w Olsztynie z ich odpowiednikami w Obwodzie.
W listopadzie 1972 r. zorganizowano po raz pierwszy w województwie
olsztyñskim „Dni Kaliningradu” (Miasto, 1972; Judziñska, 1974; Dni,
1974). Pojawi³y siê tzw. autobusy przyjaŸni, które w ci¹gu kilku dni obje¿d¿a³y s¹siedni region16 (Wojnowski, 1999, s. 256), organizowano
m³odzie¿owe obozy, kolonie letnie i wczasy pracownicze. Inn¹ formê
kontaktów transgranicznych stanowi³o wspó³zawodnictwo w dziedzinie
sportu (Urnia¿, 2008). Kontakty nawi¹za³y w³adze lokalne z terenów
przygranicznych, m.in. Bartoszyc, Braniewa, Sêpopola i Kêtrzyna (W rocznicê, 1987; Zobaczyæ, 1988).
Przemiany polityczne w ZSRR koñca lat 80. XX wieku wp³ynê³y na
badane pogranicze, m.in. w postaci intensyfikacji ruchu granicznego oraz
wiêkszej liczby informacji na temat Obwodu i realizowanej z nim
wspó³pracy w polskich periodykach (Strychalski, 1987a; Wkrótce, 1987;
Reich, 1989). W paŸdzierniku 1987 r. zwo³ano nawet Okr¹g³y Stó³ w Kaliningradzie, gdzie dyskutowano o mo¿liwoœciach wspó³pracy transgranicznej w kszta³tuj¹cych siê, nowych uwarunkowaniach politycznych,
zakoñczony podpisaniem protoko³u: O podstawowych kierunkach rozwoju przyjacielskich kontaktów miêdzy Obwodem Kaliningradzkim a województwem olsztyñskim (Strychalski, 1987b; Nowy etap, 1987). Ideê
„okr¹g³ych sto³ów” dotycz¹cych wspó³pracy na polsko-rosyjskim pograniczu kontynuowano w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych;
16

Corocznie wysy³ano do Kaliningradu i przyjmowano z tego miasta kilka autokarów turystycznych. W latach 80. XX w. wznowiono tê inicjatywê, obejmuj¹c ni¹
g³ównie m³odzie¿ szkoln¹ i studentów. Organizowano studenckie brygady budowlane
licz¹ce po ok. 60 osób, które pracowa³y w lokalnych przedsiêbiorstwach budowlanych.
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zwo³ywano je we wrzeœniu 1992 r. w Kaliningradzie i w czerwcu 1993 r.
w Olsztynie.
Podsumowuj¹c ten okres, mo¿na za Renat¹ Anisiewicz wyró¿niæ
nastêpuj¹ce formy polsko-kaliningradzkich powi¹zañ politycznych do
1990 r.: kontakty miêdzypartyjne oraz miêdzy terenowymi organami
w³adzy i administracji, kontakty inspirowane przez towarzystwa przyjaŸni polsko-radzieckiej i radziecko-polskiej, wizyty delegacji zwi¹zków zawodowych, wspó³praca miêdzy lokalnymi œrodkami masowego przekazu,
wizyty delegacji wojskowych i weteranów wojennych oraz w mniejszym
zakresie, wspó³praca organów œcigania i wymiaru sprawiedliwoœci. Do
tego nale¿y dodaæ powi¹zania o charakterze spo³ecznym (kultura, sport,
edukacja, nauka, turystyka, ochrona zdrowia, kontakty organizacji m³odzie¿owych itp.) oraz wspó³pracê gospodarcz¹ (Anisiewicz, 2012, s. 56–179).
Kooperacja w omawianym okresie by³a ma³o intensywna i kontrolowana
przez aparat partyjno-pañstwowy z obu stron, nieinicjowana oddolnie
przez spo³ecznoœci lokalne, by³a rezultatem postanowieñ ówczesnych
w³adz17.
Od momentu zniesienia statusu Obwodu jako strefy wojskowej18 rozpoczêto inicjowanie oddolnych, autentycznych kontaktów miêdzy spo³ecznoœciami na pograniczu polsko-kaliningradzkim. Bardzo popularne
by³y organizowane w tym czasie wyjazdy do Kaliningradu grup „turystycznych”, zajmuj¹cych siê drobnym handlem. W 1992 r. zawarto szereg
regulacji traktatowych miêdzy Polsk¹ a Rosj¹, w tym Traktat o przyjaznej
i dobros¹siedzkiej wspó³pracy19 oraz dwa porozumienia o wspó³pracy
transgranicznej20, co da³o impuls do rozwoju kontaktów na pograniczu.

17
Np. w latach 70. XX w. nazwano jedn¹ z g³ównych ulic Olsztyna „Kaliningradzka”, jednak na pocz¹tku lat 90. powrócono do jej pierwotnej nazwy „Dworcowa”. W Kaliningradzie do dnia dzisiejszego jest ulica Olsztyñska.
18
Nast¹pi³o to na mocy uchwa³y Rady Ministrów ZSRR z dnia 8 paŸdziernika
1990 r.
19
Traktat miêdzy Rzeczpospolit¹ Polsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o przyjaznej i dobros¹siedzkiej wspó³pracy z 22 maja 1992 r. (Dz. U. 1993, Nr 61, poz. 291).
20
Porozumienie miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji
Rosyjskiej o wspó³pracy pó³nocno-wschodnich województw RP i Obwodu Kaliningradzkiego FR z 22 maja 1992 r. oraz Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o wspó³pracy transgranicznej z dn. 2 paŸdziernika 1992 r. Warto podkreœliæ, i¿ pierwszy dokument jest jedynym tego typu
porozumieniem podpisanym przez Polskê, okreœlaj¹cym regiony wspó³pracuj¹ce, co
œwiadczy o roli, jak¹ przywi¹zywano do kontaktów na wspólnym pograniczu.
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Wczeœniej jednak podpisano pierwsze umowy na szczeblu regionalnym:
Protokó³ o wspó³pracy pomiêdzy Obwodem Kaliningradzkim a województwem elbl¹skim (paŸdziernik 1990 r.), Protokó³ intencji o wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego, województwa elbl¹skiego i prowincji Blekinge
(czerwiec 1991 r.), Porozumienie o wspó³pracy miêdzy wojewod¹ olsztyñskim a przewodnicz¹cym administracji Obwodu Kaliningradzkiego
(listopad 1991 r.) oraz Porozumienie o wspó³pracy miêdzy wojewod¹
szczeciñskim a przewodnicz¹cym administracji Obwodu Kaliningradzkiego (grudzieñ 1991 r.). W roku 1992 umowy partnerskie z Obwodem
zawar³y województwa: elbl¹skie, suwalskie i gdañskie.
Nale¿y podkreœliæ, i¿ w tym czasie wspó³pracê transgraniczn¹ na
szczeblu regionu prowadzili wojewodowie; oni sk³adali podpisy pod tymi
porozumieniami, byli te¿ stronami pierwszych euroregionów obejmuj¹cych badane pogranicze: „Niemen” (1997 r.) i „Ba³tyk” (1998 r.)21.
W latach 90. wojewodowie: olsztyñski, elbl¹ski i suwalski powo³ali nawet
pe³nomocników ds. wspó³pracy z Obwodem Kaliningradzkim FR.
Na szczeblu regionalnego samorz¹du, w styczniu 1997 r. sejmik województwa olsztyñskiego zawar³ z Obwodem Kaliningradzkim FR umowê
dwustronn¹22 oraz trójstronn¹, obejmuj¹c¹ szwedzki region Halland23,
a w 1998 r. umowê z Dum¹ Kaliningradzk¹ zawar³ sejmik województwa
gdañskiego.
Uwarunkowania i mo¿liwoœci prowadzenia wspó³pracy transgranicznej zmieni³y siê zasadniczo po polskiej reformie administracyjno-terytorialnej koñca lat 90. Kooperacja transgraniczna sta³a siê elementem
polityki rozwoju samorz¹dów, s³u¿¹c realizacji celów zawartych w strategiach rozwoju spo³eczno-gospodarczego, powsta³y tak¿e jej nowe podmioty: samorz¹dy regionalne i powiatowe. Nowe struktury samorz¹dowe
rozpoczê³y proces renegocjacji dotychczasowych umów oraz podpisywa-

21

Trzeci dzia³aj¹cy tu euroregion „£yna-£awa” powsta³ w 2003 r. i zrzesza
polskie i rosyjskie samorz¹dy lokalne, a samorz¹d województwa od 2004 r. jest jego
cz³onkiem wspieraj¹cym.
22
Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy Obwodow¹ Dum¹ Kaliningradzk¹
Obwodu Kaliningradzkiego FR i Sejmikiem Samorz¹dowym Województwa
Olsztyñskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Olsztyn dn. 23 stycznia 1997 r.
23
Porozumienia o wspó³pracy pomiêdzy Obwodow¹ Dum¹ Kaliningradzk¹ Obwodu Kaliningradzkiego FR, Sejmikiem Samorz¹dowym Województwa Olsztyñskiego RP i Kommunförbundet Halland Królestwa Szwecji, zawarte w Olsztynie dn.
23 stycznia 1997 r.
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nia nowych, w mniejszym zakresie proces dotyczy³ wojewodów24. Porozumienia podpisali: marsza³ek województwa warmiñsko-mazurskiego
i gubernator Obwodu Kaliningradzkiego FR we wrzeœniu 2001 r.25 oraz
przewodnicz¹cy sejmiku województwa warmiñsko-mazurskiego i przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej w kwietniu 2002 r.26 Spoza Warmii i Mazur, porozumienia o wspó³pracy z administracj¹ obwodow¹ podpisa³y
województwa: pomorskie (dwie umowy z lutego 2002 r., podpisane przez
marsza³ka i przewodnicz¹cego sejmiku) i zachodniopomorskie (w 2004 r.
zawarta przez marsza³ka i w 2007 r. przez przewodnicz¹cego sejmiku).
Nieuregulowane umowami kontakty z Obwodem prowadz¹ województwa:
³ódzkie, lubelskie, podlaskie i podkarpackie.
Na poziomie lokalnym, wieloletnia tradycja oraz bliskoœæ geograficzna determinuje intensywnoœci kontaktów; g³ównie powiatów i gmin nadgranicznych. Wspó³pracuj¹ one ze stron¹ rosyjsk¹, albo na podstawie
umów partnerskich albo w sposób nieformalny, realizuj¹c konkretne przedsiêwziêcia o charakterze transgranicznym. Ka¿dy z powiatów nadgranicznych województwa warmiñsko-mazurskiego ma umowy partnerskie ze
stron¹ rosyjsk¹: braniewski z Zielenogradskiem i Bagrationowskiem, bartoszycki z Bagrationowskiem, kêtrzyñski z Prawdiñskiem i Kaliningradem, wêgorzewski z Czerniachowskiem, Ozierskiem i Prawdiñskiem
(oraz wspó³pracuje bez umowy z ¯eleznodoro¿nym), go³dapski z Gusiewem. Z miast nadgranicznych bardzo aktywne s¹: Bartoszyce, Braniewo,
Go³dap i Wêgorzewo.
£¹cznie w województwie warmiñsko-mazurskim kilkanaœcie powiatów i ponad 30 gmin ma umowy partnerskie z Obwodem Kaliningradzkim
FR, a drugie tyle nale¿y do wspólnych euroregionów lub podejmuje ad
hoc wspó³pracê nieformaln¹. Wœród nich s¹ te¿ samorz¹dy le¿¹ce dalej od
24

Nowe porozumienie miêdzy wojewod¹ warmiñsko-mazurskim a administracj¹
Obwodu podpisane zosta³o 19 wrzeœnia 2001 r. i regulowa³o m.in. kwestie p³aszczyzn
wzajemnej wspó³pracy, tj. przejœcia graniczne, zwalczanie przestêpczoœci, wspó³pracy
s³u¿b granicznych, celnych, policji i zapobiegania klêskom ¿ywio³owym.
25
Porozumienie o wspó³pracy miêdzy województwem warmiñsko-mazurskim
Rzeczpospolitej Polskiej i administracj¹ Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, podpisane przez marsza³ka województwa Andrzeja Ryñskiego i g³owê
administracji (gubernatora) W³adimira Jegorowa, sporz¹dzone w Kaliningradzie dn.
19 wrzeœnia 2001 r.
26
Porozumienie o wspó³pracy pomiêdzy sejmikiem województwa warmiñsko-mazurskiego i Kaliningradzk¹ Dum¹ Obwodow¹, sporz¹dzone w Olsztynie dn.
9 kwietnia 2002 r.
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granicy, np. powiat piski wspó³pracuje na podstawie umowy z Mamonowem, e³cki z Ozierskiem, a Olsztynek z Polesskiem. Ze wzglêdu na swój
potencja³, dwa najwiêksze miasta regionu: Olsztyn (dwie umowy z Kaliningradem) i Elbl¹g (umowy z Kaliningradem i Ba³tijskiem) realizuj¹
w kooperacji ze stron¹ rosyjsk¹ wiele przedsiêwziêæ o charakterze transgranicznym.
Najwa¿niejsze przejawy wspó³pracy polskich i rosyjskich samorz¹dów to:
– organizacja imprez kulturalnych (np. Dni Kultury Polskiej czy Dni
Warmii i Mazur w Obwodzie Kaliningradzkim, Dni Obwodu Kaliningradzkiego na Warmii i Mazurach);
– organizacja targów i konferencji poœwiêconych problemom wspó³pracy
na pograniczu polsko-rosyjskim lub patronat nad nimi;
– promocja i inicjowanie regionalnej wspó³pracy gospodarczej, turystycznej, sportowej oraz wymiany m³odzie¿y;
– wsparcie organizacyjne inicjatyw transgranicznych organizowanych
przez organizacje pozarz¹dowe i struktury podleg³e samorz¹dom;
– realizacja projektów wspó³finansowanych ze œrodków UE;
– uczestnictwo w strukturach euroregionalnych;
– udzia³ w pracach Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspó³pracy Regionów
RP z Obwodem Kaliningradzkim FR.

Infrastruktura graniczna
Stopieñ kontaktów miêdzy obszarami przygranicznymi zale¿y g³ównie od specyfiki granicy pañstwowej, w tym stopnia jej otwartoœci – przenikalnoœci27 (Komornicki, 1999, s. 19). Natê¿enie ruchu granicznego
zale¿y m.in. od stanu infrastruktury granicznej, liczby przejœæ oraz ich
przepustowoœci, a przede wszystkim od uregulowañ prawnych dotycz¹cych przekraczania granicy.
W dniu 22 maja 1992 r. w Moskwie zawarto Umowê miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej w sprawie
przejœæ granicznych, która w art. 1 wymienia 3 przejœcia kolejowe i 4 drogowe. Uzgodniono, i¿ terminy ich otwarcia oraz rodzaje ruchu strony
27
Rozumiana jako fizyczna mo¿liwoœæ przekraczania granicy przez ludzi i pojazdy, czyli jej otwartoœæ techniczna, która jest pochodn¹ stopnia sformalizowania
granicy jako bariery przestrzennej i stopnia rozwoju infrastruktury transportowej.
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ustal¹ w drodze wymiany not. Umowa przewidywa³a udostêpnienie przejœæ do przekraczania granicy przez: osoby, œrodki transportowe i towary,
niezale¿nie od ich przynale¿noœci pañstwowej w ci¹gu ca³ej doby. Na
przejœciach drogowych przewidywany by³ ruch pieszy (M.P. 2003, Nr 37,
poz. 528).
Kolejowe przejœcie graniczne Braniewo (Gronowo)–Mamonowo, zosta³o w pe³ni otwarte w 1996 r.28 i obs³uguje jako jedyne z przejœæ kolejowych ruch osobowy i towarowy, wraz z mo¿liwoœci¹ dokonania kontroli
fitosanitarnej. Ruch osobowy jest tu niewielki, w zale¿noœci od popytu
okresowo uruchamiany i zamykany, np. realizowano tu po³¹czenia: Gdynia–Kaliningrad i Tczew–Elbl¹g–Kaliningrad. W 2013 r. planowano uruchomienie kolejowego po³¹czenia Olsztyn–Kaliningrad przez Braniewo,
jednak inicjatywa nie powiod³a siê, m.in. ze wzglêdu na nik³e zainteresowanie strony rosyjskiej (Nie bêdzie, 2013; Fiszer). Przejœcie Skandawa–¯eleznodoro¿nyj otwarte w 1999 r. obs³uguje ruch towarowy polsko-rosyjski,
z wyj¹tkiem towarów wwo¿onych do Polski podlegaj¹cych kontroli fitosanitarnej. Natomiast przejœcie Bartoszyce (G³omno)–Bagrationowsk jest
nieczynne.
Drogowe przejœcie graniczne Bezledy–Bagrationowsk od 1993 r. ma
status przejœcia miêdzynarodowego, od 1996 r. obs³uguje ca³odobowo tak¿e miêdzynarodowy ruch towarowy (do 8 ton nacisku na oœ), a od 2004 r.
ma punkt kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej. Przejœcie Gronowo–Mamonowo od 1997 r. udostêpnione jest dla miêdzynarodowego ruchu osobowego, a obecnie tak¿e towarowego (pojazdów ciê¿arowych o masie
ca³kowitej do 6 ton). Otwarte w 1995 r. przejœcie Go³dap–Gusiew od
2002 r. ma status przejœcia ca³odobowego, obs³uguj¹cego miêdzynarodowy ruch osobowy i towarowy (z dopuszczaln¹ mas¹ ca³kowit¹ do 7,5 tony).
Ostatnim z przejœæ przewidzianych w umowie z 1992 r. jest Grzechotki–Mamonowo (faktycznie Mamonowo II). Uruchomione w grudniu
2010 r., jest najwiêkszym i najnowoczeœniejszym przejœciem, obs³uguj¹cym miêdzynarodowy ruch osobowy i towarowy. Na ¿adnym z przejœæ,
ze wzglêdu na brak zgody strony rosyjskiej, nie jest dopuszczony ruch
pieszy (mimo, ¿e przewiduje to umowa w sprawie przejœæ granicznych),
jedynie na przejœciu Go³dap–Gusiew mo¿na przekraczaæ granicê rowerem (Przejœcia graniczne).

28

Od lat 70. wykorzystywane g³ównie do celów wojskowych i obs³ugi koncesjonowanych wizyt.
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Czasowo i w niewielkim zakresie ruch graniczny odbywa siê tak¿e na
dwóch przejœciach morskich: we Fromborku i Elbl¹gu29. Ponadto, w województwie warmiñsko-mazurskim formalnie zlokalizowane jest miêdzynarodowe przejœcie lotnicze w Szymanach k. Szczytna, choæ od kilku lat
jest ono nieczynne30.
Nale¿y dodaæ, i¿ jedn¹ z p³aszczyzn wspó³pracy samorz¹dów Polski
i Rosji jest wspólny lobbing na rzecz otwarcia kolejnych przejœæ granicznych, takich jak: Per³y–Kry³owo (gmina Wêgorzewo, powiat wêgorzewski), Micha³kowo–¯eleznodoro¿nyj (gmina Barciany, powiat kêtrzyñski),
Rapa–Oziersk (gmina Banie Mazurskie, powiat go³dapski), Stopki–Ostre Bardo na rzece £ynie (gmina Sêpopol, powiat bartoszycki), Piaski–Ba³tijsk na Mierzei Wiœlanej (gmina Krynica Morska, powiat
nowodworski) oraz G³êbock–Korniewo (gmina Lelkowo, powiat braniewski).

Dynamika ruchu granicznego
Do po³owy lat 70. XX wieku ³¹czna liczba przekroczeñ granicy w obydwu kierunkach oscylowa³a wokó³ 1–3 tys. rocznie. Przemiany demokratyczne zainicjowane w Polsce na pocz¹tku lat 80. spowodowa³y zawieszenie
wiêkszoœci powi¹zañ w tym okresie i spadek ruchu granicznego. Jego
zdecydowany wzrost nast¹pi³ dopiero pod koniec lat 80. Ogóln¹ liczbê
uczestników wymiany transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim w latach 1956–1989 mo¿na oszacowaæ na ponad 233 tys. osób, jednak ponad
po³owa spoœród wszystkich przekroczeñ granicy mia³a miejsce w 1988
i 1989 r. (Anisiewicz, 2012, s. 193–194).
Od momentu otwarcia granicy w 1990 r., a¿ do 1997 r. obserwowano
sta³y, systematyczny wzrost liczby osób j¹ przekraczaj¹cych (zob. rys.),
29

W latach 1994–1998 œrednio 19,5 tys. osób rocznie przekracza³o te dwa przejœcia morskie. W 1999 r. nast¹pi³ spadek przekroczeñ do 9,9 tys., a w latach nastêpnych
systematyczny wzrost: 26 tys. (2000 r.), 77 tys. (2001 r.), 64 tys. (2002 r.) i rekordowe
78 tys. (2003 r.). Od 1 stycznia 2004 r. przejœcia te obs³uguje Morski Oddzia³ Stra¿y
Granicznej (zob. Ruch osób, 2014).
30
W latach 1996–2003 regionalny Port Lotniczy Szymany obs³ugiwa³ ruch samolotów pasa¿erskich, obecnie nie prowadzi jednak regularnych po³¹czeñ lotniczych.
W 2014 r. rozpisano przetarg na wykonawcê terminalu pasa¿erskiego, do koñca 2015 r.
planowana jest jego rozbudowa oraz modernizacja pasa startowego, a pierwsze regularne loty maj¹ byæ wznowione w 2016 r.
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co zwi¹zane by³o g³ównie z dynamicznie rozwijaj¹cym siê drobnym,
przygranicznym handlem. W 1991 r. granicê przekroczy³o 117 tys. osób,
rok póŸniej ju¿ 613 tys., a w 1993 r. ponad 1 mln. W kolejnych latach dynamika zosta³a utrzymana: w 1994 r. – 1,8 mln, w 1995 r. – 2,8 mln,
w 1996 r. – 4,2 mln, a w 1997 r. rekordowe 5 mln przekroczeñ granicy
(Ruch osób, 2014). W tym czasie obowi¹zywa³a miêdzy obu pañstwami
umowa o ruchu bezwizowym z 1979 r. oraz porozumienie o uproszczonym trybie przekraczania granicy z 1985 r.31
W 1998 r. w zwi¹zku z kryzysem ekonomicznym w Rosji oraz zaostrzeniem po obu stronach przepisów dotycz¹cych przekraczania granicy32, nast¹pi³ wyraŸny spadek osób przekraczaj¹cych wspóln¹ granicê (do
3,1 mln). W kolejnych dwóch latach liczba podró¿nych ustabilizowa³a
siê na wy¿szym poziomie 4,2–4,4 mln. W 2001 i 2002 r. nast¹pi³ jednak
spadek do 3,9 mln, pog³êbiony w 2003 r. do 3,1 mln. Wynika³ on m.in.
z prowadzenia przez stronê rosyjsk¹ dodatkowych op³at granicznych
i obowi¹zkowych ubezpieczeñ oraz niew³aœciwego traktowania Polaków
na granicy, co wywo³ywa³o m.in. szereg interwencji polskiego MSZ, konsulatu w Kaliningradzie a nawet Rzecznika Praw Obywatelskich. W 2003 r.
wygas³o porozumienie o uproszczonym trybie przekraczania granicy, a na
mocy umowy z wrzeœnia 2003 r.33 wprowadzono re¿im wizowy.
Lata 2004–2006 charakteryzuje stabilizacja na poziomie ok. 3,7 mln
przekroczeñ granicy rocznie. Po wejœciu Polski do strefy Schengen
w grudniu 2007 r. na badanym pograniczu zaczê³y obowi¹zywaæ regulacje
wynikaj¹ce z Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o u³atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej
i Federacji Rosyjskiej podpisanej 25 maja 2006 r. (Dz. U. UE, L 129).
Straci³y wtedy moc przepisy umowy polsko-rosyjskiej z 2003 r. umo¿liwiaj¹ce wydawanie bezp³atnych wiz w kontaktach polsko-kaliningradz31
Zob. Umowa miêdzy rz¹dem PRL a rz¹dem ZSRR o wzajemnych podró¿ach
bezwizowych obywateli obu pañstw z 13 grudnia 1979 r. (Dz. U. 1980, Nr 13, poz. 41)
oraz Porozumienie miêdzy rz¹dem PRL a rz¹dem ZSRR o uproszczonym trybie
przekraczania granicy pañstwowej przez obywateli zamieszka³ych w miejscowoœciach przygranicznych z 14 maja 1985 r. (Dz. U. 1986, Nr 24, poz. 114).
32
Np. w czerwcu 1997 r. uchwalono now¹ ustawê o cudzoziemcach, która od
1998 r. zaostrzy³a obcokrajowcom warunki pobytu w Polsce.
33
Umowa miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o warunkach podró¿y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej, podpisana w Warszawie dn. 18 wrzeœnia 2003 r. (M.P. 2003, Nr 51,
poz. 800).
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kich. W efekcie, nast¹pi³ wyraŸny spadek przekroczeñ wspólnej granicy:
do 2,7 mln w 2007 r., pog³êbiony do 1,9 mln w 2008 r. i do rekordowo
niskiego poziomu 1,2 mln w 2009 r. – porównywalnego do roku 1993
(Ruch osób, 2014).
W kolejnych latach widoczne jest powolne odwrócenie tendencji:
w 2010 r. liczba przekroczeñ wzros³a do 1,4 mln a w 2011 r. do 2,3 mln.
Dnia 14 grudnia 2011 r. podpisano polsko-rosyjsk¹ umowê o ma³ym ruchu granicznym (MRG), która wesz³a w ¿ycie w lipcu 2012 r.34 Przyzna³a
ona przywileje ma³ego ruchu granicznego wszystkim mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego oraz czêœci województw warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego (15 powiatów ziemskich oraz aglomeracja trójmiejska,
Olsztyn i Elbl¹g). Od tego momentu obserwujemy dynamizacjê kontaktów na polsko-rosyjskim pograniczu i gwa³towny wzrost ruchu granicznego: w 2012 r. wyniós³ ponad 4,7 mln (zbli¿aj¹c siê tym samym do
rekordowego wyniku z 1997 r.), a w 2013 r. przekroczy³ ju¿ 6 mln. Tendencja ta jest utrzymana, bowiem jedynie w 1 pó³roczu 2014 r. odnotowano 3,2 mln przekroczeñ granicy (zob. rys.).
Odnosz¹c powy¿sze dane do ca³oœci ruchu na polskich granicach,
w 1991 r. przekroczenia granicy polsko-rosyjskiej (117 tys.) stanowi³y zaledwie 0,1% ogó³u przekroczeñ (114 mln), a w rekordowym 1997 r.
wzros³y do 1,8% (5 mln wobec 271 mln). W 2013 r. granicê zewnêtrzn¹
UE w Polsce przekroczy³o 31,8 mln osób, z czego ok. 20% polsko-rosyjsk¹ (Badanie obrotu).
Zmieni³ siê charakter transgranicznej wymiany osobowej; w latach 90.
XX wieku dominowa³y wyjazdy o charakterze zarobkowym, zwi¹zane
z drobnym handlem bazarowym a czêsto nielegalnym przemytem. Obecnie, polska czêœæ pogranicza m.in. ze wzglêdu na swoje walory przyrodnicze i atrakcyjne ceny, jest coraz chêtniej odwiedzana przez Rosjan, którzy
przyje¿d¿aj¹ tu na d³u¿ej, korzystaj¹c z bazy hotelowej i ró¿nych form rekreacyjno-wypoczynkowych, robi¹ te¿ zakupy w przygranicznych sklepach35 (Wenerski, KaŸmierczuk, 2013). Polacy odwiedzaj¹ Obwód nadal

34

Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o zasadach ma³ego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dn. 14 grudnia
2011 r. (Dz. U. 2012, poz. 814).
35
Np. w 17 tys. Braniewie jest kilka sklepów z wielkich sieci dyskontów, a Rosjanie stanowi¹ tam zdecydowan¹ wiêkszoœæ kupuj¹cych (nawet 80%). Du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê zakupy spo¿ywcze, ale tak¿e obuwie, odzie¿ oraz sprzêt AGD i RTV.
Zdaniem Rosjan s¹ one tañsze i lepszej jakoœci ni¿ te dostêpne w Kaliningradzie.
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g³ównie w celach handlowych (zakup paliwa i wyrobów tytoniowych),
korzystaj¹c z mo¿liwoœci, jakie daj¹ przepisy o ma³ym ruchu granicznym.
W IV kwartale 2013 r. na zasadach MRG badan¹ granicê przekroczy³o
48,9% Rosjan i 75,7% Polaków (Badanie obrotu). Wed³ug badañ przeprowadzonych po polskiej stronie w 2013 r., a¿ 84% mieszkañców, 94%
przedsiêbiorców oraz 57% badanych samorz¹dów pozytywnie ocenia³o
funkcjonowanie ma³ego ruchu granicznego (Ma³y ruch, 2013).

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Ruch osób (bez przejœæ morskich)

Rys. Dynamika ruchu granicznego Polski z Obwodem Kaliningradzkim
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych Warmiñsko-Mazurskiego Oddzia³u Stra¿y
Granicznej (Ruch osób, 2014).

Podsumowuj¹c, badane pogranicze od 1999 r. jest pograniczem Federacji Rosyjskiej i NATO, a od 2004 r. tak¿e Unii Europejskiej, natomiast
Obwód Kaliningradzki od 2004 r. stanowi enklawê (pó³enklawê) wewn¹trznatowsk¹ i wewn¹trzunijn¹. Wzmacnia to zasadniczo polityczne
znaczenie zachodz¹cych tam procesów transgranicznych. Nale¿y je analizowaæ nie tylko przez pryzmat relacji polsko-rosyjskich, ale tak¿e w szerszych
kontekstach: ba³tyckim, europejskim czy euroatlantyckim (Modzelewski,
2006a).
Widoczna jest ewolucja funkcji polsko-rosyjskiej granicy: od bariery
przestrzennej i granicy zamkniêtej, „granicy – muru” (do 1955 r.), poprzez
granicê otwart¹ selektywnie (lata 1956–1989), do granicy jako p³aszczyzny kooperacji z ró¿nym jej nasileniem, „granicy – mostu” (od 1990 r.).
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Warunkuje to ewolucjê pogranicza: od izolowanego, zamkniêtego, „martwego”, z alienacj¹ regionów przygranicznych – do pogranicza wspó³pracy, otwartego, „¿ywego”, z koegzystencj¹ regionów przygranicznych.
Pamiêtaj¹c o jego specyfice (granica zewnêtrzna UE) i trudnych relacjach
politycznych miêdzy Polsk¹ i Rosj¹ – uprawnionym jest twierdzenie, ¿e
intensywna, wieloletnia wspó³praca transgraniczna oraz wprowadzenie
ma³ego ruchu granicznego s³u¿¹ – w d³u¿szej perspektywie – kszta³towaniu wspólnego, polsko-rosyjskiego regionu transgranicznego.
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Polish-Russian Borderland – from a Closed to a Cross-border Region
Summary
This paper assumes that two neighboring regions, that is regions sharing a common land border, namely Warmia and Mazury, and Kaliningrad FR, form the Polish-Russian borderland. It shows the evolution of the Polish-Russian border, from
closed (until 1955), through selectively open (1956–1989), to the border as a platform
for cooperation (since 1990). This has determined the evolution of borderland research, from research into a closed, isolated border – to a border where multi-dimensional and bottom-up, cross-border contacts are implemented. The introduction of
small border traffic rules in 2012 and the following dynamic increase in border traffic,
has largely contributed to creating a Polish-Russian cross-border region.
Key words: Polish-Russian borderland, cross-border cooperation, border traffic

