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Przedmiotem artykułu są dwojakie konsekwencje przystąpienia Polski w 2009 roku 
do układu z Schengen. Jako pierwsze następstwo, otwartej przestrzeni znoszącej bloka-
dy graniczne, uznano w nim nieuchronność zmian infrastrukturalnych na pograniczach 
państw sąsiedzkich powiązanych tym układem. Szczegółowego ich przeglądu dokonano 
na przykładzie pogranicza polsko-niemieckiego. Drugim w kolejności logicznym na-
stępstwem tej integracji staje się scalanie regionów historycznych jakie na pograniczach 
tych istniały, zanim rywalizujące o nie państwa podzieliły je swymi granicami. Wyma-
ga to zupełnie nowego podejścia do tworzenia euroregionów. Ex definitione powinny 
być nimi tylko regiony historyczne porozrywane granicami państwowymi. Podziały 
administracyjne, właściwe dla Europy Państw, zostaną wówczas docelowo zastąpione 
przez regiony historyczne Europy Ojczyzn. 
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Program integracji europejskiej, docelowo zmierzający do stworzenia w na-
szej części świata państwa europejskiego, jako podstawowe założenie przyjął 
zbudowanie europy czterech wolności, co polega na: wolności przepływu to-
warów, usług, kapitału i wolności ruchu osobowego. Trzy pierwsze należą do 
sfery integracji gospodarczej i zgodnie z tym, sześć państw, które w 1957 roku 
podpisały w Rzymie pionierski dokument integracyjny, nazwała go Traktatem 
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ustanawiającym europejską wspólnotę gospodarczą, gdyż tylko tych trzech 
„wolności europejskich” on dotyczył. Pionierskimi państwami, jakie wówczas 
dzieło integracji europejskiej podjęły, były: Republika Federalna Niemiec, Fran-
cja, trzy położone między nimi państwa, zbiorowo nazywane Beneluksem oraz 
Włochy, które razem stanowiły trzon wczesnośredniowiecznej Europy, przypo-
minający mapę monarchii Karola Wielkiego, nazywanego ojcem europy. 

28 lat później nastąpił doniosły postęp w procesie scalania Europy. Po usta-
nowieniu zintegrowanych wolności gospodarczych, przystąpiono do integro-
wania wolności obywatelskich, pozwalających mieszkańcom integrującej się 
wspólnoty na swobodne przekraczanie granic państwowych w dowolnych miej-
scach oraz prawo do pracy, życia, mieszkania i uprawnień socjalnych na całym 
integrującym się obszarze, bez względu na ich przynależność państwową. Sto-
sowne decyzje w tym zakresie podjęto w 1985 roku. Przystąpiło wtedy do poro-
zumienia z Schengen, nazwanego tak od miasta w Luksemburgu, w którym je 
podpisano jedynie pięć państw pionierskich, bez Włoch, które do porozumienia 
tego dołączyła w 1990 roku. Wkrótce po tym do porozumienia z Schengen do-
łączyła reszta kontynentalnej Europy, wolnej od dominacji komunistycznej: Hi-
szpania i Portugalia (1991), Grecja (1992), Austria (1995), Dania, Szwecja i Fin-
landia (1996). W tym samym roku jako kraje stowarzyszone, dołączyły do nich 
Norwegia i Islandia, nienależące do Unii Europejskiej. Po dłuższych wahaniach, 
dopiero w 2008 roku, dołączyła do nich Szwajcaria. Odmówiły natomiast uczest-
niczenia w tym porozumieniu dwa państwa członkowskie UE – Wielka Brytania 
i Irlandia. Wielka Brytania tradycyjnie – to aroganckie państwo, niepotrafiące 
pogodzić się z utratą wielkomocarstwowej pozycji, uważające się za coś lepszego 
od Europy, pod nazwą tą rozumiejąc jedynie kontynentalną jej część. A dlaczego 
Irlandia? Może odpowiedź na to znajduje się w Ulissesie Joyce’a, gdy dyrektor 
szkoły poucza nauczyciela: „Irlandia, powiadają ma zaszczyt być jedynym kra-
jem, który nigdy nie prześladował Żydów. Czy wie pan o tym? Nie. A czy wie pan 
dlaczego? Dlatego, że nigdy ich nie wpuściła. Nie wpuściła ich nigdy. To dlatego”.

Szybki rozrost tzw. strefy Schengen spowodował w 1995 roku wejście w ży-
cie konwencji wykonawczej do układu z Schengen. Od tego czasu funkcjonuje 
nowa nazwa układu czy wręcz traktatu z Schengen (Schengen Treaty) – w 1992 
roku wszedł do traktatu z Maastricht zmieniającym dawną nazwę Traktatu 
ustalającego europejską wspólnotę gospodarczą na traktat ustanawiający 
wspólnotę europejską, następnie zmodyfikowaną w 2009 roku w traktacie liz-
bońskim na Traktat o unii europejskiej.
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Te kolejne nazwy były następstwem postępów integracyjnych, które zapo-
czątkowane w latach 50. priorytetem dla powiązań gospodarczych, dojrzały w la-
tach 80. XX wieku do łączenia społeczeństw Unię Europejską zamieszkujących. 
Układ z Schengen przyniósł ludności wolnej części Europy wymierne korzyści 
bytowe z racji likwidacji biurokratycznych utrudnień, związanych z przekracza-
niem granic państwowych w obrębie integrującej się Europy. 

Niewspółmiernie większe były jednak korzyści ludności państw zza że-
laznej kurtyny wyobcowanej zniewoleniem jałtańskim z wielowiekowej cy-
wilizacyjnej wspólnoty europejskiej. Skończyło się ono lawinowym upadkiem 
komunistycznego panowania nad tą częścią Europy, na zasadzie fali upadają-
cych kostek domina, przetaczającej się przez ten obszar podczas Jesieni Ludów 
w 1989 roku. Zburzenie wówczas Muru Berlińskiego, usuwanie granicznych for-
tyfikacji żelaznej kurtyny, odbierane było po naszej i ich stronie jak otwieranie 
bram Raju. W istocie był to tylko – jak w grze w chińczyka – return to square 
one, powrót do punktu wyjścia, do przekraczania granic państw europejskich na 
zasadach z lat międzywojennych, od tamtego czasu w integrującej się Europie 
sukcesywnie rozluźnianych a układem z Schengen całkowicie zniesionych.

Nie odzwierciadlała tej sytuacji piękna skądinąd piosenka Liroya: „To już 
jest koniec, nie ma już nic. Jesteśmy wolni – możemy iść”. Tak śpiewać mogli 
skazańcy, gdy uciekli pilnujący ich strażnicy łagrów czy innych miejsc odosob-
nienia, umożliwiając więźniom wydostanie się na wolność. Taką nadzieję wcześ-
niej mieli desperaci, przeskakujący przez Mur Berliński czy w najróżniejsze inne 
sposoby przedzierający się przez żelazną kurtynę, aby po drugiej stronie uzy-
skać azyl jako uchodźcy polityczni. Po otwarciu przejść granicznych wolno było 
z nich korzystać tylko zgodnie z regulującymi to prawnymi ustaleniami – nie-
kontrolowana migracja przez nie była niedopuszczalna. Do integrującej się Eu-
ropy nie można już uciec, trzeba się z nią integrować, a aby tego dokonać trzeba 
było Europę dogonić. A było co doganiać. Przez 45 lat (1944–1989) zniewolenia 
jałtańskiego podporządkowanych Związkowi Sowieckiemu europejskich demo-
ludów, krajom tym zabroniono korzystania z dobrodziejstw Planu Marshalla, 
dzięki któremu zachodnia Europa odbudowała zniszczenia wojenne, a później 
brutalnie izolowano owe demoludy od postępującej integracji tamtej części Eu-
ropy. Zamiast tego narzucono im sui generis integrację z ZSRR, poprzez budowę 
nakazanych im inwestycji przemysłowych oraz militarnej infrastruktury trans-
portowej Paktu Warszawskiego. 
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Tempo przemian przez 45 lat w Europie XX wieku było nieporównanie 
szybsze od tempa przemian w takim samym okresie dwa i pół tysiąclecia wcześ-
niej na Bliskim Wschodzie. Biblijna Księga Izajasza upowszechniła w kulturze 
europejskiej niewolę babilońską mieszkańców Judei, przegnanych z polecenia 
Nabuchodonozora w roku 583 p.n.e. nad wody Babilonu. Władca babiloński za-
brał z Judei jedynie tamtejszą elitę, licząc, że niepiśmienny lud bez niej utraci swą 
tożsamość, zaś uprowadzona elita wymrze, albo rozpłynie się w obcym środo-
wisku. Wcześniej taką metodę „ostatecznego rozwiązania” praktykowała Asyria 
i to za jej panowania zaginęło w historii 10 z 12 plemion Izraela. W przypadku 
Judei było inaczej. Cyrus, władca Persów w 538 r. p.n.e. podbił Babilon, uwolnił 
przetrzymywanych tam mieszkańców Judei, pozwolił im powrócić do Jerozolimy 
i odbudować ją wraz ze świątynią. W Księdze Izajasza jest za to Cyrus przedsta-
wiany jak oczekiwany Mesjasz. Tożsamość izraelska nie tylko się nie zatraciła, 
ale zasadniczo wzbogaciła – Paul Johnson pisze, a jest on znawcą w tej materii, 
że w następstwie 45-letniej niewoli babilońskiej narodził się Żyd znany do dziś 
– wyznawca judaizmu, który zastąpił pierwotny mozaizm. 

Czy tamta lekcja historii posłuży jako dobry przykład społeczeństwom na-
szej, Młodszej europy, szczęśliwie wyzwolonej ze współczesnej, także 45-let-
niej niewoli jałtańskiej? Czy sprawi, że partykularyzm myślenia kategoriami 
poszczególnych państw narodowych i nacjonalizmów je drążących, ustąpi my-
śleniu w skali ogólnoeuropejskiej, wychodzącemu poza obręb własnych klatek 
państwowych? Jest to w tej chwili pytanie podstawowe, także w odniesieniu do 
tytułu tego artykułu. Co z tego, że układ z Schengen pozwala na przekraczanie 
granic państwowych w dowolnych miejscach, jeżeli utrudniają to, a często wręcz 
uniemożliwiają, przeszkody infrastrukturalne i bezmyślne rozstrzygnięcia w sfe-
rze zagospodarowania przestrzennego. Koniec jałtańskiego zniewolenia naszej 
części Europy zakończył jedynie panowanie nad nią stalinowskiej nadbudowy 
ustrojowej. Stalinowska infrastruktura przetrwała tę zmianę i dopiero wtedy 
ujawniły się w pełni jej patologiczne następstwa, jako przeszkody w powstawaniu 
infrastrukturalnego ładu przestrzennego w skali całości integrującej się Europy.

Spojrzenie na ten problem właśnie z perspektywy Szczecina jest szczegól-
nie pouczające. Tutaj bowiem, dwukrotnie w dziejach, zapętlony został gordyj-
ski węzeł rozgraniczeń państwowych rozdzierających ład przestrzenny Europy. 
Szczecin był centralnym miastem jej historycznego regionu Pomorza, rozciąga-
jącego się od ziemi lęborskiej na wschodzie, po granicę meklemburską na zacho-
dzie, regionu noszącego niemiecką nazwę Provinz Pommern, której polskimi 
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odpowiednikami są terminy Pomorze zachodnie vel Szczecińskie. Na wschód 
od niego istniało znacznie mniejsze Pomorze wschodnie vel gdańskie, po nie-
miecku zdrobniale nazywane Pomerellen, czyli „Małym Pomorzem”. Gdańsk 
był stolicą tego „Małego Pomorza”, zanim stał się miastem centralnym Prus Za-
chodnich vel królewskich, regionu powiększonego na wschodzie o Żuławy, Po-
wiśle i ziemię chełmińską. Jest to wiedza elementarna w obszarze nazewnictwa 
geograficzno-historycznego, ale trzeba ją przypominać mass mediom a nawet 
niektórym autorom podręczników. 

Owo „duże” Pomorze, zagrożone od strony morza przez najazdy duńskie, 
oddało się w 1181 roku pod opiekę Sacrum Imperium Romanum. Fryderyk Bar-
barossa przyjął je wtedy w skład cesarstwa, jako lenno Brandenburgii. Po wygaś-
nięciu rodzimej pomorskiej dynastii, miało zatem być przejęte przez margrabiów. 
Rodzima pomorska dynastia wygasła dopiero w 1637 roku, podczas wojny 30-let-
niej. Jednak już 11 lat później, kończący tę wojnę pokój westfalski, przekazał 
Szwecji zaodrzańską część Pomorza oraz ujście Odry wraz ze Szczecinem, który 
był wtedy miastem szwedzkim przez 72 lata. Po przegranej wojnie północnej, 
Szwecja oddała Brandenburgii w 1720 roku ujście Odry wraz ze Szczecinem, 
ale nad zaodrzańskim Pomorzem panowała 167 lat, oddając je dopiero na Kon-
gresie Wiedeńskim w 1815 roku. Granica państwowa dzieląca Pomorze przez 
te dodatkowe 95 lat była niemal identyczna, jak ustanowiona tam w 1945 roku 
granica zachodnia Polski. Zasadnicza różnica polegała jednak na tym, że w cią-
gu XVIII wieku Szczecin stał się portem morskim dla Berlina, rozrastającym 
się nie tylko przez inwestycje w nim dokonywane, ale także przez modernizację 
estuarium Odry, której główne ujście przeniesiono z Piany na Świnę, budując 
tam Świnoujście jako avant-port Szczecina. Po drugiej wojnie światowej mario-
netkowa Niemiecka Republika Demokratyczna aktywizowała własne wybrzeże 
morskie w Meklemburgii i odcięła powiązania regionalne zaodrzańskiego Pomo-
rza z resztą tego historycznego regionu. Dopiero przystąpienie Polski do układu 
z Schengen w 2009 roku usunęło patologiczne ograniczenia narastające przez 64 
lata. Związki zawodowe z zaodrzańskiego Pomorza deklarowały, że jego metro-
polią jest Szczecin i domagały się polityki gospodarczej wykorzystującej ten fakt 
dla poprawy warunków bytowych miejscowego świata pracy. Mieszkańcy Szcze-
cina tanio kupowali pustostany w miastach po niemieckiej stronie granicy, skąd 
dojazd samochodem do pracy w Szczecinie często wynosi mniej niż godzinę. 
Polki, oczekujące potomstwa starały się rodzić w nowoczesnym szpitalu w Sch-
wedt, zapewniającym lepsze warunki. I tak dalej. W ten sposób ponad granicami 
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państwowymi odradzają się euroregiony, czyli regiony historyczne z prawdziwe-
go zdarzenia. 

Tutaj dochodzimy do prawidłowości, potwierdzanej na każdym kroku przez 
geografię historyczną – główna rzeka regionu historycznego jest z reguły central-
ną tego regionu osią, jest regionu tego kręgosłupem. „Rzeki to szlaki komunika-
cyjne, ich zadaniem jest łączyć, a nie dzielić. W naszym stuleciu wykreślono na 
nich granice, gdyż uwalniają ludzi siedzących przy pokrytych zielonym suknem 
stołach od rzetelnego zbadania problemu i od myślenia. To dlatego otrzymaliśmy 
w XIX i XX w. tak obłąkane granice jak na przykład rzeka Prut, Zbrucz, Bug, nie 
mówiąc już o Odrze i Nysie Łużyckiej”1. Autor cytowany trafia w sedno. Właśnie 
zachodnia granica Polski, wytyczona w 1945 roku stanowi wzorcowy przykład 
problemów, z jakimi przychodzi się uporać po przystąpieniu Polski do układu 
w Schengen. 

Mitem jest twierdzenie, że taka zachodnia granica Polski była pomysłem en-
deckim. Przeczy temu mapa pożądanych granic Polski, z jaką Roman Dmowski, 
jej minister spraw zagranicznych, przybył w 1919 roku na konferencję pokojową 
do Wersalu. Postulowana na niej zachodnia granica Polski pokrywała się z przed-
rozbiorową granicą Rzeczypospolitej, przekraczając ją tylko na Górnym Śląsku, 
gdzie aspirowano o przyznanie Polsce całości tamtejszego obszaru plebiscytowe-
go. Na wschodzie nie postulowano przyznania Polsce granicy przedrozbiorowej, 
gdyż Dmowski był zdecydowanie przeciwny wielonarodowemu państwu federal-
nemu. Chciał on Polski jako państwa narodowego, obejmującego na tamtejszych 
terenach, o ludności etnicznie zróżnicowanej: „tyle Ukraińców i Białorusinów 
ile mogła ich strawić”2. Przy takim założeniu owa „linia Dmowskiego”, pomię-
dzy Kamieńcem Podolskim nad Dniestrem a Połockiem nad Dźwiną przebiegała 
zresztą o 50–60 km dalej ku wschodowi od międzywojennej granicy polsko-
-sowieckiej. 

W 1934 roku dokonał się w Stronnictwie Narodowym Dmowskiego rozłam 
pokoleniowy. Odeszła z niego większość młodzieży, tworząc Obóz Narodowo-
-Radykalny. Za zachodnią granicą Polski od roku już istniała narodowo-socja-
listyczna Trzecia Rzesza. Rządząca Polską sanacyjna dyktatura kopiowała pań-
stwowotwórczą ideologię włoskiego faszyzmu. Od państw totalitarnych uczono 

1 E. von Kühnelt-Leddihn, Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789–1984, tłum. 
M. Gawlik, Wrocław 2007, s. 128.

2 S. Mackiewicz (Cat), Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r., 
Londyn 1941, s. 129.
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się myślenia i postępowania kategoriami niedopuszczalnymi w liberalnej Euro-
pie XIX wieku. Wystarczyło pięciu lat poprzedzających drugą wojnę światową, 
aby niemożliwe zaczęto uważać za możliwe. W 1940 roku w wydawanym pod 
okupacją Trzeciej Rzeszy podziemnym piśmie oenerowskim opublikowano taki 
program zmian terytorialnych i narodowościowych: „Polska musi odzyskać całe 
Prusy Wschodnie, a na zachodzie co najmniej linię dolnej Odry (ujście obustron-
ne) i cały Śląsk po Nissę (!) Łużycką. Nad tym punktem rozwodzić się nie trzeba, 
dostatecznie jest on wyjaśniony i tkwi już mocno w świadomości całego naro-
du. Państwu polskiemu przysługiwać będzie prawo wysiedlenia do Niemiec ca-
łej ludności niemieckiej, niezależnie od ewentualnej opcji tejże ludności według 
swobodnego uznania właściwych władz polskich”3. 

Do urzeczywistnienia tak monstrualnych przekształceń, potrzeba było od-
powiednio potężnej siły sprawczej. Dysponował nią trzeci totalitaryzm – sowie-
cki. W zależności od bieżącej potrzeby, jego wolty propagandowe zmieniały się 
krańcowo. Kiedy w 1932 roku w Niemczech toczyły się decydujące zmagania 
w wyborczej walce o władzę, Komintern imał się wszelkich chwytów propa-
gandowych mogących przesądzić o zwycięstwie komunistów. Na jego polecenie 
Komunistyczna Partia Polski wydała oświadczenie, że natychmiast po objęciu 
władzy w Polsce zwróci Niemcom pomorski „korytarz” i górnośląski obszar 
plebiscytowy. W roku 1944 było dla potrzeb imperialnej ekspansji sowieckiej 
pożądanym nieomal skopiowanie w Manifeście PKWN przytoczonego programu 
oenerowskiego i następnie wcielenie go w życie. Stalinowi dawało to wielostron-
ne korzyści: granicę zachodnią Związku Sowieckiego na linii curzona, czyli 
carskiej granicy osiągniętej dzięki rozbiorom dawnej Rzeczypospolitej; „repa-
triowanie” z Ukrainy, Białorusi i Litwy tamtejszej polskiej ludności do ponie-
mieckiego Lebensraumu; trwałe skłócenie Polski z jej zachodnim sąsiadem; roz-
dźwięki między Polską i jej wojennymi aliantami na Zachodzie, gdyby popierali 
oni w tym sporze stronę niemiecką; pogłębianie powiązań Polski ze Związkiem 
Sowieckim jako gwarantem granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, a zarazem su-
werenem, który gdyby tego zechciał, równie dobrze mógłby tę granicę zmienić na 
korzyść Niemieckiej Republiki Demokratycznej.

W 1946 Instytut Zachodni w Poznaniu wydał książkę Andrzeja Grodka 
i Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej pod tytułem Odra-Nisa [!], najlepsza granica 
Polski. Skąd taka opinia? Impuls do niej dały studia geografii fizycznej Europy 

3 „Szaniec” 1940, nr 49.
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Środkowej z czasów, gdy nikomu jeszcze się nie roiło, że tamtędy mogłaby prze-
biegać polsko-niemiecka granica państwowa. Wówczas to geograf Wacław Nał-
kowski (ojciec powieściopisarki Zofii) wskazywał: „Odra otrzymuje z zachodnie-
go krańca Sudetów dopływ Nisę Łużycką z pędem bystrym i w części wysokimi 
i skalistymi brzegami, rzeka ta tworzy z Odrą jedną linię prostą. Ta linia prosta 
zamyka największe zwężenie kraju między zachodnim krańcem Sudetów wybie-
gającym ku północy i brzegiem Bałtyku wybiegającym ku południowi”4. Kiedy 
o tym przewężeniu dowiedzieli się polscy nacjonalistyczni geopolitycy, natych-
miast to nagłośnili: „Najkrótsza z możliwych, a zatem najbezpieczniejsza zapora 
przed »Drang nach Osten« naszych odwiecznych germańskich wrogów. Tam jest 
miejsce pod najlepszą polsko-niemiecką granicę państwową”. A dalej, to już, jak-
by powiedział Adam Michnik: Poszły konie po betonie! 

I tak w 1945 roku granica państwowa poprowadzona została aż do ujścia 
Nysy Łużyckiej nurtem tej rzeki a następnie nurtem Odry. Miasta nad tymi rze-
kami położone, jak zresztą cała lokalna sieć osadnicza, zostały tą międzypań-
stwową granicą rzeczną podzielone na odizolowane części. Ustanowione przez tą 
granicę przejścia dla podróżnych do lat 70. XX wieku, czyli przez pierwszą poło-
wę epoki zniewolenia jałtańskiego, w niczym na ożywienie tego nowego pograni-
cza nie wpływały, gdyż podróżowali przez nie wyłącznie posiadacze paszportów, 
a takich wśród mieszkańców tego nadrzecznego pogranicza była znikoma liczba. 
W latach 70. sytuacja ta uległa zmianie. W następstwie ustanowienia lokalnego 
tzw. małego ruchu granicznego pojawiło się lokalne ożywienie komunikacyjne 
i gospodarcze, lecz tylko w pobliżu owych czynnych przejść granicznych. Roz-
winął się tam po obu stronach granicy small business, oferujący sąsiadom zza 
rzeki ceny za towary lub usługi wyraźnie niższe od cen pobieranych za to po 
ich stronie rzeki. Sprzyjała temu patologia gospodarcza, przy braku gospodar-
ki rynkowej, różnicująca ogromnie wysokość cen za ten sam towar lub usługę 
pomiędzy poszczególnymi państwami bloku sowieckiego. Zza zachodniej gra-
nicy regularnie korzystano z usług polskich gabinetów stomatologicznych i sa-
lonów fryzjerskich, oferujących znacznie tańsze usługi. Prywatny przemysł czy 
rzemiosło dostarczało po znacznie niższych cenach produkty, poszukiwane po 
tamtej stronie granicy państwowej. Pobocza szos prowadzących do przejść przez 
zachodnią granicę zastawiane były krasnalami ogrodowymi, nieodzownymi 

4 W. Nałkowski, Materiały do geografii historycznej ziem dawnej Polski, Warszawa 1918, 
s. 30.
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w krajobrazie niemieckim. Mieszkańcy Polski podobnie poszukiwali za zachod-
nią granicą tego, co tam było tańsze i często lepszej jakości. 

Beneficjentami tego małego ruchu granicznego były uprzywilejowane 
komunikacyjnie fragmenty tego pogranicza. Upadek systemu komunistycznego, 
jaki reakcją domina ogarnął całą Młodszą europę jesienią 1989 roku, przywrócił 
w niej gospodarkę rynkową i szybkie reformy dostosowujące tamtejsze państwa 
do integracji z Unią Europejską. Mały ruch graniczny pomiędzy tymi państwa-
mi oraz na ich styku z Unią Europejską, stał się wówczas niepotrzebny i wygasł 
śmiercią naturalną. Nowym polem jego aktywności stało się odtąd wschodnie po-
granicze Młodszej europy, na jej styku z tymi państwami wyłonionymi z rozpa-
du Związku Sowieckiego, które zachowały postkomunistyczne relikty gospoda-
rowania. W Młodszej europie nastąpił po 1989 roku olbrzymi wzrost powiązań 
gospodarczych ze światem gospodarki rynkowej a jego głównymi beneficjentami 
wcale nie były pogranicza, na jakich wcześniej rozkwitł mały ruch graniczny, 
lecz położone głęboko w interiorze tych państw ich wielkie miasta oraz regiony 
o wielkim potencjale rozwojowym.

Zaniedbanie infrastrukturalne pogranicza państwowego okazało się 
z całą mocą po przystąpieniu państw Młodszej europy w 2009 roku do układu 
z Schengen. W integrującej się Europie ujawniły się wtedy fatalne konsekwencje 
poprowadzonych rzekami obłąkanych granic, jakie piętnował cytowany austria-
cki autor, na szczególny ich przykład wskazując granicę państwową na Odrze 
i Nysie Łużyckiej. Przykład tej granicy ma szczególną wymowę, gdyż gdzież, 
jeśli nie z perspektywy Szczecina, jej infrastrukturalne mankamenty są najlepiej 
widoczne i odczuwalne. Dokonajmy ich przeglądu, postępując od południa, czyli 
od obszaru, na którym rzeką graniczną jest Nysa Łużycka. Jej chwalcy jeszcze 
nie mogli się zdecydować, czy polska jej nazwa to Nissa, Nisa czy Nysa, ale 
zgodnie podkreślali, że ma wątłe dopływy, a brzegi miejscami wysokie i skaliste 
a zatem fizjograficznie rzecz biorąc jest to znakomity typ rzeki granicznej. Szko-
puł jednak w tym, że regiony fizjograficzne są dziełem przyrody, zaś regiony 
historyczne są dziełem ludzi, którzy sprawili, że rzeka ta, jakbyśmy jej polskiej 
nazwy nie przekręcali, ma w dopełniaczu jednoznaczne określenie Łużycka. 
Płynie ona bowiem przez region Łużyc, będąc jedną z ich południkowych osi – 
Łużyc Górnych, gdzie powstało miasto Görlitz, w 1945 roku podzielone granicą 
państwową na Görlitz i Zgorzelec; Łużyc Dolnych, gdzie powstało miasto Guben, 
w 1945 roku podzielone granicą państwową na Guben i Gubin. A pomiędzy tymi 
miastami istniał Bad Muskau, europejskiej sławy zespół parkowo-pałacowy, 
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którego poszczególne obiekty w 1945 roku granica państwowa poprowadzona 
Nysą Łużycką w niemiłosierny sposób podzieliła między Muskau i Mużaków. 
Historyczną wschodnią granicę Łużyc ze Śląskiem od Sudetów ku północy two-
rzyła Kwisa, południowy dopływ Bobru, a dalej Bóbr uchodzący do Odry. Do-
piero wojna Fryderyka II z Saksonią w połowie XVIII wieku włączyła do Prus, 
sięgający aż poza Nysę, fragment Łużyc Górnych a do Brandenburgii podobny 
fragment Łużyc Dolnych.

Po przystąpieniu Polski do układu z Schengen władze miejskie Görlitz 
i Zgorzelca wspólnie podjęły starania o powrót do stworzenia z nich jednego 
miasta. Starania te zniweczono jako sprzeczne z konstytucją z 1997 roku, zaka-
zującą scalania polskiego miasta z zagranicznym. Konstytucję tę przygotowy-
wano i uchwalano w referendum powszechnym, jako dokument poprzedzający 
akces Polski do Unii Europejskiej. Odrzucenia jej domagały się zgodnie wszelkie 
odłamy polskiej eurosceptycznej reakcji politycznej, z którymi przychodziło ne-
gocjować poszczególne artykuły tej konstytucji. W tych przetargach i taktycz-
nych ustępstwach przemknął, ów niedoceniony wówczas zakaz scalania miast, 
podzielonych sztucznie granicą państwową. U schyłku XX wieku był to zakaz 
wirtualny, w dekadę później, po przystąpieniu Polski do układu z Schengen 
stał się on zakazem realnym. Zablokowanie tym zakazem połączenia Görlitz ze 
Zgorzelcem stworzyło precedens, po którym już dalszych tego typu inicjatyw ze 
strony Polski nie podejmowano. Była to blokada dalekosiężna, gdyż po scalaniu 
miast podzielonych granicą polityczną, nastąpiłoby nieuchronne scalanie histo-
rycznych regionów Europy w taki sam sposób podzielonych sztucznie granica-
mi państwowymi. Dopiero wtedy powstałyby prawdziwe euroregiony, zamiast 
groteskowych terytoriów pogranicznych dotąd pod nazwą euroregionów tworzo-
nych. 

Problem to niezwykle ważny, gdyż dopiero takie scalanie pogranicznych 
miast i regionów historycznych stworzy podstawę dla przebudowy Unii Europej-
skiej w europejskie państwo federalne. Jego feudalnym prawzorem było Sacrum 
Imperium Romanum, pierwsza niemiecka Rzesza, której zasługi dla Europy tak 
wspominał Jose Ortega y Gasset po drugiej wojnie światowej w wykładach na 
Wolnym Uniwersytecie Berlina Zachodniego: „Dlatego też do owych Niemiec 
zmiażdżonych politycznie i ekonomicznie z wypatroszonymi miastami i rze-
kami pozbawionymi mostów, wszyscy będziemy wracać. Po co? Po naukę”5. 

5 J. Ortega y Gasset, Rozmyślania o Europie, w: Bunt mas i inne pisma socjologiczne, 
Warszawa 1982, s. 742.
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W postfeudalnej Europie prawzorem dla Unii Europejskiej stała się Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów (1569–1795), również wieloetniczna i wielowyznaniowa, 
również ustrojowo wolnościowa a nie policyjna, i również jak Unia Europejska 
traktowana jako mocarstwo nieobronne. Filarami tej Rzeczypospolitej były: sa-
morząd, wolność obywatelska i unia – te same, jakie obecnie tworzą podstawy 
Unii Europejskiej. Jak doszło do jej upadku? „Zniszczenie naszej tysiącletniej 
egzystencji państwowej było dziełem przewagi fizycznej, aktem gwałtu... Polska 
upadła dlatego, że nie upodobniła się do sąsiednich despotii, że przy niedogodnym 
swym położeniu geograficznym była krajem wolności pośrodku państw opartych 
na samowładztwie i polityce pięści”6. Świadkiem tej przemocy był historiozof 
Herder, urodzony w Morągu, w dawnym wschodniopruskim lennie Rzeczypo-
spolitej, który w Myślach o filozofii dziejów przewidywał przyszłość, w której jej 
ludy odzyskają utraconą wolność: „Koło wszystko zmieniającego czasu obraca 
się się jednak niepowstrzymanie (...) można się też chyba spodziewać, że ustawo-
dawstwo i polityka w Europie sprzyjać będą w coraz to wyższym stopniu nie du-
chowi wojennemu, ale cichej pracy i pokojowym stosunkom handlowym między 
narodami, więc i wy, ludy obecnie tak głęboko pogrążone w niedoli, będziecie 
mogły uwolniwszy się z łańcuchów niewoli korzystać – jako ze swej własności 
– z waszych pięknych obszarów...”7. Czas ten nastał z utworzeniem Unii Europej-
skiej, cztery wieki po powstaniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów a dwa wieki 
po jej podzieleniu pomiędzy zaborców.

Dziedzictwo tak wspaniałej przeszłości zobowiązuje do budowy prawdzi-
wie zintegrowanej Europy, takiej o jaką z kantonalnej Szwajcarii – „kraju, gdzie 
jutro jest już dniem wczorajszym” – apelował do Europejczyków de Rougemont: 
„Jeżeli teraz mówią mi, że wyjście poza Państwo Narodowe jest utopią, odpo-
wiem, że przeciwnie: jest to wielkie zadanie polityczne naszej epoki. Albowiem 
tylko za tę cenę zbudujemy Europę, a zbudujemy ją dla całej ludzkości – jesteśmy 
to jej winni! Będzie to Europa niekoniecznie najpotężniejsza czy najbogatsza; ale 
będzie to ta cząstka planety, niezbędna jutrzejszemu światu, gdzie ludzie wszyst-
kich ras będą mogli znaleźć może nie więcej szczęścia, ale więcej smaku życia, 
więcej jego sensu”8. 

Polskim wkładem do cywilizacji europejskiej była koncepcja postfeudal-
nego państwa samorządnego, wolnościowego i obywatelskiego. Stworzyła je 

6 A. Chołoniewski, Duch dziejów Polski, Warszawa 1917, s. 127 i n.
7 J.G. Herder, Myśli o filozofii dziejów, t. II, Warszawa 1962, s. 327.
8 D. de Rougemont, List otwarty do Europejczyków, Volumen, Warszawa 1995, s. 182.
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pomiędzy połową XII a schyłkiem XIII wieku „Polska w podziałach – Polska wol-
na”, jak nazywał ten okres jej dziejów Adam Mickiewicz w wykładach paryskich 
prowadzonych w College de France. Feliks Koneczny rozwinął i uzupełnił taką 
periodyzację dziejów polskich stwierdzeniem, że „Polskę w podzialach – Polskę 
wolną” poprzedzało „Państwo społeczeństwu narzucone” przez jego samodzier-
żawnych władców, natomiast wielkim osiągnięciem tej epoki podziałowej stało 
się „Państwo przez społeczeństwo wytworzone”: istniejące pięć wieków Króle-
stwo Polskie (1295–1795). Historyczną karierę tego typu państwa wolnościowego 
na rozległym obszarze pomostu bałtycko-czarnomorskiego zapoczątkowała, za-
warta w 1385 roku, unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem 
Litewskim. Księstwo to, wyzwalając w XIV wieku z jarzma Złotej Ordy całe 
dorzecze Dniepru stało się wówczas największym państwem Europy. Aby stano-
wić trwałą barierę cywilizacyjną dla euroazjatyckiego despotyzmu, przejęło ono 
w XV wieku polskie samorządowe i obywatelskie wolności ustrojowe. Ze śred-
niowiecznych polskich, stały się one w czasach nowożytnych „sarmackimi”, 
rozciągniętymi na oba państwa jagiellońskie, złączone w XVI wieku w Rzecz-
pospolitą Obojga Narodów9. Z obu tych źródeł pochodzą rozliczne inspiracje dla 
integrującej obecnie znacznie rozleglejsze terytoria Unii Europejskiej. Do Polski 
i pozostałych państw, wyłonionych z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
należy uświadamianie Unii Europejskiej o tym jej dziedzictwie i o korzystaniu 
z niego przy rekonstruowaniu tradycji dawnego ładu przestrzennego Europy. 

Jak to wygląda w praktyce pokazują zablokowane starania o rekonstrukcję 
dawnego ładu przestrzennego w, podzielonym granicą państwową, historycznym 
regionie Łużyc. Zablokowane przez stronę polską odgórnie, wtedy gdy na szczeb-
lu lokalnym inicjatywę integracyjną podjęły i uzgodniły tamtejsze samorządy 
miejscowe. Istnieją w Polsce obrzeża – na pograniczu polsko-litewskim w rejonie 
Sejn, na pograniczu polsko-słowackim w rejonach Spisza i Orawy, na pograni-
czu polsko-czeskim na Śląsku Cieszynskim – wytyczone po pierwszej wojnie 
światowej z pogwałceniem wielowiekowych wspólnot rodzinnych społeczeń-
stwa rozdzielanego tam wówczas granicą państwową. Na pograniczu łużyckim 
niczego takiego nie było. Region ten przejęty przez Bolesława Chrobrego w 1018 
roku, w 1031 roku został zwrócony Cesarstwu i od tamtego czasu do roku 1945 
żadnych związków z Polską nie miał. Historyczne do niego prawa miała przeze 
wszystkim słowiańska ludność tego regionu. Jeśli w toku dziejów posiadała ona 

9 T. Ulewicz, Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI wieku, Wyd. UJ, 
Kraków 1950, s. 105 i n.
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przejściowe powiązania z innymi Słowianami, to z Czechami, ale nie z Polaka-
mi. Historycznie był to region Łużyc i o jego europejskiej przyszłości tylko jego 
miejscowa ludność powinna decydować.

Odra w podziale administracyjnym państwa pruskiego przepływała kolejno 
przez trzy jego prowincje: górna Odra przez Śląsk (Provinz Schlesien), środkowa 
Odra przez Brandenburgię (Provinz Brandenburg), dolna Odra przez Pomorze 
Zachodnie (Provinz Pommern). Te trzy prowincje składają się na fizjogeograficz-
ny region Nadodrza – ale dotyczy to tylko tych ich obszarów, które znajdują się 
w dorzeczu Odry: Śląska praktycznie całego; Brandenburgii jedynie wschod-
niej, gdyż dział wodny Łaby znajduje się blisko środkowego odcinka Odry a na 
Pomorzu tylko pasm terenu po obu stronach dolnej Odry, kierującej się tam ku 
bałtyckiemu ujściu. Nurtem Odry na całym jej środkowym odcinku ustanowiono 
w 1945 roku granicę państwową, rozcinając w tym newralgicznym splocie orga-
nizm regionalny Brandenburgii. Dorobek cywilizacyjny, nawarstwiający się tutaj 
od dziewięciu wieków, został odrzucony, przeinaczony w niedorzeczny sposób 
i skazany na zapomnienie. Obecnie, kiedy w całej integrującej się Europie, budzą 
się jej historyczne regiony, dokonuje się ich reanimacja, również i w tym nad-
odrzańskim regionie podnoszą się wołania jego mieszkańców słowami Gałczyń-
skiego: „Chciałbym i mój ślad na drogach / ocalić od zapomnienia”. Ograniczam 
się tylko do przypomnienia kilku rzeczy, o jakie upomina się geografia histo-
ryczna, gdyż z jej to perspektywy popełniono tutaj błędy i wypaczenia wołające 
o pomstę do nieba. 

Z przeddziejowego mroku tę część Nadodrza wyprowadził Bolesław Krzy-
wousty zapisując jej pierwszą, doniosłą kartę dziejów. A była to karta polska, 
zapisana trzema wydarzeniami. Rok 1120: Krzywousty inkorporuje kasztelanię 
lubuską do Księstwa Polskiego. Rok 1124: w Lubuszu, stolicy tej kasztelanii, 
powstaje biskupstwo. Rok 1138: testamentem Krzywoustego kasztelania lubuska 
zostaje wcielona do dzielnicy śląskiej. Jaki obszar zajmowała kasztelania lubu-
ska? Zachował się on doskonale w podziale administracyjnym Brandenburgii, 
gdzie dotrwał do XX wieku. Kasztelanię lubuską tworzyły dwa wąskie pasma 
obszaru po obu stronach środkowej Odry, na całej jej długości pomiędzy ujściami 
Nysy Łużyckiej na południu i Warty na północy. Tylko pasmo zachodnie było 
nieco szersze w południowej jego części, tam gdzie istniał Lubusz, stolica tej 
kasztelanii. W sumie jednak obszar kasztelanii położony po wschodniej stronie 
Odry (2245 km2) był większy od obszaru po stronie zachodniej (1632 km2). Kasz-
telania lubuska według tych obliczeń – niewykluczone, że o „aptekarską różnicę” 
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odbiegających od stanu faktycznego z wieku XII – ma pokazać, z jakim rzędem 
wielkości mamy tutaj do czynienia. Niespełna 3,9 tys. km2 kasztelanii lubuskiej 
to ułamek obszaru, o jakim po 1945 roku w Polsce „narodowej w formie a socja-
listycznej w treści” perorowali bajarze od Ziemi Lubuskiej. Takiego określenia 
nie znano w czasach piastowskiego władania tym regionem. Podstawową jed-
nostką administracyjną w Polsce piastowskiej była bowiem kasztelania – z je-
dynym wyjątkiem Mazowsza, gdzie takie jednostki administracyjne nazywano 
ziemiami. Termin ten za przykładem Mazowsza przenoszono tylko na sąsiadują-
ce z Mazowszem północne, zawiślańskie obrzeże Kujaw na pograniczu pruskim 
(ziemia dobrzyńska, ziemia chełmińska). Dopiero po przejęciu kasztelanii lu-
buskiej przez Brandenburgię, zaczęto ją nazywać niemieckim odpowiednikiem 
ziemi: Land Lebus10. 

Jest oczywiste, że kasztelania o takim położeniu geograficznym musiała 
mieć znaczenie geopolityczne nieproporcjonalnie większe w stosunku do skrom-
nego terytorium, jakie zajmowała. Na czym znaczenie to polegało? Historiografia 
oenerowska, którą przejęła historiografia peerelowska11 nie miałaby co do tego 
wątpliwości – kasztelania ta pełniła funkcje zapory, broniącej linii Odry środ-
kowej przed naporem germańskiego Drang nach Osten. Rzecz jednak w tym, 
że w czasach Bolesława Krzywoustego za środkową Odrą ludności niemieckiej 
jeszcze nie było. Zalążkiem późniejszej Brandenburgii była Nordmark, z czasem 
przemianowana na Altmark, powstała w czasach chrztu Mieszka I, ale ona znaj-
dowała się na zachód od Łaby. Cesarz Lotar III w roku 1134 przekazał ową Starą 
Marchię margrabiemu Albrechtowi Niedźwiedziowi i ten dopiero zaczął tworzyć 
właściwą Marchię Brandenburską pomiędzy Łabą i Odrą. Powstała ona w 1157 
roku, prawie dwie dekady po śmierci Krzywoustego, kiedy to jego zamiary wo-
bec kasztelanii lubuskiej stały się nieaktualne. 

Otóż dla Krzywoustego znaczenie kasztelanii lubuskiej polegało na tym, że 
strzegąc Odry środkowej na całej długości, rzeka stawała się pomostem łączą-
cym Śląsk z Pomorzem Szczecińskim, zapewniającym zdalną polską kontrolę 
nad chrystianizacją tej dzielnicy. Krzywousty wyciągnął właściwe wnioski z nie-
powodzenia Bolesława Chrobrego, uzgadniającego z cesarzem Ottonem III na 
zjeździe gnieźnieńskim, utworzenie w Kołobrzegu biskupstwa dla pogańskiego 
wówczas całego południowego pobrzeża Bałtyku. Opór i wrogość miejscowej 

10 O. Breitenbach, Das Land Lebus unter den Piasten, Fürstenwalde 1890.
11 A. Piskozub, Endekomuna, w: Nie trzeba głośno mówić. Publicystyka 1997–2002, Toruń 

2003, s. 67 i n.
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ludności, w stosunku do tego zamiaru, sprawiły, że skończył się on całkowitym 
niepowodzeniem. Stworzenie w 1124 roku równocześnie dla Pomorza Gdańskie-
go biskupstwa kujawskiego z siedzibą we Włocławku oraz dla Pomorza Szcze-
cińskiego biskupstwa lubuskiego z siedzibą w Lubuszu czyni ten plan logicznym 
i niekwestionowanym. Sytuacja w obu przypadkach była analogiczna: Kujawy 
były takim samym pomostem pomiędzy Mazowszem a Pomorzem Gdańskim, 
jak kasztelania lubuska pomiędzy Śląskiem a Pomorzem Szczecińskim.

W odniesieniu do Pomorza Gdańskiego plan Krzywoustego przyniósł cał-
kowity sukces. Owe „Małe Pomorze” (Pomerellen), podporządkowane diecezji 
kujawskiej, porzuciło religię pogańską „bezszmerowo” – procesowi jego chry-
stianizacji nie towarzyszyły żadne dramatyczne wydarzenia, odnotowywane 
w kronikach z tamtych czasów. Krańcowo inaczej przebiegała chrystianizacja 
„dużego” Pomorza Szczecińskiego (Pommern), którą zapoczątkowały krwawe, 
wręcz eksterminacyjne wyprawy Krzywoustego. Konflikt zbrojny o chrystia-
nizację Pomorza Zachodniego zakończyło w 1124 roku przyjęcie chrztu przez 
władcę szczecińskiego Warcisława, który został ochrzczony w 1124 roku przez 
misję biskupa Ottona z Bambergu, zostając chrześcijańskim władcą Księstwa Po-
morskiego. Pogańska w swych korzeniach dynastia Gryfitów, kontynuowała tutaj 
swe panowanie, aż do jej wygaśnięcia w 1637 roku. Tą samą zasadą kierowano się 
w sąsiedniej Meklemburgii, której mieszkańcy pod wodzą księcia Niklota w cięż-
kich bojach z rycerstwem Cesarstwa bronili się przed chrystianizacją swojego 
kraju. Doszło do niej dopiero po śmierci Niklota w 1160 roku. Wówczas chrześci-
jańska Meklemburgia została księstwem Cesarstwa a obaj synowie Niklota ksią-
żętami Meklemburgii. Ta pogańska w swych korzeniach dynastia została zdetro-
nizowana w 1918 roku wraz ze wszystkimi w Niemczech rodami panującymi, ale 
jej potomkowie jako ród Wielkich Książąt Meklemburskich, żyją nadal. 

Dynastia Gryfitów całkiem racjonalnie obawiając się polonizacji ich księ-
stwa jako lenna piastowskiego, postanowiła zabezpieczyć jego niezależność przez 
zniweczenie lubuskich przedsięwzięć Krzywoustego. Kluczowe w tym było 
utworzenie własnego biskupstwa na terenie ich księstwa. To udało się zrealizo-
wać bezpośrednio po śmierci Krzywoustego, kiedy powstało biskupstwo zachod-
niopomorskie, zlokalizowane początkowo w Wolinie, ale rychło przeniesione do 
Kamienia Pomorskiego. Było ono zależne bezpośrednio od Stolicy Apostolskiej, 
z pominięciem polskiej prowincji kościelnej, jaką tworzyła archidiecezja gnieź-
nieńska – czego skutki ujawniły się natychmiast. Sprawy kościelne Księstwa 
Pomorskiego zostały całkowicie odizolowane od polskiej prowincji kościelnej. 
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Istnienie biskupstwa lubuskiego straciło sens w niewiele lat po jego utworzeniu. 
Miało ono być biskupstwem zdalnie sterującym sprawami Kościoła na Pomorzu 
zachodnim a to zostało zniweczone. Biskupstwo to było niepotrzebne Śląskowi, 
które miało własne biskupstwo we Wrocławiu, jak i Brandenburgii, mającej włas-
ne arcybiskupstwo w Magdeburgu. Biskupi lubuscy byli zatem wykorzystywani 
do różnych posług zastępczych w Polsce czy na Rusi Czerwonej, niektórzy z nich 
nawet w związku z tym rezydowali w Małopolsce. Biskupstwo lubuskie wegeto-
wało w tych warunkach do czasów reformacji luterańskiej, która je zlikwidowała 
w cztery wieki po jego utworzeniu. W XII wieku dotkliwe najazdy Duńczyków 
na wybrzeża zachodniopomorskie potrzebowały seniora, który by Księstwo Po-
morskie przed nimi chronił, ale takiej pomocy nie była w stanie im udzielić Pol-
ska piastowska, podzielona na kilka dzielnic. W tej sytuacji Gryfici w 1181 roku 
oddali swe księstwo pod opiekę cesarza Fryderyka Barbarossy, który ich prośbę 
przyjął, czyniąc Księstwo Pomorskie lennikiem Brandenburgii, zobligowanej od-
tąd do obrony tego lenna przed najazdami nieprzyjaciół.

Utworzona w 1157 roku Marchia Brandenburska potrzebowała blisko wie-
ku na wchłonięcie i zagospodarowanie obszarów pomiędzy Łabą na zachodzie 
a Odrą na wschodzie, ograniczonego od północy księstwami Meklemburgii i Po-
morza a od południa – Saksonią. Pod rządami ambitnej i ekspansywnej dynastii 
askańskiej (wygasłej w 1319 r.) w połowie XIII wieku przekroczyła Odrę i na 
wschód od niej budować zaczęła prowincję, której nadano nazwę Nowej Marchii. 
Jak do tego doszło? Otóż nie manu militari, napierającego na Słowian germań-
skiego Drang nach Osten. Te bajdy wymyślane przez nacjonalistyczną polską 
historiografię, nie zdarzyły się. Po prostu legnicki książę piastowski potrzebo-
wał pieniędzy, więc pograniczną kasztelanię lubuską należącą do jego księstwa 
sprzedał (?), zastawił (?), w każdym razie odstąpił Brandenburczykom. Jeśli był 
to zastaw, to po zwrocie pożyczki, zastawiona ziemia wracała do dawnego właś-
ciciela, albo do jego spadkobierców. Najczęściej o spłacie pożyczki „zapomina-
no” i wtedy ziemia zastawiona, przez zasiedzenie przechodziła na stałe w nowe 
ręce. W ten sposób w 1412 roku Władysław Jagiełło pozyskał dla Królestwa Pol-
skiego 13 miast Spisza, zastawionych przez cesarza Zygmunta Luksemburczyka 
za pożyczkę, której nigdy nie spłacono. Zastawiano też ziemie za brak posagu dla 
wydawanej za mąż córki właściciela tej ziemi. W taki sposób, w niejasnych oko-
licznościach, stracili Piastowie wielkopolscy na rzecz Brandenburgii kasztela-
nię santocką, „klucz Królestwa polskiego”, czyli Wielkopolski, w strategicznym 
miejscu konfluencji Warty z Notecią. 
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Natychmiast po pozyskaniu kasztelanii lubuskiej, Brandenburczycy podję-
li budowę na jej terenie miasta Frankfurtu nad Odrą, w miejscu dogodnym do 
przeprawy przez tę rzekę, które pozbawiło dawnego znaczenia stołeczny w tej 
kasztelanii Lubusz. Od 1945 roku miasto to zostało podzielone granicą państwo-
wą na Frankfurt na lewym i Słubice na prawym brzegu Odry. Oba te miasta 
dziś są siedzibą Viadriny, niemiecko-polskiego uniwersytetu. Drugim głównym 
miastem Nowej Marchii stał się Landsberg nad Wartą, założony równocześnie 
z Frankfurtem. Perypetie z polską nazwą tego miasta są uderzającym przykła-
dem barbarzyńskiego deptania tutejszej przeszłości historycznej. Ani w pobliżu 
Frankfurtu, ani Landsbergu, nie było przed ich powstaniem słowiańskiego osied-
la, którego nazwą można by oba te miasta „spolonizować”. W przypadku Lands-
bergu sprawę załatwiono fortelem, ale nie w stylu imć Zagłoby, ale umysłowości 
zgoła nienormalnej. W roku 1932, a więc jeszcze przed powstaniem Trzeciej Rze-
szy urzędowo zmieniono nazwy pewnej liczby miast na ówczesnym wschodnim 
pograniczu Niemiec. Śląskie Zabrze, o nazwie trudnej do wymówienia a jesz-
cze trudniejszej do ortograficznego napisania, zmieniono na Hindenburg – to na 
cześć ówczesnego prezydenta, chociaż ten nie pochodził ze Śląska, tylko urodził 
się w Poznaniu. Wschodniopruskie Olecko przemianowano na Treuburg „Wierny 
Gród”, gdyż w plebiscycie z 1920 oku oddano w nim tylko dwa głosy za przyłą-
czeniem do Polski. I tak dalej.

Otóż na Górnym Śląsku, blisko międzywojennej granicy polsko-niemie-
ckiej jest miasteczko, noszące słowiańską nazwę Gorzów, w pisowni niemieckiej 
Gorzow. W 1932 roku zmieniono jego nazwę na Landsberg, popularną w niemie-
ckich Landach. Kiedy 13 lat później szukano polskiej nazwy dla Landsbergu nad 
Wartą, skorzystano z tamtego precedensu na zasadzie: skoro dla Niemca Gorzow 
to Landsberg, to dla Polaka Landsberg to przecież Gorzów. Ażeby ją nadto re-
gionalnie zidentyfikować, przezwano miasto gorzowem wielkopolskim, ponie-
waż w ówczesnym podziale administracyjnym wcielono Nową Marchię do woje-
wództwa poznańskiego, wierząc, że Wielkopolska sięgała kiedyś do Odry. Kiedy 
dowiedziano się, że Wielkopolska kończyła się na Santoku, przy ujściu Noteci do 
Warty (czy odwrotnie), mieszkańcy tej metropolii Nowej Marchii dopominają się, 
aby przynajmniej pozbawić ich miasto tego bzdurnego przymiotnika wielkopol-
ski, ale z biurokracją nawet tego wygrać nie sposób.

Niemieckie prowincje wyłaniały się głównie z historycznych krain średnio-
wiecznego cesarstwa. Takimi były: Śląsk, Brandenburgia i Pomorze Szczeciń-
skie. Królestwo Prus, gdy posiadło wszystkie te prowincje, zintegrowało w swych 



112 Andrzej Piskozub

granicach w XVIII wieku cały nurt żeglowny Odry; analogicznie jak wcześniej 
Królestwo Polskie, pozyskując w XV wieku Prusy Królewskie a w XVI wieku 
lenne dotąd Mazowsze, zintegrowało w swych granicach cały nurt żeglowny Wi-
sły. W kwietniu 2006 roku odbyła się w Viadrinie konferencja na temat „Nad-
odrze na nowej mapie Europy – rekonstrukcja Odry jako przestrzeni kulturowej”. 
W moim referacie na tej konferencji opowiedziałem się za trójdzielnym pojęciem 
Nadodrza, w którym Odra śląska stanowi jego część górną, Odra brandenburska 
– część środkową a Odra pomorska – część ujściową12. Takie postawienie spra-
wy było oczywistością dla niemieckich uczestników konferencji lecz szokowało 
tych z jej polskich uczestników, którzy lansowali urojoną geografię historyczną 
Nadodrza, w której terminami tabu były zarówno Brandenburgia, jak i Nowa 
Marchia w odniesieniu do środkowej części Nadodrza. Dla niej stworzyli bowiem 
własną nazwę ziemi Lubuskiej, tyle samo wartej, co nazistowski Warthegau 
w odniesieniu do Wielkopolski. 

W Królestwie Prus prowincje dzieliły się na okręgi rejencyjne, podsta-
wowe pruskie jednostki administracyjne. Owe Regierungsbezirke także wyła-
niały się na podstawie tradycji historycznej. Śląsk, który przed opanowaniem 
go przez Prusy, podzielił się na ponad 20 księstw, początkowo rozpadł się na 
trzy: opolskie, wrocławskie i legnickie. I takimi też były trzy rejencje pruskiej 
prowincji śląskiej. W Brandenburgii kasztelania lubuska i wszystko co miała na 
wschód od Odry, tworzyło rejencję frankfurcką, która to stanowiła brandenbur-
ską Nową Marchię. W prowincji pomorskiej na wschód od Odry dominowały 
dwie rejencje – szczecińska i koszalińska. Z nich wszystkich Nowa Marchia była 
największa. Przed pierwszą wojną światową obszar tych rejencji w kilometrach 
kwadratowych był następujący: szczecińskiej 12 074, opolskiej 13 219, wrocław-
skiej 13 481, legnickiej 13 608, koszalińskiej 14 026, frankfurckiej 19 196. Teo-
retycznie wszystkie te prowincje miały szanse stać się miastami wojewódzkimi 
Polski, początkowo jednak zostały nimi tylko Wrocław i Szczecin. W 1950 roku 
powstały trzy nowe województwa, z siedzibami w Opolu, Koszalinie i Zielonej 
Górze. Nigdy nie brano pod uwagę powstania województwa z siedzibą w Legnicy. 
Przyczyna była oczywista – miasto to przez cały czas istnienia w Polsce „władzy 
ludowej” było centralną siedzibą stacjonującej w Polsce armii sowieckiej, więc 
unikano tworzenia w nim „konfliktu interesów”. W latach 1950–1975 w Polsce 
istniało 17 województw. Obecny podział administracyjny, wprowadzony w 1999 

12 A. Piskozub, Jakiej monografii Odry nam potrzeba?, w: K. Schlögel, B. Halicka, Odra–
Oder. Panorama europejskiej rzeki, Wydawnictwo Instytutowe 2008, s. 58.
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roku, zmniejszył ich liczbę do 16. Jedyną ofiarą tej „reformy” padło zlikwido-
wane województwo koszalińskie, a jego historycznie zachodniopomorski obszar, 
podzielono arbitralnie pomiędzy Gdańsk i Szczecin. Społeczeństwo tego regionu 
sukcesywnie domaga się przywrócenia województwa koszalińskiego i – tu uwa-
ga – w granicach dawnej rejencji koszalińskiej.

Problemem szczególnym pozostaje ahistoryczna koncepcja województwa 
lubuskiego. „Ziemię Lubuską”, krainę nieznaną przed 1945 rokiem i niemającą 
niczego wspólnego ze średniowieczną kasztelanią lubuską, wymyślono w Polsce 
Ludowej dla zastąpienia nią terminu historycznej, ale dla nacjonalistów polskich 
niestrawnej, nazwy Nowej Marchii. Wyjaśnienie ich odrazy do takiej nazwy 
wymagałoby ekspertyzy psychiatrycznej. Przecież marchie w Europie średnio-
wiecznej oznaczały obronne pogranicza, przede wszystkim na obrzeżach uni-
wersalnego cesarstwa. Marchią były Morawy, marchią były Łużyce, o których 
posiadanie wojował Bolesław Chrobry. Marchii, osłaniających cesarską Italię od 
strony Adriatyku powstało kilka. Przyczyna ich powstawania była jednoznaczna 
– ochrona pogranicza przed wtargnięciem wrogów w obszar cywilizacji europej-
skiej. Stróżowanie w nich było zaszczytną powinnością europejskiego rycerstwa, 
identyczną z czuwaniem rycerstwa w kresowych stanicach Niżu Czarnomor-
skiego, chroniących ludność Ukrainy przed najazdami stepowych koczowników. 
Powinniśmy zatem być dumni z tego, że w granicach naszego państwa mamy taki 
zabytek średniowiecza i uczynić z Nowej Marchii atrakcję turystyczną.

Do stworzenia dziwolągu terytorialnego, nazwanego Ziemią Lubuską, 
przyczyniła się seria następstw pojawiających się na zasadzie domina, których 
przyczyną sprawczą było zaniechanie przekształcenia rejencji legnickiej w pol-
skie województwo. Z kolei wtłoczenie całego Dolnego Śląska do województwa 
wrocławskiego uczyniłoby to województwo zbyt dużym. Połączono zatem część 
rejencji legnickiej z obszarem Nowej Marchii, przenosząc jednocześnie północną 
część tejże do województwa szczecińskiego. Taki rozbiór Nowej Marchii usunął 
ją z pola widzenia. Dopilnowano też, aby stolicą tak zmontowanej Ziemi Lu-
buskiej nie zostało miasto z obszaru Nowej Marchii. Do tej funkcji powołano 
Zieloną Górę, miasto dotąd przez cały czas jego istnienia jednoznacznie śląskie. 
Potwierdziło się wkrótce porzekadło: „Kamienie wołać będą”. Tam, gdzie ka-
prys współczesnych ludzi usiłuje pogrzebać dzieło dawniejszych pokoleń, do 
głosu dochodzi prawda dziejowa, zakodowana w kulturze materialnej tych daw-
niejszych pokoleń. Dzięki temu współczesne społeczeństwo zaznajamia się ze 
swym dziedzictwem dziejowym i woła: „Przywróćcie nam utraconą tożsamość 
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regionalną”. Dla Nowej Marchii czas taki nadszedł13. Wraz z nią, w pole widzenia 
powraca jej regionalne centrum – dawny brandenburski Landsberg nad Wartą. 

Wędrówka wzdłuż zachodniego pogranicza Polski kończy się na Pomorzu 
Szczecińskim, w strefie ujścia Odry do Bałtyku. Tutaj, dotkliwiej niż gdzie in-
dziej, uwidaczniają się fatalne skutki naruszenia ładu przestrzennego przebie-
giem granic międzypaństwowych. To co po drugiej wojnie światowej nastąpi-
ło nad Zatoką Pomorską, po pierwszej zburzyło ład przestrzenny nad Zatoką 
Gdańską. Przybyłem do Gdańska we wrześniu 1945 roku, mieszkam w nim 
70 lat i z perspektywy „Małego Pomorza” spoglądam porównawczo na Pomorze 
Szczecińskie. Wraz ze Śląskiem i Nową Marchią nazywamy je Nadodrzem, ale 
między nimi istnieje zasadnicza różnica. Zarówno Śląsk, jak i Nowa Marchia 
całym swym obszarem należą do dorzecza Odry, zatem hydrograficznie stano-
wią jednoznacznie Nadodrze, natomiast w historycznej prowincji pomorskiej re-
jencja koszalińska oraz zaodrzańska rejencja stralsundzka tylko pogranicznymi 
skrawkami należą do dorzecza Odry, do niej samej nie dochodząc. Także spora 
część rejencji szczecińskiej, w zlewniach uchodzących wprost do Bałtyku rzek 
przymorskich, hydrograficznie do Nadodrza nie należy. O zasięgu terytorialnym 
prowincji pomorskiej nie decydowała pojedyncza rzeka, lecz ukształtowanie jej 
wybrzeża morskiego – nie czynnik hydrograficzny, lecz litoralny. Pomorze 
Szczecińskie nie było regionem nadodrza, lecz regionem zatoki Pomorskiej. 
Czy analogicznie Państwo Zakonne, inkorporując Pomorze Gdańskie, stało się 
regionem zatoki gdańskiej? I tak, i nie. Erich Keyser, historyk Gdańska, wy-
jaśnia to następująco: „Kraj między Bałtykiem na północy, pradoliną i lasami 
poza jeziorami mazurskimi na południu, kaszubskim działem wodnym na za-
chodzie i niziną nadniemeńską na wschodzie stanowi naturalną jednostkę. Dolna 
Wisła jest jej osią południe-północ, podobnie jak Pregoła osią wschód-zachód”14. 
Argument o jednostce naturalnej, z każdej strony świata wyznaczanej przez inny 
czynnik fizjograficzny, jest nieprzekonujący. Co innego, gdyby Keyser napisał: 
„Kraj oparty na północy o wybrzeża Zatoki Gdańskiej, stanowi region typu li-
toralnego”. Natomiast przekonujące jest wskazanie na dwie rzeczne osie komu-
nikacyjne, południkową na zachodzie, równoleżnikową na wschodzie. Pierwsza 
z nich przebiega przez prowincję Prus Zachodnich, która hydrograficznie stanowi 
dorzecze dolnej Wisły i w tej funkcji stanowi zwarty i wyodrębniony europejski 

13 Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna, Zeszyty Naukowe nr 4, Gorzów Wielkopolski 2006.

14 E. Keyser, Geschichte des deutschen Weichsellandes, Leipzig 1939, s. 10.
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region historyczny. Poćwiartowanie jego przez Traktat Wersalski było czynem 
karygodnym i – nie wahajmy się go tak określić – zbrodniczym, skoro stworzyło 
zarzewie dla rozpoczęcia się w tym miejscu dwadzieścia lat później drugiej woj-
ny światowej. Pokój narzucony przez ententę był owocem zakłamania, zarówno 
w odniesieniu do zasad jakie głosiła, jak i w zróżnicowanym traktowaniu poli-
tycznych partnerów, w zależności od siły, jaką reprezentują. 

Dawid Lloyd George, jakby nie było, jeden z czołowych polityków obozu 
zwycięzców, zdemaskował ich w odniesieniu do prawa do samostanowienia 
narodów, jakim szermowali. Pisał o tym w Prawdzie o Traktacie Wersalskim: 
„Włochy były jedynym państwem Ententy, które wymogło dla siebie – jako 
przedwstępny warunek swego udziału w wojnie – obietnicę poważnych zdobyczy 
terytorialnych. Włochy miały otrzymać południowy Tyrol, kraj czysto niemie-
cki. Wilson oddał to terytorium Włochom bez żadnej kwestii i sprzeciwu”15. So-
jusznikiem Ententy, mieniącej się obozem wolności i demokracji był despotycz-
ny carat rosyjski, bez wątpienia znacznie mniej wolnościowy i demokratyczny od 
Niemiec i Austro-Węgier, z którymi Ententa wojowała właśnie w imię wolności 
i demokracji. Z tym carskim despotyzmem układano się w sprawie wzajemnego 
popierania powojennych cesji terytorialnych całkowicie sprzecznych z prawem 
narodów do samostanowienia: „W marcu 1915 r., rząd carski określił ostatecznie 
swój plan w sprawie Cieśnin. Obejmował on następujące żądania: Rosja mia-
ła otrzymać miasto Konstantynopol, zachodnie wybrzeże Bosforu, zachodnie 
brzegi Morza Marmara i Dardaneli oraz Trację południową do linii Enos-Midia. 
Ze względów strategicznych powinno być przyłączone do Rosji także wybrzeże 
azjatyckie pomiędzy Bosforem, rzeką Sakaria, zatoką Ismid, dalej wyspy Mo-
rza Marmara, wreszcie wyspy Imbros i Tenedos”16. Opublikowane po rewolucji 
bolszewickiej tajne dokumenty z archiwów carskich ujawniły porozumienie, na 
podstawie którego rząd francuski zobowiązał się do popierania na konferencji po-
kojowej powyższych żądań rosyjskich w zamian za poparcie Rosji dla wschodniej 
granicy Francji pomiędzy Szwajcarią i Holandią wzdłuż Renu.

Lloyd George w cytowanej książce broni się, że sam ma ręce czyste, gdyż 
w owych przetargach z Włochami o oddanie im południowego Tyrolu nie uczest-
niczył, nie będąc wówczas członkiem rządu brytyjskiego. W tej samej książce 

15 D. Lloyd George, Prawda o Traktacie Wersalskim, Warszawa 1939, t. I. s. 182; t. II. 
s. 288, 325.

16 J. Pajewski, „Mitteleuropa”. Studia z dziejów imperializmu niemieckiego w dobie pierw-
szej wojny światowej, Poznań 1959, s. 194. 
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nazywa jednak haniebnym pokój zawarty w marcu 1918 roku między Niemcami 
a bolszewicką Rosją, zmuszoną na mocy owego pokoju do cofnięcia się na gra-
nicę zbliżoną do obecnej granicy zachodniej Federacji Rosyjskiej, dzięki czemu 
na opuszczonych przez Rosję obszarach ogłosiło wówczas niepodległość pięć 
państw: Ukraina, Litwa, Estonia, Łotwa i Białoruś17. Polityka brytyjska w od-
niesieniu do zachodniej granicy Rosji sowieckiej pozostała bowiem nadal taka 
sama jak w czasach Rosji carskiej. Ujawniła się w lipcu 1920 roku pod nazwą 
linii curzona. Osoba ówczesnego brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, 
który wtedy granicę tę zaproponował, związana została z tą granicą równie przy-
padkowo, jak osoba Piłata Poncjusza ze Składem Apostolskim. W rzeczywisto-
ści granica ta była we wszystkich jej szczegółach linią carycy katarzyny ii, 
wytyczoną jako wschodnia granica Cesarstwa Rosyjskiego, po ostatecznym roz-
biorze Rzeczypospolitej Obojga Narodów w 1795 roku. Nie udało się Anglikom 
odtworzenie tej granicy w 1920 roku, z lepszym skutkiem powrócili do niej na 
konferencjach w Teheranie (1943) i w Jałcie (1945). Zwycięskie mocarstwa euro-
pejskie doskonale zdawały sobie sprawę z tego, że prawo do samostanowienia 
narodów, w przemieszanych etnicznie regionach Europy, jest utopią nie do zrea-
lizowania. Rozwiązanie znalazły tutaj dopiero mocarstwa totalitarne, część takiej 
ludności eksterminując, część „repatriując”, aby zagonić każdą grupę etniczną do 
przyznanej jej odrębnej, „narodowej” klatki. 

Francuzi, jako „rozdający karty” w przetargach 1919 roku o powojenne gra-
nice w Europie, przeforsowali aneksję całej utraconej w 1871 roku pruskiej pro-
wincji Alzacji-Lotaryngii, nie ryzykując w jej sprawie plebiscytu, który mogliby 
wygrać w Lotaryngii, ale który zakończyłby się ich sromotną porażką w Alza-
cji. Łączenie ze sobą obu tych historycznych regionów stwarzało z nich nieroz-
wiązalny przedmiot niemiecko-francuskiego sporu granicznego. Pomimo klęski 
Francji napoleońskiej, Kongres Wiedeński pozostawił jej to sporne pogranicze, 
niewątpliwie dlatego, że narodowego państwa niemieckiego jeszcze wówczas nie 
było. W XIX wieku państwo takie dojrzewało do pojawienia się, kwestią tylko 
było czy stworzy je Austria, czy Prusy. Henryk Heine, przebywając w 1844 roku 
jako korespondent prasowy w Paryżu, sympatyzując z Francją w swej publicysty-
ce politycznej, przestrzegał Francuzów o potrzebie kompromisowego załatwienia 

17 A. Kozłowski, Rosja wyparta z Europy. Geopolityka granicy pokoju brzeskiego 1918 r., 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 85.
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ich sporu granicznego z Niemcami: „I jeżeli nie pospieszycie się oddać im Alza-
cji, zażądają też Lotaryngii”18. Sprawdziło się to dokładnie w 1871 roku.

W porównaniu z rozstrzygnięciami Traktatu Wersalskiego, dotyczącymi 
granicy francusko-niemieckiej, decyzje odnoszące się do pogranicza polsko-nie-
mieckiego oceniano jako zdecydowanie dla Polski krzywdzące. Tak się o nich 
wypowiada Kühnelt-Leddihn: „Jeśli chodzi o wschodnią granicę Niemiec, to 
krzywda ludności niemieckiej nie była aż tak wielka jak skutki propagandy. Po-
mijając Górny Śląsk inne obszary (Poznańskie i Prusy Zachodnie) zostały przy-
łączone do Prus w wskutek rozbiorów Polski. I to była ogromna niesprawiedli-
wość, równie gorsząca jak obrabowanie nieprzytomnego... Polska nie odzyskała 
wszystkich ziem w Prusach Zachodnich i Poznańskim, utraconych wskutek roz-
biorów. Prawo Niemiec do Alzacji i Lotaryngii było niewątpliwie większe niż do 
Prus Zachodnich i Poznańskiego, a nie robiono wokół tego aż takiego szumu19. 
Stworzenie nowego Wolnego Miasta Gdańska ukazało połowiczność „rozwią-
zań” dyktatu wersalskiego i stało się kolejnym zarzewiem przyszłych konfliktów! 
Z Gdańska i kilku sąsiednich miejscowości wyodrębniono niezależne terytorium, 
którego granice wytyczono tak, aby uniknąć trudności aprowizacyjnych. Pod 
względem gospodarczym Gdańsk przynależał do Polski, ale fatalne doświad-
czenie związane ze strajkiem robotników portowych w 1920 roku, którzy od-
mówili wyładunku broni i amunicji dla Polaków, walczących na śmierć i życie 
z Sowietami, skłoniło Polskę do zbudowania drugiego portu tuż obok Gdańska... 
Najmądrzejszym wyjściem byłoby zignorowanie elementu narodowego i oddanie 
Gdańska Polsce z przyczyn historycznych”20. Proponowany powrót do historycz-
nej granicy przedrozbiorowej i do przyległych do niej historycznych prowincji 
były rozwiązaniem na miarę XXI wieku na obszarze integrującym się w federal-
ne Państwo Europejskie. 

Jeszcze dalej idzie propozycja Kühnelta-Leddihna odnosząca się do Górne-
go Śląska: „Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na Górnym Śląsku. Śląsk na-
leżał do Polski stosunkowo niedługo, ponieważ już w XIV w. przypadł Koronie 
Św. Wacława, a następnie przeszedł pod władanie Habsburgów. Ziemie te także 
przyłączono do Prus, ale na Górnym Śląsku mieszkało bardzo dużo Polaków. Cóż 
jednak powinno się było zrobić? Nie dzielić Górnego Śląska i stworzyć z niego 
niemiecko-polskie kondominium. Podział Górnego Śląska był tragiczną pomyłką 

18 A. Valentin, Henryk Heine, Warszawa 1958, s. 294.
19 E. von Kühnelt-Leddihn, Ślepy tor…, s. 292 i n.
20 Tamże, s. 305 i n.
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ale biorąc pod uwagę wyniki plebiscytu, nie można mówić o jakiejś krzyczącej 
niesprawiedliwości”21. Autor Ślepego toru przypominając o tym, że plebiscyt po-
dzielił w XX wieku Górny Śląsk na części polską i niemiecką, zapomniał, że dwa 
wieki wcześniej prusko-austriacka wojna o tą prowincję podzieliła Górny Śląsk 
na Śląsk Pruski i Śląsk Austriacki. W sudeckiej, zachodniej jego części trwał kon-
flikt etniczny niemiecko-czeski a we wschodniej, beskidzkiej – podobny konflikt 
polsko-czeski. Tak zatem cały historyczny region górnośląski kwalifikuje się do 
stworzenia z niego polsko-czesko-niemieckiej całości, w języku przeszłości na-
zywanej kondominium a w języku XXI wieku euroregionem, którego jedyna 
sensowna definicja brzmi: „Euroregion jest to region historyczny, scalony z czę-
ści podzielonych granicami państwowymi”. Wspaniała perspektywa! Ale zanim 
marzenie stanie się rzeczywistością, trzeba Europę wyzwolić z patologii, której 
uległa, pogrążona w kulcie państw narodowych. Arnold Toynbee apeluje o to 
w końcowych zdaniach swojej książki o dziejach hellenizmu: „W dziedzinie po-
lityki, odrodzenie helleńskiego kultu ubóstwianych państw lokalnych jest dzisiaj 
religią panującą Zachodu i gwałtownie westernizującego się świata... Tragiczna 
historia świata helleńskiego ukazuje, że helleńska forma bałwochwalstwa jest 
upiorem hellenizmu, którego przyjmujemy na własne nieszczęście. Świat współ-
czesny musi egzorcyzmować tego demona zdecydowanie, jeżeli ma się on ocalić 
od doznania losu jego helleńskiego poprzednika”22. Europa, wyzwolona w V wie-
ku od przemocy rzymskich państwowców, ponownie miała z nimi do czynienia 
od XIII wieku, kiedy ich renesans nastąpił w dawnych rzymskich prowincjach 
Galii, Hispanii, Britanii, nie pomijając oczywiście Italii. Pokój westfalski, koń-
czący w 1648 roku wojnę trzydziestoletnią, przywrócił dominację państwowców 
w Europie, a w traktatach pokojowych kończących pierwszą wojnę światową ka-
tastrofalna dla cywilizacji europejskiej działalność tych państwowców osiągnęła 
apogeum, po którym dopiero Europa zaczęła odbudowywać jej cywilizacyjną 
jedność i tożsamość.

Prowincja Prus Zachodnich szczególnie brutalnie została potraktowana 
przez twórców Traktatu Wersalskiego. Jako odpowiednik przedrozbiorowych 
Prus Królewskich powinna, obok Prowincji Poznańskiej, znaleźć się w całości 
w odbudowanym państwie polskim, w wyniku kasacji pruskich aneksji rozbioro-
wych. Nie dotrzymano tego, w odniesieniu do obydwu tych prowincji. Poznańskie 

21 Tamże, s. 294.
22 A.J. Toynbee, Hellenizm. Dzieje cywilizacji, tłum. A. Piskozub, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2002, s. 248. 
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zostało jedynie „obgryzione” – jak ser przez myszy – pozostawieniem w Niem-
czech pięciu przygranicznych miast powiatowych, scalonych w groteskowym 
kształcie w Grenzmark Posen-Westpreussen, natomiast Prusy Zachodnie do-
słownie „rozniesiono na szablach” Ententy. Najpierw powątpiewano, czy Pol-
ska w ogóle powinna otrzymać jakiś „dostęp do morza”. Kiedy zgodzono się, 
że Polsce trzeba udostępnić „korytarz do Bałtyku”, wykrojony z prowincji Prus 
Zachodnich, mędrcy Wersalu musieli rozstrzygnąć, po której stronie Wisły ów 
„korytarz” wytyczyć: na wschód , czy na zachód od linii Toruń–Gdańsk. Gene-
ralissimus Ferdinand Foch był za korytarzem wschodnim, lecz cywile z komi-
sji pokojowej skądś musieli się dowiedzieć, że słowiańska ludność tej prowincji 
w swej masie mieszka akurat nie po tej stronie Wisły i tam też Traktat Wersalski 
„korytarz” ów wytyczył.. 

Zawiślańskie powiaty, od Elbląga po Kwidzyn, pozostawione w Niemczech, 
zostały włączone do Prus Wschodnich. Wolne Miasto Gdańsk stworzone w ujściu 
Wisły, wraz z rozległym zapleczem po obu stronach rzeki, było dla Prus Zachod-
nich tym, czym dla żywego organizmu amputacja głowy – prowincja dawnych 
Prus Królewskich przestała istnieć, rozsypała się na swe części składowe. Co Pol-
ska międzywojenna uczyniła, aby temu szkodnictwu Wersalu przeciwdziałać? 
Nie można polityki tego państwa w ciągu 210 miesięcy jego istnienia oceniać 
jednakowo, gdyż była ona zasadniczo odmienna przed i po zamachu stanu, doko-
nanym w maju 1926 roku. Przez pierwsze 90 miesięcy było to państwo parlamen-
tarno-demokratyczne. Przez pozostałe 120 miesięcy było państwem autorytar-
nym, z dyktaturą wojskową, upozorowaną potrzebą „uzdrowienia” państwa, stąd 
powszechnie nazywaną „sanacją”.

W latach „przedsanacyjnych” priorytetowym zadaniem państwa było two-
rzenie ładu przestrzennego w skali całego terytorium, podzielonego między trzy 
państwa zaborcze granicami wytyczonymi na Kongresie Wiedeńskim w 1815 
roku. Na obszarach tych powstała wtedy odrębna dla każdego z tych państw 
sieć kolejowa, którą teraz trzeba było pilnie scalić odcinkami przekraczającymi 
granice tamtych państw zaborczych. Trzeba było ujednolicić życie gospodarcze 
w skali całego państwa, w tym najważniejsza była reforma walutowa. Na tle tych 
pilnych zadań ponadregionalnych, problemy wewnątrzregionalnego ładu prze-
strzennego musiały czekać. W poćwiartowanych Prusach Królewskich w tym 
czasie najlepszym było przestrzeganie antycznej maksymy: primum non nocere 
– skoro jeszcze nie dojrzał czas naprawy, nie pogłębiajmy stanu zniszczeń już 
tutaj dokonanych.
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Ale na przyznanym Polsce pobrzeżu bałtyckim, jako sprawę pilną, podnie-
siono budowę nowego portu morskiego, będącego polskim portem wojennym 
i zapasowym portem handlowym, na wypadek utrudnienia przez Gdańsk przeła-
dunków dla Polski w warunkach zagrożenia wojennego. Lokalizację tego portu 
zlecono inżynierowi Tadeuszowi Wendzie, który wywiązał się z niego w sposób 
optymalny. Najlepsze warunki hydrotechniczne dla budowy takiego portu Wenda 
znalazł w sąsiedztwie Wolnego Miasta Gdańska, w rejonie wsi Gdynia. Budowa 
portu gdyńskiego ruszyła w 1923 roku. Równolegle w Wolnym Mieście inży-
nier Bogdan Nagórski, polski dyrektor Rady Portu Gdańsk w latach 1922–1935, 
modernizował gdański port handlowy, przystosowując go do znacznie zwiększa-
jących się w nim przeładunków. Obaj ci światli ludzie zakładali, że absurdalne 
granice państwowe, narzucone prowincji zachodniopruskiej przez Traktat Wer-
salski, nie utrzymają się długo a wtedy oba porty, gdański i gdyński, dopełniając 
się swymi funkcjami, znajdą się we wspólnej aglomeracji wielkomiejskiej23.

„Sanacyjny” zamach stanu z maja 1926 roku, radykalnie zmienił sytuację. 
Przez cały rok 1926 trwał wielki strajk górników brytyjskich, pozbawiający Eu-
ropę dostaw pochodzącego stamtąd węgla kamiennego. Jedynym wówczas miej-
scem, mającym potencjalne warunki do eksportu węgla na wielką skalę, była 
polska część górnośląskiego zagłębia węglowego. Dla nowej władzy było to nie-
oczekiwanym darem losu, owym przysłowiowym „ziarnkiem, jakie znaleźć zda-
rza się czasem nawet ślepej kurce”. Tutaj przysłowiowe ziarnko okazało się żyłą 
złota – za małą, aby uszczęśliwić całe państwo, szczególnie w latach kryzysu, ale 
wystarczającą na to, aby wioskę Gdynia zamienić w rodzaj „potiomkinowskiej 
wioski”, na wzór tych, jakimi kiedyś olśniewano carycę Katarzynę II. To już nie 
było polskie okno, czy nawet brama do świata, lecz odwrotnie – wizytówka zmie-
niającej się w amerykańskim tempie Polski, prezentowana przybyszom ze świata. 
Teraz Gdynię reklamowano jako wielki port handlowy – „największy nad Bał-
tykiem po Kopenhadze”. Teraz w pośpiechu utrwalano nowe granice zadekreto-
wane w Wersalu. Kolej na Kaszuby, łączącą Gdańsk z Kartuzami i Kościerzyną, 
uruchomioną w 1914 roku, zastąpiono koleją Gdynia–Kościerzyna–Bydgoszcz, 
omijającą Wolne Miasto. Most na Wiśle w Opaleniu, wówczas na nowej grani-
cy państwowej, rozebrano i przeniesiono do Torunia. Obie te inwestycje dopiero 
obecnie odbudowano. Potrzebną dla eksportu węgla magistralę kolejową, zbudo-
waną dzięki pożyczce belgijskiej, wytyczono na podobieństwo linii kolonialnych 

23 A. Piskozub, Dwa porty i jedno miasto, „Tygodnik Morski” 1962, nr 9 (190).
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w ówczesnym Kongo Belgijskim, jak najkrótszą trasą między kopalniami Ka-
tangi a afrykańskimi portami morskimi przez tereny pozbawione miast, dla 
zmniejszenia kosztów wykupu ziemi pod ową linię. Trasa południowego odcinka 
polskiej magistrali węglowej między Herbami Nowymi a Bydgoszczą dlatego 
omija z daleka Łódź, jedno z największych miast Polski. Tam powstał klasyczny 
przykład braku ładu przestrzennego – kolej warszawsko-wiedeńska, zbudowana 
w czasach zaboru rosyjskiego, omija Łódź od wschodu; wybudowana w okre-
sie międzywojennym linia kolejowa Warszawa–Poznań omija Łódź od półno-
cy a magistrala węglowa omija ją od zachodu. Pasażerowie z Łodzi i do Łodzi 
przy pierwszej linii mają przesiadkę w Koluszkach, przy drugiej w Kutnie a przy 
trzeciej w Karsznicach. Na owe „3 K” powoływałem się wielokrotnie w Radzie 
Naukowej OBET w latach 70. i 80. minionego wieku, kończąc to moje caete-
rum censeo apelem: „dlatego pilnujmy tego, aby przynajmniej centrum układu 
przyszłych autostrad mieściło się w rejonie Łodzi”. Konkretnie apelowałem o to, 
ażeby autostrada A-2 między Poznaniem a Warszawą nie biegła równoleżnikowo 
, ale wygiętym ku południowi łukiem dotykała obwodnicy Łodzi. Decyzję o cen-
tralnym skrzyżowaniu autostrad polskich w Strykowie uznaję nieskromnie za 
efekt powtarzanego do skutku owego caeterum censeo. Zaś wniosek z tego jest 
taki, że inwestycja transportowa w jednym regionie zasadna i bezkolizyjna, może 
dotkliwie zakłócać ład przestrzenny na trasie jej przebiegu przez inne regiony.

Na zakończenie tych refleksji o koncepcjach racjonalnych z okresu „przed-
sanacyjnego” i o „błędach i wypaczeniach” popełnianych wobec nich za rzą-
dów „sanacji”, takie spostrzeżenie. W Polsce międzywojennej powstały projek-
ty dwóch wielkich przedsięwzięć mających służyć obronności państwa – portu 
wojennego w Gdyni o założeniach realizowanych przez Tadeusza Wendę oraz 
małopolskiego okręgu przemysłu zbrojeniowego projektowanego w „trójkącie 
bezpieczeństwa” Warszawa–Kraków–Lwów. Oba te projekty powstały w przed-
sanacyjnych wczesnych latach 20. XX wieku. Jak dyktatura sanacyjna wypaczała 
pierwotną militarną koncepcję portu gdyńskiego mowa była wyżej. Poetycki do 
tego komentarz stanowią trzy wiersze Juliana Tuwima. Pierwszy z lat 20. to Gdy-
nia – entuzjastyczny pean o rodzącej się portowej warowni: „Słyszysz miasto, jak 
przysięgą / Biją młoty Gdyniostroju?”. Drugi z przełomu lat 20. i 30. XX wieku to 
Jak już – to już! – odczucie zawodu, że jedynym w kraju beneficjentem wojsko-
wej dyktatury została Gdynia i to nie ta pierwotna, militarna, lecz całkiem inna 
– geszefciarska: „Jak kochać – to najgoręcej / Jak Gdynia – to nic więcej” Trzeci 
wiersz z lat 30. to Patriota – solidarność poety z rzeczywistością zacofanego 
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kraju, odrzucenie mirażu nadmorskiej wizytówki: „A niechże się miss Gdynia / 
sto razy wyameryczy! / Mnie – kozienicka świnia / serdeczniej w rynku kwiczy”.

Realizacją projektu „trójkąta bezpieczeństwa” zajęto się dopiero po śmier-
ci Piłsudskiego. Kiedy zabrakło „Dziadka”, jego „głupi generałowie” – jak ich 
określał – musieli podjąć własną inicjatywę. Odkurzono dokumentację sprzed 
kilkunastu lat i projekt ten pod kryptonimem Centralnego Okręgu Przemysło-
wego (COP) wystartował jako plan czteroletni. Dwa lata później wybuchła wojna 
i w ciągu kampanii wrześniowej się rozstrzygnęła . Szybko przetoczyła się przez 
Gdynię i niedokończony COP, ale zwycięzcy nie drwili z tych inwestycji. Pod 
datą 28 września 1939 roku, Goebbels zanotował w swoim Dzienniku: „Führer 
ma już bardzo skrystalizowane plany dotyczące Polski. Gdynia stanie się portem 
wojennym. Gdańsk pozostanie dużym portem handlowym”24. Wywiad niemiecki 
musiał dobrze znać ekspertyzę Wendy o doskonałych potencjalnych możliwoś-
ciach zlokalizowanego tutaj portu wojennego, co się potwierdziło w latach dru-
giej wojny światowej, Głównym portem wojennym Niemiec była Kilonia, nara-
żona na ataki lotnicze z Wielkiej Brytanii. Gdynia była poza ich zasięgiem, więc 
do niej przeniesiono budownictwo i remonty floty wojennej Niemiec, wybudo-
wano w niej wielką stocznię i zrealizowano wiele innych inwestycji. Z tej samej 
przyczyny Niemcy dokończyli w 1941 roku budowę elektrowni wodnej w Rożno-
wie, zaopatrującej w prąd przemysł zbrojeniowy COP, w całości skoncentrowa-
ny w Generalnym Gubernatorstwie i ogromnie jego infrastrukturę rozbudowali. 
W PRL obiekty te rozbudowywano dalej, pod enigmatycznymi nazwami fabryki 
chemicznej lub wytwórni sprzętu komunikacyjnego, lecz nazwy miejscowych 
zakładowych klubów sportowych, takich jak Proch Pionki, czy Granat Skarżysko 
wymownie informowały co się w zakładach takich produkuje. 

Arcyciekawe monografie, takie jak Gdynia w latach drugiej wojny świato-
wej albo Centralny Okręg Przemysłowy w latach drugiej wojny światowej ciągle 
oczekują na rzetelnego historiografa. Wraz z pogłębianiem wiedzy o przedsana-
cyjnych osiągnięciach polskiej myśli naukowo-technicznej wzrasta uznanie i sza-
cunek dla autorów tych koncepcji a do właściwych proporcji zstępuje przerekla-
mowana sława ich sanacyjnego następcy Eugeniusza Kwiatkowskiego25. 

W przeglądzie regionów w strefie obecnej zachodniej granicy państwa pol-
skiego, przyjrzeliśmy się terytoriom historycznych regionów tamtego pogranicza: 

24  J. Goebbels, Dzienniki. Tom II: 1939–1943, Świat Książki, Warszawa 1913, s. 18.
25 A. Piskozub, Dysproporcje w ocenie autora „Dysproporcji”, w: Między dawnymi a no-

wymi laty. Publicystyka 1989–1996, Toruń 2004, s. 7–12.
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Łużycom nad Nysą i Nowej Marchii nad środkową Odrą. Logiczną tego kon-
tynuacją zdawało się przejście do historycznego zasięgu Provinz Pommern po 
obu stronach dolnej Odry. Logiczną, dla dokończenia południkowego przeglądu 
regionów zachodniego pogranicza. Rzeczywistość sugeruje jednak tutaj danie 
pierwszeństwa równoleżnikowemu zasięgowi historycznych regionów nadbał-
tyckich, wyznaczanemu przede wszystkim przez czynnik litoralny a nie hydro-
graficzny26. W regionach tego typu, najważniejszą jest bowiem ich granica wod-
na. Jako granica historyczna była ona wyraźna i trwała, zarówno na Pomorzu 
Nadodrzańskim, jak i w Prusach Zachodnich. Dla pierwszej z nich, zachodnia 
granica z Meklemburgią była od średniowiecza zawsze ta sama – rzeka Recknitz. 
Dopiero po drugiej wojnie światowej, zachodni, zaodrzański skraj tej dzielnicy 
pozostawiony w Niemczech, został scalony z Meklemburgią w Land Mecklem-
burg-Vorpommern, którego powrót do prowincji pomorskiej w przyszłej Fede-
racji Europejskiej wydaje się nieuchronny. Wschodnia granica tej prowincji do 
1945 roku biegła wzdłuż linii, na jakiej jej rejencja koszalińska graniczyła przed 
rozbiorami z Królestwem Polskim a w okresie międzywojennym z Rzeczpospo-
litą Polską. Na pół wieku cofnęła się ona ku zachodowi, kiedy Światopełk Wielki 
w XIII wieku opanował Pomorze Słupskie, wcielając je do Pomorza Gdańskiego. 
Kiedy to ostatnie zostało wcielone do Państwa Zakonnego, Pomorze Słupskie, 
oddane przez Krzyżaków, wróciło w 1310 roku do Księstwa Pomorskiego. Dru-
gi raz Pomorze Słupskie zostało związane z Gdańskiem dopiero w najnowszym 
podziale Polski na województwa, wprowadzonym w 1999 roku. Jeśli powiodą się 
starania mieszkańców zniesionego województwa koszalińskiego o jego restytu-
cję w granicach byłej rejencji koszalińskiej, to ponownie Pomorze Słupskie wróci 
do regionu, do którego należało od średniowiecza. 

Granica morska przedrozbiorowych Prus Królewskich była identyczna jak 
wcześniej Prus Zachodnich w Państwie Zakonnym a po rozbiorach w prowincji 
Prus Zachodnich. Obecnie wybrzeże to znajduje się w całości w Polsce. Niestety 
obecny podział Polski na województwa nie wykorzystał okazji do podtrzymania 
tej historycznej tradycji. Elbląg od średniowiecza powiązany z Gdańskiem został 
w 1999 roku przeniesiony do województwa warmińsko-mazurskiego. Gdy po-
dział ten wszedł w życie, przeprowadzono w Elblągu referendum na rzecz jego 
połączenia z Gdańskiem w jednym województwie – opowiedziało się za tym 

26 A. Piskozub, Euroregiony w Europie Bałtyckiej, w: Granice, współpraca i turystyka 
w Europie Bałtyckiej, Academia Europa Nostra, Gdynia–Lubieszynek 2009, s. 18–27.
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99% jego uczestników. Władze państwowe to jednoznaczne stanowisko miesz-
kańców Elbląga zignorowały.

Najmniej wyrazistą jest granica południowa obu tych regionów nadmor-
skich, Pradolina toruńsko-eberswaldzka stanowiła potężną fizjogeograficzną 
barierę dla osadnictwa napierającego na nią od południa. Nieomal bezludna z tej 
przyczyny ziemia chełmińska, oddana w XIII wieku zakonowi krzyżackiemu 
jako baza wyjściowa do pogańskich wówczas Prusów, dopiero w XX wieku wró-
ciła do swej naturalnej roli północnego obrzeża Kujaw. Dalszy ciąg tego obrze-
ża, pomiędzy Wisłą a Gwdą stanowiła wschodnia Krajna, natomiast zachodnia 
Krajna, między Gwdą a Drawą stała się północnym obrzeżem Wielkopolski a pas 
ziemi pomiędzy Drawą a Odrą – północnym obrzeżem Nowej Marchii.

Zaproszony dziesięć lat temu do udziału w publikacji na 40-lecie działalno-
ści naukowej Szanownego Jubilata wybrałem temat: Pomorze w Europie Regio-
nów27. Proszę go traktować jako wprowadzenie do obecnych uwag o estuarium 
rzeki Odry, zwalniający mnie tutaj od powtarzania treści wówczas przedstawio-
nych. Kiedy publikowałem tamten tekst, Polska była zaledwie od roku państwem 
członkowskim Unii Europejskiej a do układu z Schengen przystąpiła dopiero 
cztery lata później. Teraz mija sześć lat od tego powrotu do normalności i może-
my już pokusić się o podsumowanie następstw tej wielkiej zmiany z perspektywy 
nadodrzańskiego Pomorza.

W 1949 roku, po maturze podjąłem studia w Wyższej Szkole Handlu Mor-
skiego w Sopocie. Studia te były jedną wielką improwizacją. W kadrze de no-
mine naukowej habilitowanym był tylko założyciel tej szkoły rektor Władysław 
Kowalenko, ale został usunięty z uczelni i wysiedlony z Wybrzeża na rok przed 
podjęciem przez mnie studiów. Nie żałuję lat w niej spędzonych, gdyż jak anty-
czny Diogenes spotkałem w niej przecież człowieka – był nim Józef Staszewski, 
wykładowca geografii historycznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdań-
sku. Uczelnia nie mogła znaleźć wykładowcy geografii gospodarczej, więc jego 
zatrudniła do tego przedmiotu. Był to człowiek inteligentny, więc zamiast bredzić 
od rzeczy, o tym, na czym widocznie się nie znał, prowadził arcyciekawe wykła-
dy z zakresu geografii historycznej. Przedmiot ten interesował mnie od dziecka, 
a zatem kontakt z tym wykładowcą tylko spotęgował moje geograficzno-histo-
ryczne zainteresowania, co się chyba daje zauważyć.

27 A. Piskozub, Pomorze w Europie Regionów, Collegium Balticum, z. 3, Szczecin 2005, 
s. 99–109.
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Wśród wykładowców dominowali przedwojenni mieszkańcy Gdyni, która 
była dla nich obiektem kultowym. O mentalności tego środowiska wspomina pro-
fesor architektury Politechniki Gdańskiej: „Nie brakowało wśród nich nawet ta-
kich pomysłów, jak rezygnacja z odbudowy Gdańska i całkowite postawienie na 
„polską” Gdynię”28. Humanista, od września 1945 roku mieszkający w otoczeniu 
gdańskiego gotyku, mógł sobie na to tylko pomyśleć: „jeżeli ci nuworysze ze swe-
go nadmorskiego przedmieścia sanacyjnej Warszawy tak myślą o Gdańsku, to 
gdzie oni mają Szczecin?” I tak arogancja Gdyni budziła sympatię do Szczecina, 
miasta portowego jak Gdańsk, omszałego patyną wieków jego równorzędnego 
partnera. Gdańsk – portem Wisły, Szczecin – portem Odry. A Gdynia i Świnouj-
ście to tylko lokalne ich uzupełnienia. W ten sposób polska gospodarka morska 
i w ogóle Polska morska zaczęła się jawić, jako koncert na dwóch fortepianach29 
ze wschodniego i z zachodniego Wybrzeża. 

Pracę naukowo-dydaktyczną rozpocząłem w pamiętnym październiku 1956 
roku jako asystent na WSE w Sopocie. Na miejsce mojej pierwszej podróży służ-
bowej upatrzyłem sobie Szczecin, aby to miasto poznać i w ciągu dwóch tygo-
dni jak najwięcej się o nim dowiedzieć. Na tyle bowiem dostałem w kwietniu 
1958 delegację służbową na tzw. staż asystencki. Musiałem wybrać instytucję, 
do jakiej zostanę skierowany. Nie miałem wtedy żadnych kontaktów uczelnia-
nych, a zresztą nie one były mi w tym czasie potrzebne. Wybrałem Miejską Radę 
Narodową, licząc na uzyskanie tam dwóch rzeczy: przepustki do całego portu 
szczecińskiego oraz możliwości przeprowadzenia wywiadu z prezydentem mia-
sta Szczecina, profesorem Piotrem Zarembą. Oba cele zrealizowałem. 

Zajmowałem się wtedy zagospodarowaniem przestrzennym portów mor-
skich i postanowiłem dzięki tej przepustce zrobić to, co wcześniej w Gdańsku 
a następnie w Gdyni – obejść z mapą w ręku wszystkie nabrzeża portu szczeciń-
skiego. Wymagało to wielu długich spacerów, ale się udało. Głównym tematem 
wywiadu z prezydentem Zarembą był jego pomysł budowy tamy w poprzek Zale-
wu Szczecińskiego na trasie Warpno Nowe–Świnoujście, po której pobiegną szo-
sa i linia kolejowa łączące najkrótszą trasą Szczecin ze Świnoujściem. Na pytanie 
jaka to będzie tama, usłyszałem, że będzie to estakada poprowadzona równole-
gle do granicy państwowej na Zalewie Szczecińskim. Na pytanie jakiego rzędu 
będą koszty tej inwestycji, usłyszałem: „A o to proszę spytać mojego asystenta, 

28 J. Stankiewicz, B. Szermer, Gdańsk. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny oraz po-
wstanie zespołu Gdańsk–Sopot–Gdynia, ARKADY Warszawa 1959, s. 275.

29 A. Piskozub, Koncert na dwóch fortepianach, „Tygodnik Morski” 1961, nr 32 (213). 
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on to wszystko policzył”. Nie podał mi nazwiska tego asystenta, ani sposobu 
kontaktu z nim, ja zaś o to nie pytałem, zszokowany wielkopańską formą tej wy-
powiedzi, tak podobnej do odpowiedzi de Gaulle’a na pytanie o koszty pewnej 
projektowanej przez niego inwestycji: „Intendenturą nie zajmuję się”. Doszedłem 
do wniosku, że sfinansowania tej „tamy do Świnoujścia” nikt nie zatwierdzi, ale 
napisałem o niej mój pierwszy w życiu esej publicystyczny30. 

W Świnoujściu byłem raz tylko, z okazji zjazdu katedr transportowych la-
tem 1976 roku. Idea „tamy do Świnoujścia” była już uśmiercona w lamusie po-
mysłów niedowarzonych, teraz zastąpił ją projekt tunelu pod Świną, łączącego 
wyspę Wolin z Uznamem, stwarzającego lądowe połączenie ze Świnoujściem. 
Krótko przed tym miałem okazję zwiedzić oddany do eksploatacji Port Północny 
w Gdańsku i byłem pod wrażeniem technicznej strony tej nowoczesnej „maszyny 
do przeładunków”. Oczekując na wyspie Wolin na prom, który miał mnie prze-
wieźć przez Świnę, przyglądałem się budowie powstającego na tej wyspie Świno-
portu. Ujście Świny otwierało widok na Zatokę Pomorską a bliżej po prawej stro-
nie dźwigi pracowały na budowie nabrzeży nowego portu. Do czego to wszystko 
zmierza? – myślałem. Czy to rozbudowa avant-portu w Świnoujściu, czy przeno-
szenie przeładunków portu szczecińskiego nad otwarte morze? Czy – odwrotnie 
do wschodniego Wybrzeża – będą to dwa miasta (Szczecin i Świnoujście) a jeden 
ich wspólny port ? Nagle podszedł do mnie dr Andrzej Surowiec, pytając, o czym 
tak rozmyślam? Odpowiedziałem: – Gdy patrzę na ten widok, przychodzi mi na 
myśl wiersz Mickiewicza o budowie Sankt-Petersburga: „Skąd się zachciało sło-
wiańskim tysiącom / Leźć w te ostatnie swoich dzierżaw kątki / Świeżo wydarte 
morzu – i Czuchońcom?” – Dobre to – rzekł Surowiec – Zwłaszcza ci Czuchońcy. 

Przypomniała mi się ta scena, kiedy zastanawiam się nad skutkami układu 
z Schengen dla ujścia Odry. To dobrze, że nie powstała „tama do Świnoujścia”, 
jeszcze jedna kosztowna zabawka z okresu zimnej wojny. A czy nie dobrze, że 
nie zbudowano autostrady Szczecin–Gorzów–Zielona Góra–Jelenia Góra–Praga, 
kiedy równolegle po drugiej stronie granicy na Odrze i Nysie powstawała auto-
strada Szczecin–Berlin–Drezno–Praga? Po co dublować równoległe autostrady, 
skoro tyle regionów jest ich pozbawionych? A może dobrze, że nie zaczęto budo-
wy tunelu pod Świną, skoro istnieje linia kolejowa Szczecin–Świnoujście, tylko 
się od tak dawna jej nie wykorzystuje? Może wspólnie z Niemcami i przy dofi-
nansowaniu z UE da się ją zmodernizować i zwiększyć znacznie częstotliwość 

30 A. Piskozub, Problemy komunikacyjne Świnoujścia, „Tygodnik Morski” 1960, nr 12 (89).
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kursowania pociągów? To tylko garść przykładów, pierwszych z brzegu, wyma-
gających rozważenia i wybrania najlepszych rozwiązań. Układ z Schengen oba-
lił bariery w poruszaniu się po Europie. Teraz trzeba odpowiednio do tej nowej 
sytuacji usprawnić ład przestrzenny. W skali całej integrującej się Europy a nie 
tylko do własnych granicznych opłotków. Bo inaczej powrót do normalności bę-
dzie tylko sloganem bez pokrycia, sytuacją, jaką poeta Młodej Polski, dawno 
temu i w innym kontekście określił słowami: „A ja myślę ze panowie / duza by 
juz mogli mieć / ino oni nie chcom chcieć”.
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ScHengen treaty in confrontation WitH Spatially dezintegrated europe

Summary

The subject of the paper are twofold consequences of the Poland access to the 
Schengen Treaty in 2009. The first result of opening the borders are inevitable in the 
infrastructure of the areas adjacent to the borders in the treaty countries. They are dis-
cussed using the example of the Polish-German border. The second consequence is the 
consolidation of historical regions which exist before being divided by the state borders. 
This calls for a completely new approach to creating Euroregions. They should be, ex 
definition, historical regions, divided now by political state frontiers. The administra-
tive units, typical in the Europe of National States should be replaced by the historical 
regions of the Europe of Homelands.
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