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Spacerując Mostem Wolności Český Těšín – Cieszyn… 

Wolność. Wolność – w znaczeniu dosłownym, nie tylko literalnym. To brak granic, 

swobodny przepływ ludności, cisza (z pewnością większa niż kiedyś) i spokojna Olza. Tymi 

słowami opisać można obecną sytuację cieszyńskiego mostu. Sytuację od 2005 roku, kiedy to 

likwidacji uległa Izba Celna w Cieszynie w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej.  

Most Wolności, Most Przyjaźni – Most Svobody, Most Družby 

Opisywane przejście graniczne tworzyły dwa mosty: północny Most Przyjaźni (Most Družby) 

przeznaczony do ruchu z Polski oraz południowy Most Wolności, którym poruszano się, 

jadąc do naszego kraju z miejscowości Český Těšín. Nazwy zastanawiają. Bo przecież o 

przyjaźni nikt nie mówił; przyjaźń nie wyraża się chyba w „złośliwości” celników, czy staniu 

w niekończących się kolejkach, jak miało to miejsce na przełomie lat 80/90-tych. 

Przejeżdżający przez granicę mówią o złośliwości; perspektywę celników zdaje się najtrafniej 

oddają słowa: „To bardzo stresująca i ryzykowna praca wykonywana pod ogromną presją 

czasu”. 

„Sielskie” życie celników…  

„Pamiętam sytuację, kiedy moi koledzy z kadry kierowniczej wykryli narkotyki przewożone 

pociągami. Narazili się komuś… W odwecie za to zostali otruci” – wspomina jeden z 

celników pracujący niegdyś na przejściu granicznym w Cieszynie. „W naszej pracy zdarzały 

się czasem pomyłki obliczeniowe, zwłaszcza podczas deponowania wódki. Było to 

spowodowane presją czasową, ale także działaniami ludzi, którym musieliśmy zdeponować 

jakiś towar – wystarczyła chwila nieuwagi, a na niepełny transporter wódki został nałożony 

kolejny i tym sposobem magazyny depozytowe wykazywały błąd. Wszelkie pomyłki wiązały 

się z dopłatą z naszych własnych pieniędzy” – zauważa inny celnik. Po za tym duży problem 

stanowiło zmieniające się prawo. Pracownicy Izb Celnych określali go mianem „prawa 

faksowego”. Cło ciągle się zmieniało. „Przychodziliśmy do pracy i nagle okazywało się, że w 



dniu dzisiejszym można przewieźć samochody osobowe bez cła. Kto wiedział, przewoził… 

Jednak takie numery zawsze wychodziły na jaw”. 

Żaden dzień nie był taki sam 

To zdecydowany plus pracy celnika. Tutaj nic dwa razy się nie zdarza. „Historii z dżinsem nie 

da się zapomnieć” – uśmiecha się jeden z byłych pracowników Urzędu Celnego. Przełom lat 

80 i 90-tych był czasem, kiedy ludzie mieli pieniądze, ale nie mieli towarów. W tym okresie 

rozpoczęła się era wywożenia dżinsu z Polski do Węgier. Tam zamieniano go na alkohol. 

Przed oczami byłego pracownika przejścia granicznego w Cieszynie maluje się obraz 

czteroosobowej rodziny, która przewoziła przez granicę cztery torby dżinsu, a „osobistych 

rzeczy ani pół torby”. To mówi samo za siebie. Przemycany alkohol ukrywano w przyczepach 

kempingowych, pod kołami; nieraz cały silnik był nim obłożony (a to przecież groziło 

wybuchem!). „Pamiętam, jak zatrzymaliśmy na granicy samochód z bagażnikiem 

przepełnionym dżinsem. Musieliśmy wyciągnąć towar i gdy zaczęliśmy to robić, właścicielka 

pojazdu zaczęła wyrzucać dżins do Olzy (aby pozbyć się dowodu). Inny pracownik nakazał 

pani zbierać towar pod mostem, a tam znajdowali się żołnierze z ostrą amunicją. Kobieta 

zaczęła płakać, przepraszać, ale dżins i tak musiała pozbierać…”. 

Lepiej wypić niż stracić 

Opowieści z udziałem dżinsu i wódki można byłoby mnożyć i mnożyć. W pamięci celnika 

wyryła się jeszcze próba pieszego przejścia przez most w Cieszynie dwóch mężczyzn. 

Funkcjonariusze zabronili im przenoszenia alkoholu przez granicę. Mężczyźni postanowili 

alkohol wypić i tym sposobem przedostanie się do Polski pozostało tylko próbą. Woleli wypić 

niż stracić…  

Ubranka, kredki, Lentilky i Studentska 

Do rozmowy włącza się żona jednego z celników. Opowiada o przywożeniu z Czech ubranek 

dla dzieci. Częstym widokiem było (szczególnie w dżdżystą pogodę) przechodzenie przez 

most polskich dzieci w dziurawych butach. Wracały ubrane w kalosze i piękne kurteczki. 

Zdarzało się, że niektóre czeskie celniczki nakazywały czeladce iść do Polski boso… 

Czekolada Studentska była rarytasem, nie wspominając o Lentilkach. Przywożono także soki, 

które mimo bardzo chemicznego składu, cieszyły się powodzeniem.  



Wycieczki do Turcji 

Turcja zachęcała swoją egzotyką... Tak naprawdę była to tylko przykrywka; chodziło o 

przywożenie do Polski ubrań. W latach 90. działały linie autobusowe, które regularnie 

organizowały „wycieczki” do tego kraju. Z Turcji turyści przywozili przeróżne ubrania, a 

kierowcy autokarów przemycali narkotyki. Przyjeżdżając do Polski należało wypełnić 

deklarację dewizową. To pozwalało kontrolować środki przywożone do kraju i wywożone za 

granicę. Turcy wyjeżdżający z Polski wykazywali duże sumy pieniężne. Trudno było 

uwierzyć, że pieniądze te zostały zarobione za zorganizowanie wycieczki. Okazało się, że 

kierowcy autokarów kontaktowali się z dilerami narkotyków, stąd tak wysoki zarobek. Od 

tego momentu służba celna wykorzystuje w swojej pracy psy. Autobusy z narkotykami 

zatrzymywano, kierowców aresztowano. Jednak po przesłuchaniach zazwyczaj byli oni 

zwalniani i wracali do Turcji. Jeden z kierowców, krótko po tym, jak wrócił do kraju, został 

zamordowany. Wszyscy zastanawiali się dlaczego. Okazało się, że część narkotyków w 

autobusie nie została znaleziona przez celników. Służba Celna zawsze przekazywała 

informację o ilości zdeponowanych narkotyków. „Boss” kierowców wiedząc, ile narkotyków 

było ukrytych w pojeździe, myślał, że jego pracownik sprzedał brakującą część i z tego 

powodu zamordował swojego podwładnego. Po tym wydarzeniu wycieczki do Turcji stały się 

mniej popularne… 

Najświeższe wiadomości: 

„Funkcjonariusze Śląskiej Służby Celnej zlikwidowali rozlewnie nielegalnego alkoholu. W 

garażu mundurowi zatrzymali 574 litry nielegalnego alkoholu”. 

/10.06.2015, źródło: IC Katowice/ 

„Kierowca ciężarówki umieścił silny magnes na impulsatorze skrzyni biegów. Magnes, który 

zakłócał pracę tachografu. Za fałszowanie czasu pracy kierowców odpowie kierowca i 

właściciel firmy transportowej.”  

/28.05.2015, źródło: IC Katowice/ 

Pracownicy Izby Celnej wciąż spotykają się z niebezpieczeństwem i wysokim ryzykiem 

pracy. Społeczeństwo patrzy na celników przez pryzmat stereotypów, a nie faktycznej wiedzy 

na temat ich pracy. „Banda nierobów i dyletantów” – to jedne z licznych określeń 



funkcjonariuszy, które można spotkać, przeglądając fora internetowe. Czy aby nie jest to sąd 

zbyt pochopny?  

 


