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Polska wizy dla Rosjan, Bia³orusinów
i Ukraiñców wprowadza od 1
pa�dziernika z konieczno�ci, nie z
wyboru. Wymaga tego od niej Unia
Europejska, która obawia siê nielegalnej
imigracji i przemytu. W sprawie wiz w
negocjacjach z Uni¹ niewiele da³o siê
zrobiæ. Jednak Polska d³ugo dyskutowa³a
o dacie, wynegocjowa³a przesuniêcie
wprowadzenia wiz na 1 lipca 2003 roku,
a w ostatniej chwili odroczono ten termin
jeszcze o trzy miesi¹ce.

Polska od dawna rozbudowuje
swoje konsulaty na Wschodzie i
przygotowuje siê do sprawnego
wydawania wiz. Dotyczy to
równie¿ Konsulatu Generalnego
RP w Kaliningradzie. Wizy dla
Rosjan zameldowanych w
Obwodzie Kaliningradzkim i
jad¹cych tam Polaków s¹
bezp³atne. Nie ma wymogu
posiadania zaproszenia czy vouchera.
Wniosek o wizê trzeba jednak wype³niæ.

Z wizami, czy te¿ bez nich problem
ludzkiego przekraczania granicy z Polsk¹
pozostanie, jak siê wydaje dalej
nierozwi¹zany. Mimo kilkuletnich starañ
Polski nie uda³o siê namówiæ w³adz
Federacji Rosyjskiej na wspólne kontrole
graniczne i celne, które wprowadzono np.
na polskiej granicy z Niemcami,
Czechami i S³owacj¹. Pierwsza
konsekwencja oddzielnych kontroli to
strata czasu, a druga, to ró¿ne procedury,
przepisy, czy nawet ich interpretacje.
Rosyjscy pogranicznicy czêsto te¿ s¹
mniej cierpliwi od polskich i z trudem
mie�ci im siê w g³owie, ¿e kto� mo¿e
przekraczaæ granicê i nie znaæ rosyjskich
procedur.

Na granicy z Polsk¹  jest niero-
zwi¹zany od kilku lat problem tzw.
placów gromadzenia, (np. tzw. patelnia
w Bagrationowsku), czyli parkingów, na
których powinny czekaæ samochody
przed wyjazdem z Obwodu Kalinin-
gradzkiego. Czasem mo¿na na nich
spêdziæ pó³ dnia, albo i d³u¿ej. W przy-
padku wyjazdów z Polski samochodem

lub autobusem po rosyjskiej stronie
granicy prawie zawsze trzeba z nich
wychodziæ i pokazywaæ paszport i baga¿e
w specjalnej sali odpraw, któr¹ prowadzi
przewa¿nie jedna osoba! Je¿eli jedziemy
autobusem z kilkudziesiêcioma pasa¿e-
rami, a przed nami ustawi siê jeszcze
jeden autobus i akurat koñczy siê zmiana,
to na granicy ugrzê�niemy na kilka
godzin. W poci¹gu jest ³atwiej. Kontrola,
co prawda te¿ jest podwójna, ale przynaj-
mniej nie trzeba wychodziæ z wagonów.

Wszystkie przej�cia graniczne Rosji
z Polsk¹ u¿ywane do ruchu lokalnego
s³u¿¹ przede wszystkim okolicznym
mieszkañcom do przewozu wódki,
benzyny i papierosów, które s¹ wci¹¿
znacznie tañsze w Obwodzie Kalinin-
gradzkim ni¿ w Polsce. Ci ludzie,
popularnie nazywanymi mrówkami,
strasznie zapychaj¹ granicê. Wprowa-
dzenie wiz mia³o nieco utrudniæ ten
proces i udro¿niæ granice. Jednak w
przypadku Obwodu Kaliningradzkiego
wizy bêd¹ dla obu stron darmowe i
d³ugookresowe, a wiêc drobny handel i
przemyt bêd¹ znowu kwit³y tak, jak
obecnie. Przewa¿y³y tutaj wzglêdy
spo³eczne. Warto wprowadziæ faktyczne
zielone korytarze - dla tych, którzy nie
przewo¿¹ nic ponad normê. Obecnie
istniej¹ one w rosyjskich czê�ciach
przej�æ granicznych wy³¹cznie na
papierze.

Przej�cia graniczne po polskiej stronie
s¹ podobne i standardowe. Toaleta,
daszek, pod którym siê mo¿na schowaæ
przed deszczem, je¿eli celnicy ka¿¹
jednak wyj�æ z samochodu, to minimum
utrudnieñ, których nale¿y siê obawiaæ. Po

rosyjskiej stronie bywa z tym ró¿nie.
Na przej�ciu granicznym Bagra-

tionowsk � Bezledy po stronie Obwodu
nie ma jeszcze asfaltowej drogi. Po
deszczu trzeba siê liczyæ z tym, ¿e po
wyj�ciu z autobusu do kontroli brodzi siê
po kostki w b³ocie. Przej�cie to powsta³o
dziêki staraniom w³adz lokalnych. Je¿d¿¹
przez nie autobusy z Kaliningradu do
Olsztyna i Warszawy. Wiêkszo�æ
przekraczaj¹cych granicê to przemytnicy.
Jednak bardzo czêsto do Olsztyna i

Warszawy je¿d¿¹ obywatele rosyjscy
z Kaliningradu, którzy pracuj¹ i ucz¹
siê w Polsce, albo dalej ³api¹ poci¹gi,
autobusy lub samoloty do Europy
Zachodniej. To dla nich najprostsza
droga na Zachód. Przej�cie Gronowo
- Mamonowo jest nowoczesne. Po
obu stronach granicy s¹ toalety. Po
polskiej stronie kontrola celna jest
bardzo rygorystyczna. Zdecydowanie

najlepszym przej�ciem granicznym
Obwodu Kaliningradzkiego z Polsk¹ jest
przej�cie lotnicze,  gdzie pogranicznicy
znaj¹ jêzyki obce, s¹ uprzejmi, kontrola
nie jest zbyt surowa, a infrastruktura jest
na bardzo wysokim poziomie.

Z badañ opublikowanych w czerwcu
przez Fundacjê Batorego i Helsiñsk¹
Fundacjê Praw Cz³owieka wynika, ¿e
tylko 8 proc. przekraczaj¹cych granicê
polsko-rosyjsk¹ skar¿y siê na «z³y,
brutalny, chamski» stosunek s³u¿b
granicznych. 56 proc. twierdzi, ¿e
kontrola jest «dobra, grzeczna, wzorowa»
a 36 proc., ¿e «normalna, oficjalna,
obojêtna».

Polscy politycy zapewniaj¹, ¿e po
wprowadzeniu wiz na granicy rosyjskiej
nie powstanie ¿adna nowa kurtyna.
Prawda jest jednak taka, ¿e na granicê
administracyjn¹ Obwodu Kaliningradz-
kiego, nak³ada siê dzi� widoczna granica
cywilizacyjna w poziomie ¿ycia ludzi i
infrastruktury oraz kulturowa, polegaj¹ca
na innym rozumieniu roli pañstwa.

ms (na podstawie polskich serwisów
prasowych)

PROBLEMY, OCZEKIWANIA
GRANICA: RZECZYWISTO�Æ,




