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Andrzej Tłomacki 
Powrót do Polski w latach 1945–1948 
północnych rejonów Spiszu.
Przyczynek do dziejów sporów granicznych 
między Polakami, Czechami i Słowakami

Pogranicze polsko-czechosłowackie – w głównej zaś mierze Orawa, Spisz, Zaolzie 
oraz Kotlina Kłodzka – w pierwszej połowie XX w. było miejscem wielu konfliktów. 
Niektóre z nich przybierały nawet charakter zbrojnej interwencji. Większość z tych 
akcji związana była z tworzeniem i utrzymaniem granic państwowych Polski i Cze-
chosłowacji po zakończeniu I wojny światowej. Najbardziej zaciekłe walki między Po-
lakami a Czechami miały miejsce w 1919 roku. O ich skali świadczy między innymi 
bezimienna mogiła siedmiu żołnierzy „bohaterów poległych w walce z najazdem 
czeskim w obronie Ziemi Śląskiej 28 I 1919 r.” na cmentarzu w Zebrzydowicach. 
Niewiele brakowało, aby zatargi zbrojne wybuchłe w połowie 1945 r. między Pola-
kami i Czechami o panowanie nad Zaolziem i Ziemią Kłodzką oraz Polakami i Słowa-
kami o panowanie nad Orawą, Spiszem również zakończyły się tragicznie. Do naj-
bardziej krwawych starć między Słowakami a Polakami doszło we wsi Podwilk (na 
wsch. od Zubrzycy) na Orawie. Słowacy w okresie od 3 do 4 lipca 1945 r. kilkakrotnie 
atakowali posterunek polskiej milicji obywatelskiej (MO). Ostatecznie kilkuset miej-
scowych Słowaków rozbroiło i aresztowało ponad 40 polskich funkcjonariuszy MO. 
Niestety, rozwścieczony tłum śmiertelnie pobił trzech polskich milicjantów. Dopiero 
interwencja radzieckich pograniczników zapobiegła większej liczbie ofiar.

Mniej znane są losy mieszkańców Spiszu po zakończeniu II wojny światowej. Pół-
nocna jego część, należąca do Polski, obejmuje zasięgiem powierzchnię 195,5 km2. 
Dla porównania należy zaznaczyć, że całkowita powierzchnia Spiszu, leżącego w gra-
nicach Słowacji, wynosi 3,7 tys. km2. Mało kto z nas współczesnych przemierzają-
cych wsie i osady gm. Bukowina Tatrzańska (położone na prawym brzegu rz. Białki) 
oraz gm. Łapsze Niżne zdaje sobie sprawę, że niewiele brakowało, aby te piękne re-
jony północnego Spiszu znalazły się poza granicami Polski. Oprócz walorów czysto 
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turystycznych (m.in. zamek w Niedzicy), jak i niezapomnianych widoków związanych 
z pięknem górzystej przyrody (płn.-wsch. części Pogórza Spisko-Gubałowskiego), wart 
podkreślenia jest fakt wielokulturowości tych rejonów. Według „Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2002 roku” gm. Bukowina Tatrzańska, zamiesz-
kała przez 12 122 osoby, ma największy w kraju odsetek 1,11% ludności romskiej, tj. 
134 osoby oraz jeden z największych w kraju odsetek 2,84% mieszkańców narodo-
wości słowackiej, tj. 344 osoby. Z kolei w sąsiedniej gm. Łapsze Niżne zamieszkałej 
przez 8690 osób odsetek ludności romskiej stanowi 0,35%, tj. 30 osób, a ludności sło-
wackiej 2,64%, tj. 229 osoby1. Oczywiście, w interesującym nas okresie pierwszych 
trzech powojennych lat, liczba ludności słowackiej była o wiele większa niż obecnie. 
Dopiero z upływem czasu liczba Słowaków ulegała systematycznemu obniżeniu, do 
poziomu wyżej podanego.

W 1918 r. po zakończeniu I wojny światowej odrodziły się m.in. Polska i Czechosło-
wacja, która rościła sobie pretensje niemal do całej spuścizny po dawnych rejonach 
Węgier. Tym samym Spisz stał się przedmiotem sporu z Polską. Dochodziło na tym tle 
do wielu utarczek. Decyzją Rady Ambasadorów, podjętą w Spa 20 lipca 1920 r., więk-
szość obszaru Spiszu przyznana została Czechosłowacji2. Trzeba pamiętać, że na nie-
korzystną dla Polski decyzję przystał ówczesny premier Władysław Grabski. Większość 
polskich polityków przez cały okres międzywojenny nie mogła pogodzić się z przyzna-
niem jej jedynie północnej części Spiszu z 14 wsiami, tj.: Czarną Górą, Dursztynem, 
Falsztynem, Frydmanem, Jurgowem, Kacwinem, Krempachami, Łapszanką, Łapszami 
Niżnymi, Łapszami Wyżnymi, Niedzicą, Nową Białą, Rzepiskami i Trybszem.

Polska, wykorzystując ustalenia układu monachijskiego (29–30 września 1938 r.) 
likwidującego Czechosłowację, przeszła do ofensywy. Na podstawie umowy zawartej 
w Zakopanem 30 listopada 1938 r. Polacy przejęli od Słowaków m.in. Jaworzynę 
Spiską (na wysokości Łysej Polany) oraz Leśnicę Pienińską (na płd. od Szczawnicy). 
Taki stan trwał do wybuchu II wojny światowej. W wyniku przegranej przez Polskę 
kampanii wrześniowej 1939 r. północna część Spiszu oraz Jaworzyna Spiska znalazły 
się w granicach Słowacji. Status quo tych ziem obowiązywał do momentu tzw. wy-
zwolenia tych terenów przez żołnierzy Armii Czerwonej w styczniu 1945 roku. Nowe 
polskie i czechosłowackie władze starały się przywrócić granicę na Spiszu według 
własnych narodowych interesów. Strony pod czujnym okiem polityków radzieckich 
osiągnęły „porozumienie” dopiero w 1958 roku. Jednak i ono nie ukróciło wszystkich 
animozji i pretensji związanych z niewłaściwym (według każdej ze stron) wytyczeniem 
wspólnej na tym odcinku granicy państwowej.

Jak już wspomniano, konflikty graniczne (wyciszone w okresie niemieckiej okupacji) 
odżyły z chwilą tzw. wyzwolenia tych ziem zimą 1945 r. przez żołnierzy Armii Czer-
wonej. Nie ma potrzeby przytaczania w tym miejscu kilkudziesięciu, znanych więk-
szości badaczy, pozycji z polskiej bibliografii dotyczącej niniejszego zagadnienia3. Na-
leży jednak wymienić pracę Marka Kazimierza Kamińskiego4. Lektura tej publikacji 

1 Wyniki „Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002 roku” w zakresie deklarowanej narodowości oraz 
języka używanego w domu, w: „Główny Urząd Statystyczny”, Baza Demograficzna, Tablice predefiniowane. Wyniki ba-
dań bieżących. Stan i struktura ludności, GUS 2005–2010.

2 Decyzja Rady Ambasadorów zastąpiła wcześniej planowany plebiscyt na tych ziemiach.
3 Dla autora artykułu pozycje w języku czeskim stanowiły skuteczną zaporę w ich zrozumieniu.
4 M. K. Kamiński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948, Warszawa 1990.
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(na bazie wcześniejszej rozprawy doktorskiej) jest nadal podstawowym źródłem infor-
macji dla zrozumienia – niestety, jedynie z polskiego punktu widzenia – procesów spo-
łeczno-politycznych zachodzących na pograniczu polsko-czeskim (głównie na terenie 
Zaolzia) w pierwszych kilku latach od zakończenia II wojny światowej. Podstawowym 
materiałem źródłowym, na którym opierał się badacz, były dokumenty zgromadzone 
w archiwum polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autor, pisząc ją w okresie 
zniewolenia dyktaturą komunistyczną nie mógł w jasny i precyzyjny sposób wyrazić 
wszystkich nasuwających się krytycznych uwag, sformułowań i poglądów odnośnie 
do konkretnych zagadnień. Dlatego starał się ją wydać w którymś z krajów Europy Za-
chodniej, w tzw. drugim obiegu, wolnym od ingerencji wszechobecnej wówczas cen-
zury5. Słabością opracowania jest to, że brakuje w nim jasno określonych (w przypi-
sach) odnośników źródłowych. W tej sytuacji innym badaczom brakuje możliwości 
precyzyjnego odniesienia się do podnoszonych tam kwestii.

Czytelnik, chcący poznać zagadnienia społeczno-gospodarcze, problemy szkol-
nictwa oraz kwestie wyznaniowe mieszkańców płn. Spiszu oraz płn.-wsch. rejonów 
Orawy powinien sięgnąć po książkę Juliana Kwieka6. Autor dość szczegółowo omawia 
w niej m.in. zagadnienia związane z elektryfikacją, komunikacją, zaopatrzeniem w ar-
tykuły spożywcze, jak i niezwykle istotną rzecz dla Słowaków, zamieszkujących pol-
skie wsie i osady Spiszu i Orawy, jaką była wymiana koron słowackich na polskie 
złotówki.

Najbardziej wartościowym – z naukowego punktu widzenia – materiałem wyko-
rzystanym w artykule są przytoczone w całości lub w większych częściach nie zawsze 
znane szerokiemu ogółowi czytelników dokumenty zgromadzone w Archiwum Akt No-
wych. W zespole Ministerstwa Administracji Publicznej znajduje się wiele archiwa-
liów obrazujących życie Polaków, ich rozterki, a nieraz i dramaty na zajętym przez 
Czechów Zaolziu oraz okupowanych przez Słowaków Orawie i Spiszu. Z racji zakresu 
tematycznego artykułu skupimy się na dokumentach dotyczących Polaków zamiesz-
kujących tereny płn. Spiszu. W większości opracowań historycznych omawia się tylko 
te najistotniejsze dokumenty. Jeśli się je cytuje, to przeważnie w niewielkich fragmen-
tach. Czytelnik nieznający ich całej treści nie może wyrobić sobie na ich temat włas-
nego zdania. Zmuszony jest opierać się na opinii badaczy, którzy nie zawsze obiek-
tywnie oceniają i interpretują zachodzące zdarzenia. Ponadto większość naukowców 
skupia się na omawianiu wydarzeń dotyczących tzw. wielkiej polityki, rzadko kiedy za-
uważają czynnik ludzki. A to głównie zwykli obywatele (ze swoimi problemami dnia co-
dziennego) stanowią o charakterze zamieszkałych przez siebie terenów.

Chcąc właściwie zrozumieć zjawiska zachodzące na terenie płn. Spiszu w okresie 
rządów komunistycznych, należy znać ich genezę. Konflikty z 1919 i 1938 r. na tere-
nach przygranicznych Zaolzia, Spiszu i Orawy zostały w wyczerpujący sposób już zba-
dane i opisane. Na przestrzeni minionych dziesiątek lat wielu naukowców (zarówno 
polskich, jak i czeskich oraz słowackich) poświęciło tym zagadnieniom dużo czasu, po-
zostawiając w swoim dorobku opracowania naukowe oraz o charakterze popularno-
naukowym. Wśród nich należałoby wymienić w pierwszym rzędzie badaczy polskich, 

5 Idem, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne przed konferencją trzech mocarstw w Poczdamie (maj–czerwiec 1945 
roku), „Zeszyty Historyczne” 1987, nr 81, s. 220–238, nr 82, s. 106–122. Przedruk pracy w: „Zaolzie. Polski Biuletyn In-
formacyjny”, nr 9, Cieszyn 23 września 2004.

6 J. Kwiek, Z dziejów mniejszości słowackiej na Spiszu i Orawie w latach 1945–1957, Kraków 2002.
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tj.: Ewę Orlof7, Tadeusza Mikołaja Trajdosa8 i Jerzego Mariana Roszkowskiego9. Przy-
toczone poniżej w bibliografii pozycje są jedynie autorskim zestawem publikacji doty-
czących ww. zagadnień.

Punktem wyjścia rozważań jest wyzwolenie spod okupacji niemieckiej całego ob-
szaru Spiszu. Żołnierze Armii Czerwonej pod koniec stycznia 1945 r. wyparli z tych te-
renów żołnierzy Wehrmachtu. Na tym odcinku działań wojennych front zatrzymał się 
(na kilka tygodni) na zachód od Jabłonki, mniej więcej na linii Chyżne i Lipnica Wielka, 
na terenie Orawy. Mimo zmiany okupanta na terenie północnego Spiszu nadal prze-
bywali urzędnicy słowaccy, tj. wójtowie, sołtysi, nauczyciele, a także duchowni. Niemal 
automatycznie (z chwilą pojawienia się na tym obszarze żołnierzy radzieckich) dawni 
członkowie Gwardii Hlinkowa10 (słow. Hlinkova garda) zaczęli tworzyć zręby milicji 
ludowej. Powstawały także słowackie rady narodowe. Jedynie granicy pilnowali żoł-
nierze Armii Czerwonej11.

Niejasny (pod względem podziału administracyjnego Spiszu) czas przełomu zimy 
i wiosny 1945 r. wykorzystywali Słowacy, którzy kierując się polityką faktów dokona-
nych, atakowali polskie posterunki milicji i szkoły oraz poszczególne gospodarstwa, 
których właścicielami byli Polacy. Najlepiej atmosferę tamtych dni oddaje sprawo-
zdanie Jana Scheuera, który 3 marca 1945 r. otrzymał z Inspektoratu Szkolnego 
w Nowym Targu polecenie: „[…] objęcia obowiązków kierownika Publ. Szkoły Powsz. 
w Łapszance, tj. we wsi położonej na Spiszu i niedawno przyłączonej z powrotem do 
Polski. Dnia 7.3.45. udałem się pieszo do miejscowości Bukowiny [Tatrzańskiej], w celu 
zasięgnięcia informacji o stosunkach panujących na spiskich terenach. Kierownik tam-
tejszej szkoły poinformował mnie, że tereny wymienione nie są całkowicie bezpieczne 
dla Polaków, ze względu na niechętne i wręcz wrogie ustosunkowanie się ludności 
tamtejszej do wszystkiego co polskie. Poradził mi on też udać się do kierownika Publ. 
Szkoły Powsz. w Czarnej Górze, który ucząc tam podczas należenia owych terenów do 
Słowacji, może dać mi najwierniejszy opis tych terenów i stosunków tam panujących. 
Udawszy się do Czarnej Góry otrzymałem następujące dane:

7 E. Orlof, Dyplomacja polska wobec sprawy słowackiej w latach 1938-1939, Kraków 1980. Eadem, Orawa i Spisz w la-
tach 1918–1920, Szczawnica 1990. Eadem, Plebiscyt jako forma rozwiązywania sporów międzynarodowych po I woj-
nie światowej. (Na przykładzie Śląska Cieszyńskiego, Spisza i Orawy), „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
w Rzeszowie”, Historia, 1998, z. 7. Eadem, Polskie badania słowacystyczne. Historiografia XX w., w: „Dzieje Najnowsze” 
1998, nr 3. Eadem, Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna w Słowacji w latach 1919–1937, Rzeszów 
1984. Stosunki polsko-czesko-słowackie w latach 1918–1945, red. E. Orlof, Rzeszów 1992.

8 Spisz i Orawa. W 75. rocznicę powrotu do Polski północnych części obu ziem, red. T.M. Trajdos, Kraków 1995. T. M. Traj-
dos, 70 lat temu. Wspomnienie o Związku Górali Spisza i Orawy, „Prace Pienińskie” 2006, t. 16. Idem, Dzieje i kultura 
Orawy, Kraków 1993. Idem, Spisz środkowy i północny w naszym stuleciu, Warszawa 1987. Idem, Szkice z dziejów Za-
magurza, Kraków 1991. Idem, Zamagurze spiskie. Fenomen przetrwania polskości, Szczawnica 1990.

9 T. Grabiński, J.M. Roszkowski, S.A. Sroka, Badania nad Spiszem w polskiej historiografii, „Kontakty” 2003, t. 2. Góry i gó-
ralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Historia. Mate-
riały z międzynarodowej konferencji naukowej Kraków-Nowy Targ-Bukowina Tatrzańska 21–24 października 2004, red. 
J.M. Roszkowski i R. Kowalski, Nowy Targ 2005. J.M. Roszkowski, Kształtowanie się południowej granicy Polski na odci-
naku słowackim w latach 1918–1939, „Prace Komisji Historii Wojskowości” 2004, t. 3. Idem, Spisz – nadal Zapomniane 
Kresy, „Prace Pienińskie” 2007, t. 17. Idem, Stanowisko Związku Górali Spisza i Orawy wobec korekty południowej gra-
nicy Polski 1938 r., „Prace Pienińskie” 2008, t. 18.

10 Gwardia Hlinkowa powstała 8 października 1938 r., tuż po żądaniach Adolfa Hitlera o przyłączeniu do Niemiec cze-
skiej części Sudetów. Jej nazwa pochodziła od założyciela Słowackiej Partii Ludowej (SPL) Andreja Hlinki (27.09.1864–
16.08.1938), księdza katolickiego, polityka o orientacji narodowo-klerykalnej, uznawanego przez większość Słowaków 
za ojca narodu.

11 J. Kwiek, ibidem, s. 7.
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a) Na terenach spiskich przyłączonych do Polski znajdują się jeszcze do tej pory władze
administracyjne mianowane przez Słowację, a mianowicie starości (sołtysi poszcz.
gmin i milicja rekrutująca się z tamtejszej ludności ustanowiona przez władze sło-
wackie, oraz nosząca opaski słowackie koloru: biało-niebiesko-czerwony.
Nastawienie milicjantów do wszystkiego co polskie, jest wrogie.

b) Po objęciu terenów przez władze polskie i symbolicznym wywieszeniu flagi polskiej
we wsi Jurgowie i Łapszach Niżnych straż graniczna, urzędnicy skarbowi i żandar-
meria słowacka wycofali się na stare granice z roku 1939. Pozostali jedynie na-
uczyciele ze szkół w Łapszach Wyżnych, Czarnej Górze i innych miejscowościach.
Wyjechali tylko nauczyciele słowaccy ze wsi: Jurgów, Rzepińska, Łapsze Niżne.

c) Ludność tutejsza jest wrogo nastawiona do polskości i ciąży w stronę Słowacji.
W ubiegłym tygodniu podpisywała ludność okoliczna listę przynależności do pań-
stwa słowackiego na zlecenie władz słowackich w Kaszmarku [Kežmarok – przyp.
A.T.]. 95% ludności podpisało listę na korzyść Słowacji.
Dnia 8.3.1945 udałem się piechotą przez góry do Łapszanki. Po drodze spotkałem

przypadkowo mieszkańca tej wsi, niejakiego p. Sołtysa Jana, którego polecono mi 
jako jedynego gospodarza, który nie podpisał listy wyżej wymienionej i poczuwał się 
do narodowości polskiej. W rozmowie z nim dowiedziałem się, że ludność Łapszanki 
jest wrogo usposobiona do polskości i pragnie należeć do Słowacji. Centralą agitacji 
na korzyść Słowacji są mieszkańcy wsi Jurgów. Zalecał mi również wielką ostrożność 
w rozmowie z mieszkańcami wsi, oraz radził mi, abym nie mówił nikomu, że jestem na-
uczycielem, lecz abym mówił, że idę w odwiedziny do znajomych, ponieważ nie ręczy 
za zachowanie się i postępowanie mieszkańców. Polecił mi udać się najpierw do tam-
tejszego sołtysa. Na odchodnym prosił mnie, abym nie wspominał nikomu o rozmowie 
z nim. Ponieważ obawia się zemsty.

Po kilkugodzinnym marszu dobrnąłem do skraju wsi, tj. do Łapszanki Górnej i tu zo-
stałem zatrzymany przez milicjantów ze słowackimi opaskami na ramieniu. Ze względu 
na dokładne przedstawienie nastrojów panujących wśród tamtejszej ludności podaję 
całe zajście w formie rozmowy, jaka toczyła się pomiędzy mną a milicjantami.

– Halt! Dokąd idziecie i co tu chcecie?
– Idę do sołtysa w sprawie urzędowej.
– Tu nie jest Polska i nie ma sołtysów, jest tylko starosta, nasz słowacki.
– To wskażcie mi gdzie mieszka ten wasz starosta.
– E nie bądźcie mądrzy, gadajcie zaraz coście za jedni i gdzie idziecie. A prze-

pustkę od władzy słowackiej macie?
– Idę z Nowego Targu i z rozkazu władz polskich mam tu objąć posadę nauczy-

ciela.
– Hej! Widzicie, co za gazda, cha…, cha…, idzie orać pługiem cudze pole…,

a wiecie wy co u nas z takim robią?.… Siekierą w łeb biją…, zapamiętajcie se to. My 
polskich nauczycieli nie potrzebujemy, bo mamy swoich słowackich.

W tym momencie zaczęli się wszyscy śmiać i dogadywać.
– Hej! Widzicie go…, pon nauczyciel z Polski… Nam tu wyżeraczy i dziadów nie

potrzeba…, cha…, cha…, a to ci lepsze niż kino… Polaki chcą się rządzić, chcą uczyć, 
ale kogo…, nasze dzieci do szkoły nie pójdą…, ej bracie zwijaj manatki i wiej skąd 
żeś przyszedł…, my się tu nie damy i żadnego nauczyciela polskiego nie wpuścimy…, 
u nas nie taka milicja jak w innych wsiach, itd.
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Następnie zażądano ode mnie legitymacji. Pokazałem im dowód osobisty polski.
– A gdzie macie przepustkę? My nie uznajemy polskich legitymacji…, tu jest Sło-

wacja, a nie Polska.
– Przecież słyszeliście na pewno o tym, że te tereny przyłączono z powrotem do

Polski, więc dlaczego upieracie się przy tym, że tu jest Słowacja?
– O jako on mądry…, bez naszej zgody nie będzie tu Polska…, teraz jest wojna

i tu jest pas neutralny…, a po tym jak będzie plebiscyt, to i tak tu będzie Słowacja, 
bo my już listę podpisali; a pamiętajcie o tym, że tu nauczycieli polskich nie wpuś-
cimy, a jak który przyjdzie jeszcze, to go przegnamy tak, że drogi do domu zapomni… 
Chodźcie z mani do izby, jesteście zasadzeni /zaaresztowani/…, poślemy do starosty, 
to on powie co mamy z wami zrobić…

– Zaprowadzono mnie do izby i tam pod strażą czekałem 3 godziny na starostę.
W międzyczasie starałem się nawiązać rozmowę na temat Polski i praw jej do tych 
terenów, lecz stale napotykałem na drwiące odpowiedzi a nawet pogróżki na mój 
temat.

O godz. 3 po południu przybył zastępca wójta i na moje żądanie, by wydał klucze 
od szkoły, oraz dopomógł do sporządzenia spisu dzieci szkolnych na podstawie ksiąg 
gminnych, oświadczył mi z polecenia sołtysa, że do wsi mnie nie wpuści, kluczy od 
szkoły nie wyda, ani nie pozwoli na sporządzenie spisu dzieci, ponieważ tu nie jest 
jeszcze Polska i on wykonuje rozporządzenia starosty słowackiego ze Starej Wsi 
[Spišská Stará Ves – przyp. A.T.], który zakazał wpuszczać do wsi nauczycieli polskich. 
Twierdził on, że pismo w tej sprawie czytał u sołtysa.

Na moje tłumaczenie, że tereny są już do Polski przyłączone, odpowiedział, że on 
o tym nic nie wie i że ludność do Polski nie chce należeć. Poza tym poradzili mi, bym
zawiadomił władze polskie, żeby tu nauczycieli polskich nie przysyłali, bo dopóki się 
wojna nie zakończy i nie będzie plebiscytu, oni nie pozwolą na otwarcie polskiej szkoły. 
Na koniec zezwolił mi wspaniałomyślnie na spokojne odejście ze wsi. Na zakończenie 
dodaję, że z rozmowy prowadzonej przez chłopów w mojej obecności dowiedziałem 
się, iż prawie każdy z nich posiada w domu schowaną broń palną, automatyczną, jak 
również granaty ręczne”12.

W takiej sytuacji Witold Wyspiański, kurator okręgu szkolnego krakowskiego, 
27 marca 1945 r. wysłał do Adama Ostrowskiego, wojewody krakowskiego, pismo, 
w którym stwierdził m.in., że: „w związku ze sprawozdaniem inspektora szkolnego 
w Nowym Targu, proszę o odpowiednie zabezpieczenie nauczycielstwu warunków 
pracy na Spiszu i Orawie.

Jak wynika ze sprawozdania na terenach Spiszu i Orawy w granicach z 1.IX.1939 r. 
do dnia dzisiejszego sprawują władzę milicjanci słowaccy i władze gminne słowackie, 
które nie chcą dopuścić nauczycieli polskich na wyżej wymienione tereny, a nawet 
w jednym wypadku w Łapszance Górnej [Łapsze Wyżne – przyp. A.T.], kierownika 
szkoły, mianowanego przez Inspektora Szkolnego w Nowym Targu, przetrzymano 
w areszcie gminnym około 3-ch godzin. […]

12 Archiwum Akt Nowych (AAN), Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP), Departament Polityczny (DP), Wydział Na-
rodowościowy (WN), sygn. 774 Stosunki polsko-czechosłowackie. Granice, sytuacja na Spiszu i Orawie. Raporty, spra-
wozdania, protokoły, wycinki prasowe, korespondencja, k. 4-5, Odpis sprawozdania Jana Scheuera z podróży służbo-
wej 7 marca 1945 r. do Łapszanki, w celu objęcia obowiązków kierownika miejscowej szkoły powszechnej, Nowy Targ, 
10 marca 1945 roku.
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Proszę uprzejmie o możliwie najrychlejsze załatwienie tej sprawy, oraz zawiado-
mienie mnie o sposobie jej załatwienia, a to celem wydania odpowiednich instrukcji 
Inspektorowi Szkolnemu w Nowym Targu. W tej sprawie zwracam się jeszcze do Mi-
nisterstwa Oświaty”13.

Problemy kierownika szkoły powszechnej w Łapszance były jednymi z wielu, z ja-
kimi musieli się zmagać na co dzień Polacy – mieszkańcy północnego Spiszu. Wy-
zwolenie tych rejonów spod okupacji niemieckiej nie było równoznaczne z automa-
tycznym rozwiązaniem wszystkich najistotniejszych dla nich problemów. Pod koniec 
zimy 1945 r. uaktywnili się Słowacy, chcący utrzymać północny Spisz w granicach re-
aktywowanej Czechosłowacji. Taka sytuacja musiała się spotkać z krytyką i obawami 
ze strony Polaków – mieszkańców, gm. Bukowina Tatrzańska. Skoro zdołali oni przeżyć 
koszmar hitlerowskiej okupacji, potęgowanej działaniami hlinkowców, to w naturalny 
sposób starali się ustrzec przed ponownymi dyktatorskimi rządami Słowaków.

Dlatego zimą 1945 r. kilkakrotnie prosili przedstawicieli nowo tworzących się 
władz polskich o interwencję w ich sprawie. „W ślad za naszymi rezolucjami z dnia 12 
i 18 lutego 1945 r. zwracamy się z gorącym apelem o poczynienie starań, by część 
naszej gminy, leżącą po drugiej stronie rzeki Białki, które rozkazem Hitlera została 
przyłączona w 1939 r. do Słowacji – z powrotem do naszej gminy przyłączyć i z nie-
pożądanych tam elementów słowackich ubranych w mundury straży granicznej i żan-
darmerii oczyszczać.

Wszystkich tych mieszkańców, którzy oświadczają, że są Słowakami, a mieszkają 
na polskich ziemiach w gromadach Jurgów, Jaworzyna, Rzepiska i Czarna Góra – spo-
wodować do opuszczenia tych gromad w drodze dobrowolnej, a w razie oporu przy-
musowo wysiedlić.

Wszystkich tych polskich obywateli, którzy oświadczają, że są Słowakami – 
a uprzednio odbyli czynną służbę w Wojsku Polskim i Państwu Polskiemu przysięgę 
wierności złożyli – prosimy pociągnąć do surowej odpowiedzialności za zdradę stanu.

Prosimy o zarządzenie zabezpieczenia życia i mienia tym Obywatelom polskim, 
którzy mimo prześladowań hitlerowsko-słowackich nadal w tamt.[ejszych] gromadach 
mieszkają i mimo dużej propagandy Polakami zostali.

W końcu prosimy pociągnąć do odpowiedzialności karnej tych wszystkich, którzy 
wywieszony przez nas Sztandar Polski wraz z Orłem zerwali i zbezcześcili – co miało 
miejsce w gromadzie Jurgów.

Donosimy, iż zarządzenie Ob. Wojewody Krakowskiego z dnia 15.02.1945 r. […] 
odnośnie do wprowadzenia administracji polskiej w omawianych gromadach – nie 
dało się wprowadzić, z powodu zdecydowanie wrogiej postawy uzbrojonych straż-
ników granicznych i żandarmerii słowackiej wspomaganych cywilnym tłumem na 
około 200–300 osób, tak że o mało nie doszło do starć zbrojnych pomiędzy powyż. 
wymienionymi a naszymi milicjantami.

Przyłączenie tych gromad jest dla nas kwestią niezmiernie ważną i piekącą a nad 
to nie cierpiącą zwłoki z uwagi, że wchodzi tu w grę powaga i autorytet Naszej Najjaś-
niejszej Rzeczypospolitej Polskiej, które niejednokrotnie i bezkarnie przez hitlerowców 
słowackich zostały znieważone.

13 Pismo Witolda Wyspiańskiego, kuratora okręgu szkolnego krakowskiego, do Adama Ostrowskiego, wojewody krakow-
skiego, dotyczące sytuacji panującej na Spiszu i Orawie, w nawiązaniu do (wyżej opisanego) zdarzenia w Łapszance, 
Kraków 27 marca 1945 r., [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 8.
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Łącząc wyrazy należytego hołdu – zapewniamy o gorącej chęci w pracy na naszym 
odcinku Podkarpacia w myśl wskazań i idei naszego Tymczasowego Rządu Najjaśniej-
szej Rzeczypospolitej Polskiej”14.

Przytoczone dokumenty potwierdzają ogrom problemów, z jakimi musieli się 
zmagać Polacy, dążący do przywrócenia Spiszu do granic z 1 września 1939 roku. 
Opisane zdarzenia dotyczyły niezbyt licznej kilkunastotysięcznej grupy mieszkańców 
gm. Bukowina Tatrzańska i gm. Łapsze Niżne, w której granicach znajduje się wieś 
Łapszanka. Niestety, już miesiąc później nastąpiły wydarzenia, które przypominały 
wybuch konfliktu, szczęśliwie tym razem tylko na skalę lokalną. Interwencja zbrojna 
Słowaków dotknęła bezpośrednio wielu tysięcy mieszkańców północnego Spiszu oraz 
płn.-wsch. części Orawy. Liczba uczestniczących w konflikcie ludzi oraz ilość użytej 
broni spowodowały, że w jego rozwiązanie zaangażowali się przedstawiciele najwyż-
szych władz państwowych Polski i Czechosłowacji.

„9 kwietnia siódma rano na tereny nasze Spisza i Orawy wkroczyły czeskie oddziały 
zbrojne oraz tzw. milicja gwardzistów [gwardia hlinkowa – przyp. A.T.] i aresztowała 
Polaków za agitację przeciwko Czechosłowacji. Część Polaków zbiegła. Starosta prosi 
o interwencję wojskową dla przywrócenia naruszonego systemu posiadania. Ocze-
kują dyrektyw. Dowódca Okręgu Wojskowego Kraków powiadomiony”15. Jeszcze o tej 
samej godzinie gen. bryg. Julian Skokowski, dowódca krakowskiego okręgu wojsko-
wego, poinformował o tym wydarzeniu gen. bryg. Michała Rolę-Żymierskiego, mini-
stra obrony narodowej: „Wojewoda krakowski powiadomił władze […]. Część Polaków 
z rejonu Jabłonka (Orawa) oraz Jurgowa (Spisz) powiatu nowotarskiego zbiegła. Sta-
rosta tamtejszy prosi o interwencję wojskową dla przywrócenia stanu posiadania. 
Oczekuję dyrektyw. Wysłałem ppłk. [T.] Jasieńskiego Nacz. Og. Org. dla nawiązania 
łączności ze starostą Nowy Targ oraz z wojennym tamtejszym Komendantem. Zarzą-
dziłem pogotowie asystencyjne jednej kompanii”16.

Zapewne dla badaczy tematu o wiele ciekawsze są dwa dopiski dokonane dwoma 
różnymi charakterami pisma. Autorem jednego z nich jest Jakub Berman, ówczesny 
wiceminister spraw zagranicznych17. W dolnej lewej części dokumentu (wolnej od cy-
towanej powyżej treści raportu), napisał po tzw. skosie, że: „MSZ poczyni kroki na 
drodze dyplomatycznej, aby konflikt rozstrzygnąć dla nas pomyślnie. Wszelkie demon-
stracje zbrojne byłyby jednak niewskazane. Władze bezpieczeństwa otrzymają wska-
zówki, aby na tych terenach stać na straży autorytetu władz polskich”18. Drugiego 

14 Rezolucja członków Tymczasowej Rady Gminnej Bukowina Tatrzańska do Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z 24 marca 1945 r., [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 6–7.

15 Raport A. Ostrowskiego, wojewody krakowskiego, skierowany do premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego w sprawie 
wkroczenia czechosłowackich oddziałów zbrojnych na tereny Spiszu i Orawy, Kraków 11 kwietnia 1945 r., godz. 18.00, 
[w:] AAN, MAP, ibidem, k. 21.

16 Raport gen. bryg. J. Skokowskiego, dowódcy krakowskiego okręgu wojskowego, do gen. broni Michała Roli-Żymierskiego, 
ministra obrony narodowej, informujący o czechosłowackiej interwencji zbrojnej na tereny Spiszu i Orawy, Kraków 
11 kwietnia 1945 r., godz. 18.00, [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 21. Porównaj: J. Kwiek, ibidem, s. 8. Kamiński, Polsko-cze-
chosłowackie stosunki polityczne 1945–1948… J. Tomaszewski, Polska wobec Czechosłowacji, „Przegląd Historyczny” 
1996, t. LXXXVII, z. 1.

17 Jakub Berman (23.12.1901–10.04.1984), polski działacz komunistyczny pochodzenia żydowskiego, drugi wiceminister 
spraw zagranicznych (1.01–30.11.1945 r.), wiceprezes Rady Ministrów (1954–1956).

18 Dopisek odręczny (atrament koloru niebieskiego) J. Bermana, wiceministra spraw zagranicznych, z 16 kwietnia 1945 r., 
na raportach dotyczących interwencji zbrojnej oddziałów czechosłowackich na Spisz i Orawę, [w:] AAN, MAP, ibidem. 
Por. J. Kwiek, ibidem, s. 9.
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z dopisków, w dolnej prawej części dokumentu, nie można odczytać. Sporządzony zo-
stał w języku rosyjskim kopiowym ołówkiem. Niestety, do naszych czasów napis wy-
blakł, rozmył się i stał się nieczytelny19.

Dwa tygodnie później: „w sobotę, dnia 28 bm. płk [Eugeniusz] Szyr20 – łącznik 
między I i IV Ukraińskim Frontem a Polskimi Władzami administracji w województwie 
śląskim i krakowskim, zawiadomił mnie telefonicznie, że dowództwo IV Ukraińskiego 
frontu zwróciło się do niego z żądaniem natychmiastowego nasilenia powiatu nowo-
tarskiego w granicach z roku 1939 organami bezpieczeństwa i oddziałami wojska 
polskiego.

Ponieważ ostatnie dyrektywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uzyskane przez 
Ob. płk Jasieńskiego odbiegały od tego żądania, przeto zwróciłem się telefonicznie do 
Wiceministra Ob. Bermana, który oświadczył mi, iż od rozmowy z Ob. płk Jasieńskim 
sytuacja uległa zmianie w toku rozmów przeprowadzonych w Moskwie i że wobec 
tego należy dezyderat Armii Czerwonej wykonać.

Zważywszy na to, że organa Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa są nie-
dostateczne oraz że rozlokowanie formacji wojskowych jest, moim zdaniem, w tej sy-
tuacji właściwsze – proszę Ob. Generała o możliwie rychłe skierowanie na teren po-
wiatu nowotarskiego odpowiedniej jednostki wojskowej”21.

O tyle to było zasadne, gdyż i południowo-zachodnie rejony ówczesnego pow. no-
wotarskiego (dokładnie płn.-wsch. Orawa) stały się miejscem interwencji zbrojnej 
żołnierzy czechosłowackich. Karol Chlipała, ówczesny starosta nowotarski, w spra-
wozdaniu z 29 kwietnia 1945 r., relacjonował, że: „zgodnie z poleceniem objęcia ad-
ministracyjnie Spisza [tak w oryginale – A.T.] i Orawy według granic z 1 września 
1939 r., pojechałem wraz z przewodniczącym Pow. Rady Narodowej obyw. [Leonem] 
leją [tak w oryginale – A.T.] i kierownikiem pow. biura Informacji i Propagandy ob. Chy-
lakiem z naszej strony oraz pułk. i trzema przedstawicielami o nieznanych mi nazwi-
skach z Radzieckiej Pogranicznej Ochrany, do Jabłonki na Orawie dnia 24.4.1945 r.

Stanowisko pułk. /delegowanego zresztą w tym celu z Moskwy/ było takie, że 
Moskwa popiera nasze żądania objęcia tych terenów wg granic z 1.9.1939 r. W tym 
celu Radziecka Pograniczna Ochrana miała pomóc nam w obsadzeniu granicy. Na 
miejscu w Jabłonce, dokąd także na zaproszenie tegoż pułkownika przyjechał sta-
rosta Czechosłowacji z Trstyny [Trstená – przyp. A.T.] i komendant Czechosłowackiej 
Milicji, przedstawiciele Radzieckiej Pogr. Ochr. zainscenizowali narady, małą komisję 
graniczną oraz w końcu mały plebiscyt. Na oświadczenie moje, że ja nie mam prawa 
decydować o stanie granicy, a tylko powołując się na decyzję naszego Rządu i de-
cyzję Moskwy chcę objąć administracyjnie ten teren bez żadnych umów z władzami 
Czechosłowacji bez plebiscytu, przedstawicieli Radzieckiej Pogr. Ochrany odpowie-
dzieli, że tak musi być. Na moje zapytanie, jak o tym zadecydowała Moskwa odpowie-
dzieli, że ma być przeprowadzony stan z 1.9.1939 r. ale sami wprowadzili stan z przed 
1938 roku, bo to przecież niewielka różnica. Pomimo więc decyzji Moskwy Radziecka 

19 Dopisek odręczny (ołówek kopiowy koloru granatowego) w języku rosyjskim, z 17 kwietnia 1945 r., ibidem.
20 Płk Eugeniusz Szyr (15.04.1915–15.01.2000) polski polityk komunistyczny. W l. 1944–1945 służył w politycznym apara-

cie wojskowym. Był teściem Marcina Święcickiego (ur. 17.04.1947 r.), byłego (1994–1999) prezydenta m.st. Warszawy.
21 Pismo A. Ostrowskiego, wojewody krakowskiego, do gen. J. Skokowskiego, dowódcy krakowskiego okręgu wojskowego, 

dotyczący kwestii zajęcia przez żołnierzy polskich pozycji na dawnej (z 1 września 1939 r.) granicy pow. nowotarskiego, 
z 30 kwietnia 1945 r., [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 26. Por.: J. Kwiek, ibidem, s. 10.
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Pogr. Ochrana obsadziła granice z 1938 roku. Na tym stanęło. Za kilka dni w czasie 
mojej nieobecności Przedstawiciele Radz. Pogran. Ochrany oświadczyli urzędnikowi 
tut. starostwa Korczyńskiemu, że decyzją dowództwa IV ukraińskiego frontu tereny te 
mają być z powrotem oddane Czechosłowacji, że wobec tego należy naszych przed-
stawicieli z tego terenu wycofać, bo oni już wezwali władze Czechosłowacji do objęcia 
tych terenów, że nie ma żadnego odwołania od tej decyzji i należy zaniechać wszel-
kich prób tego rodzaju.

Równocześnie Radziecka Pogr. Ochrana obsadziła granicę tak jak to Hitler wy-
znaczył. Na terenach zaś zajętych przez Czechosłowację starzy gwardziści słowaccy 
wystąpili ze zdwojoną nienawiścią przeciw wszystkiemu co polskie. Ciągle dochodzą 
wieści o biciu i prześladowaniu polskich rodzin (np. w Jurgowie kobietę Polkę pobili 
gwardziści do utraty przytomności).

Równocześnie z dnia na dzień przybywa uchodźców z tych terenów. Przesyłając 
ten raport chce Obyw. Wojewodzie przedstawić, na jakie trudności napotyka się przy 
rozwiązaniu problemu Spisza i Orawy”22.

Słowacy nie czuliby się tak pewnie, gdyby nie mieli poparcia przedstawicieli swoich 
najwyższych władz państwowych. Przedstawiciele Słowaków ze Spiszu spotkali się 
21 kwietnia 1945 r. z Edwardem Beneszem. Złożyli wtedy na ręce prezydenta memo-
randum, w którym domagali się akceptacji dla idei włączenia północnego Spiszu do 
Czechosłowacji. Prezydent poparł w całości ich żądania. Z podobną inicjatywą wystą-
pili Słowacy zamieszkujący na Orawie. Oni w trakcie spotkania 26 kwietnia 1945 r. uzy-
skali także pełną akceptację prezydenta Czechosłowacji dla swoich dezyderatów23.

5 maja 1945 r. w Koszycach odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu czechosło-
wackiego. Wtedy też podjęto decyzję o przekazaniu – właściwie o oddaniu – Polsce 
północnych rejonów Spiszu oraz płn.-wsch. obszarów Orawy. Zwracając te tereny 
Polsce, podkreślono jednocześnie ich odwieczny słowacki charakter. Decyzje podjęte 
w sprawie Spiszu i Orawy pozwoliły władzom czechosłowackim skupić się na walce 
o Zaolzie24.

20 maja 1945 r. w słowackiej miejscowości Trstená (płd.-wsch od Jeziora Oraw-
skiego) przedstawiciele delegacji polskiej, m.in.: Jan Witek, zastępca starosty nowo-
tarskiego, Leon Leja, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Nowym Targu, 
ppor. Jan Choma, przedstawiciel Wojska Polskiego oraz przedstawiciele strony cze-
chosłowackiej podpisali porozumienie o przekazaniu Polakom północnych rejonów 
Spiszu i płn.-wsch. terenów Orawy.

„[…] Akt zwrotu miał przebieg następujący. Sowiecki Komendant Ochrony Gra-
nicznej w Nowym Targu zawiadomił mnie w dniu 20.V.b.r., że delegacja rządu cze-
chosłowackiego złożona z 3-ch osób [m.in. mjr Milan Polak, wiceprzewodniczący Sło-
wackiej Rady Narodowej – A.T.] oczekuje delegatów polskich w Trstenej /Słowacja/, 
pragnąc przekazać im obszary Spisza i Orawy. […] Ze względów bezpieczeństwa, 
przydzielono mi do granicy słowackiej asystę żołnierzy sowieckich. Na terenie Sło-
wacji towarzyszyły nam organy tamt.[ejszej] służby bezpieczeństwa. […]

22 Raport K. Chlipały, starosty nowotarskiego, do wojewody krakowskiego omawiającego spotkanie w Jabłonce, dotyczące 
sytuacji na terenie Spiszu i Orawy, Nowy Targ 29 kwietnia 1945 r., [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 24–25. Porównaj, Kwiek, 
ibidem, s. 9–10.

23 Kamiński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948…, s. 69.
24 A. Kastory, Rewanż za Monachium. Z dziejów czechosłowackiej polityki wobec sąsiadów w latach 1945–1947, Kraków 

1996, s. 23–24. Kamiński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948…, s. 83.
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Sama konferencja odbyła się w nastroju przyjaznym. […] Delegat czechosłowacki 
znajdował się w otoczeniu 8 osób /przedstawicieli miejscowych władz i partyj politycz-
nych/. Ponieważ sugerowano naszej delegacji, aby wyraziła formalnie zgodę na dezy-
deraty zawarte w punktach 1/, 2/, 3/ załączonego protokołu25, oświadczyłem, że nie 
mamy w tym kierunku pełnomocnictw, zobowiązałem się jednak niezwłocznie przed-
łożyć sprawę z wnioskiem przychylnym moim władzom przełożonym do decyzji. 

Co do punktu 2./ tzn. zwrotu wszystkich ruchomości urzędów i instytucji, które kre-
ował b.[yły] rząd słowacki stawiam wniosek o wyrażenie zgody pod warunkiem wza-
jemności, tj. że rząd czechosłowacki zwróci wszystkie ruchomości, jak urządzenia na-
szych urzędów, instytucji, które zabrał b. rząd słowacki ze Spisza i Orawy /chodzi tu 
o urządzenia biur nadleśnictw, gmin, zwrotu bibliotek itp./ Zastrzeżenia tego nie zgło-
siłem na posiedzeniu, aby nie wywoływać zadrażnień, zwłaszcza, że niektórzy z uczest-
ników delegacji czechosłowackiej z trudem tylko hamowali swoje niezadowolenia z po-
wodu zmiany granic.

Służbę na granicy pełnią już organy czechosłowackie i sowieckie, byłoby rzeczą 
bardzo celową i pożądaną dla wzmocnienia autorytetu naszego Rządu, aby i nasze 
organy graniczne rozpoczęły już służbę.

Sytuacja na Spiszu i Orawie jest w tej chwili bardzo napięta. W dniu dzisiejszym 
otrzymałem kilka alarmujących informacji, z których wynika, że natychmiastowe spro-
wadzenie 2. kompanii Wojska Polskiego jest sprawą niecierpiącą zwłoki. Sama ich 
obecność spowoduje uspokojenie. Proszę Obywatela Wojewodę o interwencję u władz 
wojskowych i traktowanie tej sprawy jako bardzo pilnej”26.

Ze zrozumiałych powodów takie rozwiązanie spotkało się z ostrą reakcją miej-
scowej ludności narodowości słowackiej. Jednak żadne protesty i manifestacje nie 
były już w stanie zatrzymać dalszego biegu wypadków. Ostatecznie, m.in. po czerwco-
wych rozmowach polsko-czechosłowackich w Moskwie, Polska przy pomocy żołnierzy 
32. pułku piechoty 8. Dywizji Piechoty przejęła 17 lipca administrację na północnym
(polskim) skrawku Spiszu oraz 14 sierpnia na obszarze płn.-wsch. Orawy. Taki stan 
rzeczy trwa do dziś.

Niektórzy badacze uważają, że opór strony czechosłowackiej w przekazywaniu 
Polsce jakichkolwiek terenów wynikał stąd, iż rząd czechosłowacki preferował stałość 
granic przedmonachijskich. Dla naszych południowych sąsiadów ważniejszymi, z go-
spodarczego punktu widzenia, były uprzemysłowione tereny Zaolzia, a nie górskie – 
pozbawione jakichkolwiek bogactw naturalnych – rejony Spiszu i Orawy. Ceną pozy-
skania na stałe Zaolzia były właśnie rejony płn. Spiszu i płn.-wsch. tereny Orawy27.

25 „Protokół spisany dnia 20. maja 1945 r. w Trstenej w sprawie porozumienia co do ponownego ustalenia granic między 
Słowacją a Rzeczpospolita Polską na stan przed rozstrzygnięciem w Monachium”, [w:] AAN, MAP, tamże, k. 31–32: „[…] 
Delegat SNR i czechosłowackiego rządu zgłosił wobec delegatów władz polskich następujące dezyderaty: 1. Aby polskie 
władze przepuściły wszystkie czechosłowackie organy i funkcjonariuszy państwowych i publicznych, którzy na tym tere-
nie do dnia dzisiejszego się znajdują, a to z całym swoim prywatnym majątkiem. 2. Aby były Republice Czechosłowackiej 
wzgl. Słowacji oddane wszystkie ruchomości urzędów i instytucji, które były na tym terenie przez były słowacki rząd lub 
jego organy stworzone. 3. Aby polska władza nie czyniła trudności przy przesiedlaniu tych mieszkańców i ich rodzin na 
odstąpionych terenach, którzy pragną przenieść się na Słowację. […]”.

26 Protokół Jana Witka, wicestarosty nowotarskiego, do wojewody krakowskiego, dotyczący okoliczności przekazania Pol-
sce przez Czechosłowację Spiszu i Orawy, Nowy Targ 23 maja 1945 r., [w:] AAN, MAP, ibidem, k. 29–30. Por. Kwiek, ibi-
dem, s. 11–12.

27 Kamiński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948…, s. 83. Kastory, Czechosłowacja wobec sporu tery-
torialnego z Polską w latach 1945–1947. Działania dyplomatyczne, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej” 1995, t. 3, 
s. 90.
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Niezadowolona z takiego obrotu sprawy miejscowa ludność słowacka otrzymy-
wała także wsparcie w nierównej (już wtedy) walce o powrót całego Spiszu i Orawy 
w granice Czechosłowacji nie tylko ze strony czeskich i słowackich urzędników, mi-
licjantów, nauczycieli czy też duchownych. Zachowana słowacka ulotka (w polskim 
tłumaczeniu) potwierdza fakt wspierania Słowaków w ich walce przez rodaków 
z zagranicy.

„S ł o w a c y, S ł o w e n k i [tak w tłumaczeniu – przyp. A.T.]
na oderwanym terytorium Górnej Orawy i Spisza.
Zbliża się czas Waszego wybawienia, które Wam dziś albo jutro przyniosą Wasi 

bracia z poza granic – i my Słowacy w Ameryce nie zapomnieliśmy o Was, gdyż wiemy, 
że jesteście nasi i należycie do nas i tęsknicie za nami, abyście się stali częścią nowej, 
wolnej Czesko-Słowackiej Republiki, która wie coście dotychczas zaś sami pokazali 
i stwierdzili. Jesteśmy bardzo dobrze poinformowani o Waszych stosunkach. Niestety 
wiemy dobrze, że Was wiernych Słowaków zamykają po ciemnych piwnicach, katują, 
biją, a również słowackich księży Wam wyrzucili, a nawet po wsiach ogłaszają, że nie 
śmiecie ani myśleć, że wasze serca są słowackie. 

Kto przestaje wierzyć, że jest Słowakiem, ten oszukuje sam siebie!!!
I zaprzedaje swego ojca i matkę. Ponieważ Górna Orawa i Spisz był i będzie częścią 

narodu słowackiego. Wiemy, drodzy Bracia i Siostry, że przed straszliwym postępowa-
niem terrorystycznej milicji, która teraz panuje, wielu z Was ustępuje i podporząd-
kowuje się. Nie należy tracić nadziei, ale ufać i silnie wierzyć w swoje przekonania, 
które Wam wszystkim, którzyście nie przestali wierzyć, przyniesie szczęście i dobrobyt, 
wtedy gdy będziecie mogli powiedzieć, jesteśmy w domu, bo jesteśmy na swoim.

My Słowacy z Ameryki i nasz szanowany czesko-słowacki rząd nigdy nie zapomni 
o 27 000 dusz na Górnej Orawie i Spiszu. My wierzymy i jesteśmy tego świadomi, że
po tej drugiej straszliwej światowej wojnie nie zapomniano na lud opowiadający się 
do swych braci Słowaków w 95% do swej matki. Otrzymujemy bardzo rzadko wiado-
mości, lecz nas to zawsze zaboli, skoro jest spokój, wolność, a jeszcze dziś słowackie 
matki płaczą, słyszą narzekania, mnie zabrali syna, druga mnie okradli, zrabowali 
wszystko itd. 

Oj drodzy Bracia i Siostry, te krzywdy muszą być wynagrodzone, bo już sam P.[an] 
Bóg nie będzie mógł dalej na to patrzeć.

Słowacy i Słowaczki!
Nie posyłajcie swoich dzieci do polskich szkół, zakładajcie swoje szkoły, nie śpie-

wajcie, nie módlcie się w kościele po polsku, żądajcie sobie to tak, jak Wam to słowa-
ckie serca dyktują. Bądźcie silnie przekonani, że jeżeli dacie się raz oszukać, to sprze-
dacie swego własnego ojca, matkę i dzieci. Nie podpisujcie żadnych wykazów, gdyż 
dobrze wiecie, że jest to handlowa polityka p. Machaja28, który Was mili Bracia i Sio-
stry sprzedał po pierwszej wojnie światowej w roku 1920.

Już więcej nie płaczcie słowackie Matki, już dziś lub jutro przyjdą Wasi Synowie, 
Mężowie i Ojcowie ze zwycięskim czesko-słowackim sztandarem, który zatkną w cen-
trum Orawy we wsi Jabłonce, gdzie powiewać będzie na wieki.

28 Ks. Ferdynand Machay (4.05.1889–31.07.1967), polski ksiądz katolicki, działacz niepodległościowy, polityk w czasach 
II RP, teolog, publicysta. Zagorzały orędownik przyłączenia Orawy i Spiszu do Polski. Główny doradca rządu polskiego 
do tych terenów. Od 1937 r. przeniesiony do Krakowa.
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Bracia i Siostry, tę odezwę nas Słowaków z Ameryki zapiszcie sobie głęboko do 
serca, a nie zostaniecie nigdy tam gdzie nie chcecie, bo dziś albo jutro będziecie się 
witać ze swymi braćmi z poza granic.

Wołają Wasi, że jesteście ich”29.
Przytoczona ulotka była jedną z wielu, jakie w tamtym okresie krążyły wśród miesz-

kańców wsi i osad polskich części Spiszu i Orawy. Jej treść dodawała otuchy i pod-
trzymywała u miejscowej społeczności słowackiej ducha walki i nadziei na powrót 
w granice Słowacji. Jeszcze wiele lat od zakończenia II wojny światowej Słowacy z pol-
skich rejonów Spiszu i Orawy z utęsknieniem wspominali lata rządów ks. Jozefa Tiso30. 
Wtedy to całe zjednoczone Spisz i Orawa były w granicach administracyjnych Re-
publiki Słowackiej. Nic więc dziwnego, że jeszcze wiele miesięcy od chwili oficjalnego 
przekazania Polsce płn. Spiszu i płn.-wsch. Orawy dochodziło na tych terenach do 
różnego rodzaju zdarzeń, aktów przemocy i terroru. Najlepiej świadczą o tym zacy-
towane poniżej dwa dokumenty; pierwszy dotyczy zajścia w Sromowcach i Niedzicy 
w sierpniu 1946 r. oraz sprawozdanie urzędnika starostwa powiatowego w Nowym 
Targu z września 1947 r.

„Dnia 2 sierpnia 1946 r. w godzinach rannych przyszło 2 żandarmów słowackich 
do Polski w ubraniach cywilnych, mając krótką broń palną, rzekomo w sprawie kra-
dzieży krów. W czasie swego pobytu na terenie Polski w miejscowości Sromowce i Nie-
dzicy pili w sklepie wódkę, a przy tej okazji wznosili okrzyki »Niech żyje Słowacja«. Poza 
tym ludność miejscową zapewniali, że za miesiąc będą tu z powrotem i tu będzie Sło-
wacja w stu procentach. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi posterunek MO w Łap-
szach Niżnych”31.

„Na terenie Spisza i Orawy obecnie w miesiącu wrześniu nastąpiło znaczne pogor-
szenie w stosunku do poprzednich miesięcy. Ludność tamtejsza pozostaje pod wielkim 
wpływem propagandy słowackiej, która już wprost jest wrogą w stosunku do Polski 
i która w ten sposób nastawia tamt.[ejszą] ludność. Propaganda słowacka obecnie nie 
ogranicza się tylko do agitowania za Słowacją w formie ulotek i biuletynów, ale wprost 
wydaje zarządzenia jak ma ludność postępować i reagować na zarządzenia władz pol-
skich. Daje się zauważyć, że całe życie na Spiszu i Orawie jest ujęte w jakąś dobrze za-
konspirowaną organizację kierowaną od zewnątrz. Na to [w]skazują się różne fakta.

I. Około 10 września br. Strażnica W.O.P. nakryła 3-ch Słowaków, którzy szli do Polski 
legalnie na przepustki z ukrytą bronią i materiałem wybuchowym i lontem długości 
około 30 cm i mundurem słowackim w wozie. To miało miejsce w Jurgowie około godz. 
15-tej, a już o godz. 16-tej w Łapszach Niżnych było zaniepokojenie i wszyscy o „wsypie” 

29 Odpis tłumaczenia na język polski ulotki słowackiej (za zgodność ppor. Josef Starkschal, adiutant komendanta woje-
wódzkiego Milicji Obywatelskiej (MO), Kraków 8 stycznia 1946 r., zgodność potwierdziła Helena Wolińska, szefowa 
Kancelarii Głównej oraz Wydziału Kadr Komendy Głównej MO), znalezionej w Orawce (podległej posterunkowi MO Ja-
błonce, pow. Nowy Targ) przesłanej przez W. Sobierajskiego, naczelnika Wydziału Południowo-Wschodniego (WPW) Mi-
nisterstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) do wiadomości MAP WN, Warszawa 21 stycznia 1946 r., [w:] AAN, MAP, ibi-
dem, k. 83–84.

30 Ks. Josef Tiso (13.10.1887–18.04.1947), słowacki ksiądz katolicki, polityk. Po śmierci A. Hlinki został przywódcą SPL. Pre-
zydent (1939–1945) całkowicie zależnej od III Rzeszy Republiki Słowackiej. Pod jego rządami we wrześniu 1939 r. płn. 
rejony Spiszu i Orawy zostały włączone do Słowacji. Za kolaborację z III Rzeszą oraz udział w zbrodniach wojennych zo-
stał stracony w Bratysławie.

31 Sprawozdanie Józefa Liba, naczelnika Wydziału Społeczno-Polityczny (WSP) Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (UWK), 
do MAP DP, odnośnie wydarzeń na terenie pow. nowotarskiego w sierpniu 1946 r., Kraków 12 września 1946 r., [w:] 
AAN, MAP, ibidem, k. 214.
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Słowaków wiedzieli. Nasuwa się pytanie, skąd ludność się o „wsypie” tak prędko dowie-
działa, następnie skąd wiedziała, że przychwyceni Słowacy mieli materiały wybuchowe 
i jest tylko tą, że istnieje na Spiszu i Orawie organizacja tajna, która ma na celu w koń-
cowej fazie zbrojne wystąpienie i oderwanie Spisza i Orawy od Polski.

II. Kto rozrzuca ulotki antypolskie na Spiszu i Orawie. Nie kto inny tylko tajna orga-
nizacja i to zakonspirowana, bowiem trudno jest dostać te ulotki, a że je trudno dostać 
to znaczy, że są przeznaczone tylko dla członków organizacji. […]

IV. „Przyłapany” mundur słowacki wskazuje na fakt, że tak broń, jak i mundury były
przenoszone także nielegalnie i że tajna organizacja chce postawić świat wobec faktu 
dokonanego i z bronią w ręku i w mundurze żołnierza słowackiego stanąć na hitlerow-
skiej granicy na Spiszu i Orawie. Wykluczam możliwość przemycania broni przez par-
tyzantów czy dla partyzantów, bo raz, że partyzanci nie uzyskaliby przepustek, a po 
drugie ludność spisko-orawska nie łączyłaby się z partyzantami, którzy mają zupełnie 
inne cele. Ponadto po co mieliby się łączyć z partyzantami i narażać się, skoro mają 
legalną organizację po stronie słowackiej, tzw. organizację uchodźców z prezesami 
Badurikiem na Spiszu i Tajniakiem na Orawie, którzy pod ochroną władz słowackich 
prowadzą politykę wrogą Polsce, wydając biuletyny i ulotki, zaś odłączeniem Spisza 
i Orawy od Polski, w którym to duchu tajna organizacja na Spiszu i Orawie działa i 
gromadzi broń. […]

VI. Zupełne odłączenie Słowaków ostatnio od miejscowych Polaków wzgl.[ędnie] od
tych którym nie wierzą, też mówi za siebie. A czy nie jest podejrzanym fakt, że spiszacy 
czy orawiacy podają się za Polaków podświadomie boją się tzw. Słowaków, a niektórzy 
z nich śpią z siekierą pod poduszką. Czy w tym wszystkim czegoś nie wyczuwa. Takich 
momentów czy faktów można by dawać bez liku i choćby w tym wszystkim było 10% 
prawdopodobieństwa, czy nie należy się nad tym wszystkim zastanowić?

Jak dotychczas organa bezpieczeństwa nie mogą nic przeciwdziałać, bo mówi się, 
że to „sprawa międzynarodowa”, że nie należy drażnić Czechosłowacji itd., bo chodzi 
o Zaolzie.

Nie rozumiem, jak można tolerować wrogie nastawienie obcego państwa kosztem 
swoich obywateli i bezpieczeństwa granic. Dlaczego Słowacja trzyma u siebie wrogie 
organizacje w stosunku do Polski, dlaczego w Polsce nie tępi się wystąpień antypol-
skich, dlaczego polityka europejska nie przetnie tego wrzodu jedynej jeszcze pamiątki 
po Hitlerze i tworu hitlerowskiego Słowacji, w której faszyzm dalej istnieje jak wska-
zują obecne wypadki – przecież Słowacja wyraźnie i jawnie dąży do przywrócenia 
status quo z czasów Hitlera – zamiast okazać skruchę, burzy się.

Pisząc jak wyżej nie mam zamiaru przeciwstawić się, gdyż jestem dobrym obywa-
telem, a należy zrozumieć mnie jako pracownika w terenie, w ten sposób, że chcę od-
zwierciedlić goły stan faktyczny.

Dzisiaj sytuacja na Spiszu i Orawie przedstawia się następująco:
1. Poborowi masowo uciekają na Słowację i tam otrzymują schronienie.
2. Do szkół polskich nie posyłają dzieci, czekając na szkoły słowackie, a władze boją

się karać w myśl przepisów o obowiązku szkolnym”32.

32 Odpis pisma p. Polarczyka (w imieniu starosty nowotarskiego), do UWK WSP, opisującego aktualną sytuację na terenie 
Spiszu i Orawy, Nowy Targ 27 września 1947 r., [w:] AAN, MAP, DP, WN, sygn. 776 Stosunki polsko-czechosłowackie. 
Granice, sytuacja na Spiszu i Orawie. Sprawozdania, notatki, odpisy wydawnictw słowackich, mapy, korespondencja, 
t. 2, 1947 rok, k. 2–3. Por. Kwiek, ibidem, s. 26.
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Wielowątkowość cytowanego dokumentu wymagałaby bardziej szczegółowego 
omówienia. Niestety, ograniczenia wydawnicze pozwalają jedynie skupić się na jednej, 
ale za to najważniejszej sprawie. Nie roztrząsając kwestii, kto był faktycznym wyrazi-
cielem podniesionych w piśmie opinii i ocen, to i tak rzuca się dość swobodna, niczym 
nie ograniczona – jak na warunki komunistycznej dyktatury – krytyka przez urzędnika 
starostwa polityki zagranicznej państwa. Jednym z wielu usprawiedliwień dla takiej 
sytuacji było to, że na jesieni 1947 r. centralne władze państwowe nie były jeszcze na 
tyle mocne i zdeterminowane w egzekwowaniu od urzędników wszystkich szczebli jed-
nolitej polityki zagranicznej.

Fakt rozmijania się celów polityki zagranicznej państwa polskiego z celami lo-
kalnej przygranicznej polityki był wielokrotnie poddawany ostrej krytyce przez najwyż-
szych rangą urzędników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dotyczyło to zwłaszcza 
pracowników starostwa nowotarskiego. Kwestie wielorakich uzgodnień związanych 
z przekazaniem Polsce rejonów płn. Spiszu i płn.-wsch. Orawy wymagały od polskich 
urzędników (nawet średniego szczebla) uczestnictwa w licznych spotkaniach, nara-
dach i konferencjach z udziałem czeskich i słowackich urzędników oraz funkcjona-
riuszy bezpieczeństwa i wojska. Wyrażane przez nich przy tej okazji oceny i opinie 
dotyczące dwustronnych kontaktów (na poziomie lokalnym, przygranicznym), nie za-
wsze były zgodne z wytycznymi ministerstwa. Nic więc dziwnego, że pracownicy MSZ 
wielokrotnie zwracali uwagę staroście nowotarskiemu: „[…] na nie właściwość prowa-
dzenia jakichkolwiek rozmów o charakterze międzynarodowym, bez uprzedniej zgody 
władz centralnych, wydanej w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 
zaznaczając, że na wspomnianej konferencji, omawiano sprawy, których poruszaniu 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest przeciwne. Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych prosi o wydanie odpowiednich zarządzeń celem uniknięcia na przyszłość prze-
kraczania ram kompetencji przez władze lokalne”33.

Dezaprobatę dla takich działań zgłaszali również pracownicy Urzędu Wojewódz-
kiego w Krakowie. W imieniu dra Kazimierza Pasenkiewicza34, ówczesnego wojewody 
krakowskiego, Kazimierz Soliński, pracownik Wydziału Społeczno-Politycznego, wypo-
wiadał się krytycznie: „[…] o działalności Rektora Akademii Górniczej Ob. [prof. Wa-
lerego] Goetla35 oraz ks. Ferdynanda Machaja na terenie Spisza i Orawy. Ludzie ci, 
wykorzystując swoje stanowiska, znajomość tamtejszego terenu i ludzi, uprawiają od-
nośnie tych ziem, w dobrej zresztą wierze, własną politykę z pominięciem, a nawet 
wbrew zamierzeniom władz w tym względzie. Znanym również jest na terenie Spisza 
i Orawy Prof. [Marian] Godkiewicz36 z Krakowa, który zbiera na Spiszu materiał do 

33 Opinia W. Sobierajskiego, naczelnika WPW MSZ odnośnie podjętych decyzji na zorganizowanej w Nowym Targu 4 kwiet-
nia 1946 r. wspólnej konferencji przedstawicieli polskich i słowackich urzędników oraz wojskowych, wśród nich staro-
stów z Nowego Targu (Skibińskiego) i Spiskiej Starej Wsi (Jozefa Linharta), dotyczącej rozwiązania najbardziej pilnych 
bieżących problemów przygranicznych, Warszawa 3 lipca 1946 r., w: AAN, MAP, sygn. 774, k. 192. Bodajże najbardziej 
oryginalną sprawą jaką zajmowano się trakcie konferencji była kwestia: […] wypasu bydła po stronie słowackiej dla lud-
ności zamieszkałej po stronie polskiej. Starosta słowacki zgadza się na wypas bydła po stronie słowackiej i przyjął do 
wiadomości zastrzeżenie starosty w Nowym Targu, że owce mają wrócić na teren Polski nie strzyżone”, k 194. Por. Ka-
miński, Polsko-czechosłowackie stosunki polityczne 1945–1948… 

34 Dr Kazimierz Pasenkiewicz (27.09.1897–21.06.1995), polski działacz komunistyczny, wojewoda: pomorski (1945) i kra-
kowski (1946–1951), filozof, logik, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

35 Prof. Walery Goetel (14.04.1889–6.11.1972), polski geolog, paleontolog, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej (1939–
1951). Zaangażowany (za sprawą kilku publikacji) w spór o przebieg granicy w Tatrach.

36 Dr Marian Gotkiewicz (1901–1972), krakowski geograf, badacz stosunków polsko-słowackich.
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swojej pracy dotyczącej historii Spisza. Ci wszyscy tzw. działacze przystąpili rzekomo 
ostatnio do zbierania dowodów przemawiających za przynależnością Jaworzyny do 
Polski, który to materiał Rektor Goetel ma jakoby przedłożyć rządowi czechosłowa-
ckiemu. Jednym z takich argumentów ma być fakt oparty na katastrze w/g którego 
Jurgowianie posiadają 351 ha ziemi w Jaworzynie, od której podatek płacą Urzędowi 
Skarbowemu w Nowym Targu. Tłumaczy się to tym, że Urząd Skarbowy w Zakopanym 
czy Nowym Targu przy wymiarze podatków opiera się tylko na katastrze, który po-
dobno obejmuje grunta jaworzyńskie, a co jest trudne do sprawdzenia, gdyż mapki 
zostały wywiezione przez Niemców. Jak więc z tego wynika, prowadzenie jednolitej po-
lityki w stosunku do Spisza i Orawy napotyka liczne trudności, […]”37.

Trwające przez wiele miesięcy zatargi graniczne nie były w stanie przeszkodzić dal-
szemu „zacieśnianiu wzajemnych kontaktów między bratnimi narodami Polski i Cze-
chosłowacji”. Przywódcy obydwu państw pod bacznym nadzorem władz ZSRR zmu-
szeni zostali do zawarcia porozumienia. Udało się to osiągnąć 10 marca 1947 roku. 
W tym dniu w Warszawie doszło do podpisania „Układu o przyjaźni i wzajemnej po-
mocy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czechosłowacką”38. Ogromnym man-
kamentem układu był fakt pominięcia w nim kwestii nieuregulowanych granic. Taka 
nierozwiązana sprawa początkowo dawała nawet możliwości (obydwu stronom kon-
fliktu) do kontynuowania żądań i pretensji odnośnie do poszczególnych spornych ob-
szarów nadgranicznych. Jednymi z nich były Spisz i Orawa.

Niestety, sprawność organizacyjna Słowaków oraz ich determinacja w dążeniu do 
celu, tzn. chęć przyłączenia do Czechosłowacji całego obszaru Spiszu i Orawy, powo-
dowała to, że „daleka Praga czy Bratysława prędzej wie co się dzieje na Spiszu czy na 
Orawie, aniżeli bezpośrednio leżący Nowy Targ”. „Dlatego, że propaganda słowacka 
konsekwentnie nie licząc się co to kosztuje dąży do celu. […] Natomiast władza polska 
jaką jest Starostwo Nowotarskie nie może znać bolączek terenu i nie może interwe-
niować i należycie się reprezentować, bo nie ma samochodu i specjalnego na ten cel 
funduszu. Że ludność Spisza i Orawy we wszystkich sprawach zwraca się do władz sło-
wackich nie jest dobrym objawem, temu należy przeciwdziałać. W pierwszym rzędzie 
należy przekonać tamt. ludność, że są obywatelami polskimi39”.

Żadne prośby, narzekania ani biadolenia nie zastąpią czynów. A one przydałyby 
się z pewnością mieszkańcom trzech wsi położonych na prawym brzegu rzeki Białki, 
należących do gm. Bukowina Tatrzańska. 

„Podpisani przedstawiciele wsi spiskich, powiatu nowotarskiego, województwa 
krakowskiego: Jurgów, Rzepińska, Czarnagóra [Czarna Góra] przedkładają następu-
jącą prośbę: wsie spiskie Jurgów, Rzepińska i Czarnagóra są pod względem gospo-
darczym całkowicie zależne od Jaworzyny Spiskiej, która jest oddzielona od wyżej wy-
mienionych wsi granicą polsko-czechosłowacką.

37 Tajne pismo (w imieniu K. Pasenkiewicza) Kazimierza Solińskiego, kierownika Oddziału w UWK WSP, skierowane do MAP 
DP odnośnie sytuacji na terenie Jaworzyny, Kraków 24 marca 1947 r., [w:] AAN, MAP, sygn. 774, k. 242–243.

38 „Dziennik Ustaw” 1948, nr 7, poz. 47. A. Kochański, Polska 1944–1991. Informator historyczny, t. 1: Podział administra-
cyjny. Ważniejsze akty prawne, decyzje i enuncjacje państwowe (1944–1956), Warszawa 1996.

39 Odpis sprawozdania Antoniego Gotwalda, wicestarosty nowotarskiego, do UWK, WSP, odnośnie do sytuacji na Spiszu 
i Orawie w 1 połowie stycznia 1948 r., Nowy Targ, 17 stycznia 1948 r., [w:] AAN, MAP, WN, sygn. 777 Stosunki pol-
sko-czechosłowackie. Sytuacja na Spiszu i Orawie. Sprawozdania, protokoły, notatki, wycinki prasowe, korespondencje 
1948–1950, k. 43.
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Z Jaworzyny Spiskiej czerpią wsie Jurgów, Rzepińska i Czarnagóra drzewo i paszę 
dla bydła. W lasach jaworzyńskich zarobkuje ludność tych wsi przy wyrębie i zwózce 
drzewa, z lasów tych czerpie materiał budowlany i opałowy. Na halach górskich ob-
szaru Jaworzyny wypasa się całe bydło wymienionych trzech wsi, w czasie od wiosny 
do jesieni każdego roku.

W uwzględnieniu powyższych okoliczności został zawarty pomiędzy Polską a Cze-
chosłowacją specjalny układ, regulujący sprawy tych wsi, tak zwany Protokół Kra-
kowski /Jaworzyński/, z dnia 6 maja 1924 roku40. W protokole tym szeregiem szcze-
gółowych postulatów zapewniono ludności wsi Jurgów, Rzepińska i Czarnagóra taką 
możliwość przekraczania granicy, zarobkowania w lasach oraz wypasania bydła na 
halach, że przy sprawnym funkcjonowaniu tego układu ludność wsi Jurgów, Rzepińska 
i Czarnagóra mogła jako tako wyżyć.

Od sierpnia 1946 roku nastąpiło jednak zamknięcie granicy, co uniemożliwia zu-
pełnie korzystanie z uprawnień Protokołu Krakowskiego. Wywołało to ogromne trud-
ności gospodarcze i nędzę w wymienionych wsiach. Nędza ta przerodzi się w zupełną 
katastrofę, jeżeli postanowienia Protokołu Krakowskiego nie będą w pełni przywró-
cone w najbliższych tygodniach, gdyż zbliża się wiosna, a z nią okres wypędu bydła na 
hale Jaworzyńskie i okres głównego zarobkowania na obszarze Jaworzyny.

Zwracamy się więc z najgorętszą prośbą i z błaganiem do Rządu Rzeczpospolitej 
Polskiej, aby wykonywanie postulatów Protokołu Krakowskiego zostało niezwłocznie 
w pełni przywrócone.

W razie jeżeli to nie nastąpi – ludność wsi Jurgów, Rzepińska, Czarnagóra będzie 
musiała pozbyć się swego bydła i dosłownie zginie z głodu”41.

Autorzy wyżej przytoczonej petycji zapewne nie byli świadomi, że Kazimierz Pa-
senkiewicz, ówczesny wojewoda krakowski, w piśmie, skierowanym do MAP Depar-
tamentu Politycznego, poparł nawet ten wniosek, odnośnie zasadności korzystania 
przez nich (jako prawowitych właścicieli) z gruntów, które leżały na terenie Jaworzyny, 
tyle że już po drugiej stronie przywróconej granicy. „Nie zostało stwierdzone jakoby 
w dniach 14 i 15 października 1946 r. w gromadach Jurgów i Białka została przepro-
wadzona akcja zbierania podpisów na rzecz przyłączenia Jaworzyny do Polski. Źródła 
tej pogłoski należy się dopatrywać w cichych życzeniach mieszkańców tych gromad 
odnośnie zespolenia Jaworzyny z Polską […]. Podłożem zaś tych życzeń są momenty 
natury li tylko gospodarczej, a nie politycznej. Jak bowiem z memoriału mieszkańców 
tych gromad skierowanego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych […] wynika, że 
prawie cały obszar Jaworzyny stanowi własność mieszkańców tych gromad, którzy 
mają tam grunta rolne, łąki i pastwiska, a z samego położenia geograficznego tych 
gromad i Jaworzyny wynika, że tworzą one jedną całość gospodarczą”42.

40 6 maja 1924 r. podpisano Protokół krakowski normujący przebieg granicy państwowej (na wysokości Jaworzyny) mię-
dzy Polską a Czechosłowacją oraz przyjmujący program tworzenia przygranicznych parków przyrodniczo-krajobrazo-
wych. Protokół został zatwierdzony 5 września 1924 r. uchwałą Rady Ambasadorów, „Dziennik Ustaw” 1925, nr 133, 
poz. 952. Powyższe rozstrzygnięcie na długie lata odcięło płn. część Spiszu od związanych z nim gospodarczo terenów 
Jaworzyny Tatrzańskiej.

41 Petycja mieszkańców Jurgowa, Rzepisk i Czarnej Góry, gm. Bukowina Tatrzańska, podpisana przez Franciszka Gombosa, 
Jana Grocholi, Walentego Plucińskiego i Leona Szkockiego, do MSZ (przekazana za pośrednictwem UWK 19 marca 
1947 r., L. SP. P. VIII/8/183/47) dotycząca uzyskania dostępu do lasów i hal leżących na terenie Jaworzyny (aktualnie 
w granicach Czechosłowacji), Jurgów 15 marca 1947 r., AAN, MAP, DP, WN, sygn. 775, Stosunki polsko-czechosłowa-
ckie. Granice, sytuacja na Spiszu i Orawie. Sprawozdania, notatki, odpisy, wydawnictw słowackich, mapy, koresponden-
cja, t. 1: 1947 rok, k. 18–19.

42 Zob. przypis 37.
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Oczywiście, tak mało znaczące „poparcie” ze strony urzędu wojewódzkiego nie 
mogło w żaden sposób odmienić sytuacji Polaków zamieszkujących wsie i osady płn. 
Spiszu. „Normalizujące” się wzajemne polsko-czechosłowackie stosunki miały i tak 
(wcześniej czy później) doprowadzić do zakończenia wszelkich sporów granicznych. 
Ostateczne wytyczenie granicy polsko-czechosłowackiej na Spiszu nastąpiło na mocy 
umowy zawartej w Warszawie 13 czerwca 1958 roku. Granica ta przebiega obecnie 
tak jak w latach 1920–1938.

Przytaczane dokumenty obrazują walkę Polaków (w latach 1945–1948) o utrzy-
manie w granicach kraju chociaż tej niewielkiej północnej (tzw. polskiej) części Spiszu. 
Ich zaangażowanie w tym kierunku w oczach miejscowych Polaków urastało do rangi 
bohaterstwa. Oczywiście, zupełnie odmiennego zdania byli Słowacy. Coś w tym jednak 
chyba jest, skoro to głównie za sprawą polonofilów (żyjących w XX w.) możemy nadal 
podziwiać (u progu XXI w.) w granicach naszego kraju piękno architektury i przyrody 
tych ziem. Warto nam współczesnym czasami się nad tym zastanowić. Jednak i ten 
argument powoli upada, jeśli ma się w pamięci ustalenia z Schengen o zniesieniu 
kontroli wewnętrznej w krajach należących do Unii Europejskiej. Polska, Czechy i Sło-
wacja należą do strefy Schengen – z dniem 21 grudnia 2007 r. formalnie zlikwidowały 
wszelkie wspólne granice, oficjalnie zniesione 1 stycznia 2008 roku. Należy sądzić, że 
właśnie takie działania powinny przyczynić się do likwidacji wszelkich nieporozumień 
i wzajemnych pretensji narosłych przez dziesiątki lat między obydwoma narodami.
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