Każda wyjątkowa myśl powinna stać się słowem,
każde znaczące słowo powinno zostać napisane i
każde mądre napisane słowo powinno stać się faktem.

Každá unikátna myšlienka, by sa mala stať slovom,
každé zmysluplné slovo, by sa malo stať písmom
a každé múdre písmo, by sa malo stať skutkom.
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Wspólnie reaktywujmy ideę rozwoju

Obnovme spoločne rozvoj
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Izb Handlowych
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działających pod TATRAMI

pôsobiacich pod TATRAMI

Przeszłość - w drugiej połowie XIX wieku, w
czasach, gdy TATRY należały do AustroWęgier, nasi dziadowie zaczęli budować osady
tatrzańskie i zapoczątkowali rozwój TATR Korony KARPAT. Do pierwszej wojny
światowej doprowadzili pod TATRY kolej (1872
- magistrala Koszyce-Bogumin), zrealizowali
wschodnią obwodnicę kolejową TATR (1876 –
linia kolejowa Preszów-Tarnów), a w 1889 r.
oddano do użytku "Szlak turystyczny" (droga
gruntowa Wyżnie Hagi-T. Kotlina o nazwie
„Transwersal“).
Następnie połączyli (1895 – kolej PopradTatrzańska Łomnica, 1896 – kolej zębata
Szczyrba-Szczyrbskie Pleso, 1899 – linia
kolejowa Chabówka-Zakopane, 1908 – kolejka
elektryczna Poprad-St. Smokowiec, 1911 – St.
Smokowiec-T. Łomnica, 1912 – St. SmokowiecSz. Pleso). Na przełomie wieków drogami
przystosowanymi do ruchu samochodowego
połączyli PODHALE z TATRAMI, od Szczyrby
do Zakopanego.
Trzeciego etapu rozwoju TATR – kolejki
elektrycznej wokół TATR i tunelu pod
TATRAMI nasi przodkowie już nie zdążyli
zrealizować, ponieważ wybuchła pierwsza wojna
światowa, a my się podzieliliśmy. Trasa kolejki
elektrycznej z T. Łomnicy przez Zdziar miała
zostać przedłużona aż do Zakopanego a kolej
zębata ze Sz. Plesa do Stawu Popradzkiego, skąd
tunelem miała prowadzić do Morskiego Oka i w
Jaworzynie T. połączyć się z kolejką elektryczną.
W okresie międzywojennym nasi dziadowie
już w polskim Zakopanem zbudowali kolejkę
linową na Kasprowy Wierch a w powstałej
Czechosłowacji kolejkę linową z T. Łomnicy na
Łomnicę. Drogę gruntową „Transwersal“
przemianowano
na
„Drogę
Wolności“,
stopniowo ją wyasfaltowano i od Podbańskiego
przedłużono do Łysej Polany. W tych czasach
TATRY – Korona KARPAT były zaliczane do
europejskich i światowych liderów ruchu
turystycznego.
Teraźniejszość - od II. wojny światowej do
dzisiaj żyjemy z dzieł wytworzonych przez
naszych dziadów i pradziadów. Nas było stać
jedynie na odtworzenie i modernizację tego, co
oni wymyślili i zbudowali. TATRY śpią a świat
nam uciekł daleko. Co pozostawimy po sobie my,
pokolenie ich synów? Czy na długiej drodze w
przyszłość zrobimy pierwszy krok, czy
zostawimy to następnym pokoleniom?
Z szacunku do naszych pradziadów i dziadów
oraz z poczucia odpowiedzialności wobec

Minulosť – v druhej polovici 19. stor.,
v časoch, keď TATRY boli Rakúsko-Uhorské,
naši prarodičia začali budovať tatranské osady a
naštartovali rozvoj TATIER - Koruny KARPÁT.
Do prvej svetovej vojny priviedli železnicu pod
TATRY (1872 – Košicko - Bohumínska
magistrála), uskutočnili východný obchvat
TATIER (1876 – železnica Prešov - Tarnów)
a v roku 1889 uviedli do užívania Turistickú
cestu (prašná cesta Vyšné Hágy - T. Kotlina s
názvom „Transverzála“).
Následne spojili (1895 – železnica Poprad Tatranská Lomnica, 1896 – zubačka Štrba Štrbské Pleso, 1899 – železnica Chabówka Zakopané, 1908 – električka Poprad - St.
Smokovec, 1911 – St. Smokovec - T. Lomnica,
1912 – St. Smokovec - Št. Pleso). Na prelome
storočí autocestami prepojili PODTATRIE
s TATRAMI od Štrby po Zakopané.
Tretiu etapu rozvoja TATIER – Električku
okolo TATIER a Tunel pod TATRAMI naši
prarodičia už zrealizovať nestihli, pretože
vypukla I. sv. vojna a my sme sa rozdelili.
Električka z T. Lomnice mala byť predĺžená cez
Ždiar až do Zakopaného a Zubačka zo Št. Plesa
mala byť predĺžená na Popradské Pleso, odtiaľ
tunelom na Morské Oko a spojiť sa s električkou
v T. Javorine.
V dobe medzi svetovými vojnami naši starí
rodičia už v poľskom Zakopanom postavili
lanovku
na
Kasprowy
Wierch
a v novovzniknutom Československu lanovku
z T. Lomnice na Lomnický štít. Prašnú
„Transverzalu“
ako
„Cestu
Slobody“
preasfaltovali a predĺžili od Podbanského až po
Lysú Poľanu. V tých časoch TATRY - Koruna
KARPÁT patrili medzi európskych a svetových
lídrov cestovného ruchu.

Súčasnosť – od II. svetovej vojny do dnes žijeme
z diel, ktoré vytvorili naši prarodičia a starí
rodičia. Zmohli sme sa len na rekonštrukcie
a modernizácie toho čo vymysleli a postavili.
TATRY zaspali a svet nám na míle ušiel. A čo
zanecháme my, naša generácia synov? Urobíme
na dlhej ceste prvé kroky, alebo to necháme na
budúce generácie?

przyszłych pokoleń mamy obowiązek po obu
stronach TATR rozpocząć publiczną i fachową
dyskusję o ich dalszym rozwoju, ochronie
środowiska naturalnego, infrastrukturze i ruchu
turystycznym. Transport po obu stronach TATR
jest w stanie krytycznym a TATRY w trybie
natychmiastowym
wymagają
zbudowania
nowoczesnego
i kompleksowego,
zintegrowanego
systemu
transportowego.
Spróbujmy nawiązać do udanego projektu w
budowie,
czyli
do
HISTORYCZNOKULTUROWO-PRZYRODNICZEGO
SZLAKU WOKÓŁ TATR, który jest wspólnym
polsko-słowackim produktem EUROREGIONU
TATRY, zainicjowanym przez przygraniczne
samorządy.
Dla świata (Europy, Ameryki, Azji, ...)
TATRY są jednym celem podróży i od nas, od
Polaków i Słowaków zależy, czy będą nas one
dzielić, czy łączyć. TATRY są wyjątkowe,
bezpieczne, ale dla świata nieznane. Inicjatywa
ich dalszego rozwoju musi zostać podjęta przez
nas, ludzi Tatr/Górali. Teraz jest właściwy czas,
aby zastanowić się nad przyszłością TATR
i określić ich dalszy rozwój. TATRY są naszym
wspólnym symbolem narodowym ...
Przyszłość – wspólny i skoordynowany
rozwój polsko-słowackich TATR ludziom w
regionach sąsiednich da pracę i skuteczniej je
rozpropaguje. Wypromuje i zbliży obie strony
gór, a żyjącym pod TATRAMI obywatelom i ich
przyszłym pokoleniom ułatwi życie i przyniesie
kolejne możliwości wzajemnej współpracy.
Najtrudniejsze są pierwsze kroki –
przygotowanie (studia, analizy, opinie biegłych,
wybór tras, ocena oddziaływania inwestycji na
środowisko naturalne, pozwolenia na budowę, ...)
Jest to zamierzenie, którego nie zrealizują sami
przedsiębiorcy, samorządy, ani Słowacja, czy
Polska - można je zrealizować tylko wspólnie,
przy wsparciu Unii Europejskiej. Jest to
wyzwanie i wyjątkowa szansa dla naszego
pokolenia, aby zapoczątkować nowy etap
wspólnego rozwoju naszych TATR, aby
pozostawić po sobie mądry przekaz dla
przyszłych pokoleń. Jesteśmy już czwartym
pokoleniem, które zna te idee. Ta myśl jest
idealnym przykładem zastosowania zasad, na
których powstała i istnieje do dzisiaj Unia
Europejska.
Jako pierwszy krok w celu wspólnego
rozwoju
TATR,
ochrony
środowiska
naturalnego, rozwoju transportu i ruchu
turystycznego
proponujemy
założenie

Z úcty k našim prarodičom a starým rodičom
a zo zodpovednosti voči budúcim generáciám
sme povinní začať odbornú a verejnú diskusiu na
oboch stranách TATIER o ich ďalšom rozvoji
z pohľadu životného prostredia, infraštruktúry
a cestovného ruchu. Doprava na oboch stranách
TATIER je v kritickom stave a TATRY
nevyhnutne a urýchlene potrebujú moderný
a komplexný integrovaný dopravný systém.
Naviažme na úspešný rozsiahly projekt vo
výstavbe a to HISTORICKO-KULTÚRNOPRÍRODNÚ CESTU OKOLO TATIER, ktorá je
spoločným poľsko-slovenským produktom
EUROREGIÓNU
TATRY
tvoreným
prihraničnými samosprávami.
Pre svet (Európu, Ameriku, Áziu, ...) sú
TATRY jednou destináciou a je na nás Poliakoch
a Slovákoch, či TATRY nás budú rozdeľovať,
alebo spájať. TATRY sú unikátne, bezpečné
a svetom nepoznané. Iniciatíva ich ďalšieho
rozvoja musí ísť od nás Tatrancov/Goralov.
Teraz je ten správny čas zamyslieť sa nad
budúcnosťou TATIER a zadefinovať ich a náš
ďalší rozvoj. TATRY sú našim spoločným
národným symbolom ...

Budúcnosť – spoločný a koordinovaný
rozvoj Poľsko-Slovenských TATIER dá ľuďom
v okolitých regiónoch prácu a ešte viac ich
zviditeľní. Spropaguje a zblíži obe strany
TATIER a obyvateľom žijúcim pod TATRAMI
a ich budúcim generáciám uľahčí život a prinesie
ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.
Najťažšie sú prvé kroky – príprava (štúdie,
analýzy, znalecké posudky, výber trás, posúdenia
vplyvov stavieb na životné prostredie, stavebné
povolenia, ...) Je to zámer, ktorý sami
nezrealizujú podnikatelia, samospráva a ani
Slovensko, resp. Poľsko – je to zámer
realizovateľný výlučne spoločne a za podpory
Európskej únie. Je to výzva a jedinečná
príležitosť pre našu generáciu začať novú etapu
spoločného rozvoja našich TATIER a zanechať
zmysluplný odkaz budúcim generáciám. Sme už
štvrtá generácia, ktorá tieto myšlienky pozná.
Tento zámer je ideálnym príkladom uplatnenia
princípov, na ktorých bola založená a doteraz
existuje Európska únia.

POLSKO-SŁOWACKIEGO
KLASTRA
z udziałem
samorządów
regionalnych,
zainteresowanych instytucji, uczelni, izb
handlowych,
ważnych
podmiotów
gospodarczych i organizacji pozarządowych.
Od nas tylko zależy, jak nas będą oceniać
następne pokolenia.
ZACZNIJMY RAZEM REALIZOWAĆ
I URZECZYWISTNIAĆ TE WYJĄTKOWE IDEE!
Zakopane, 5. październik 2018

Ako prvý krok navrhujeme založenie
POĽSKO - SLOVENSKÉHO KLASTRA za
účelom spoločného rozvoja TATIER z pohľadu
životného prostredia, dopravy a cestovného
ruchu za účasti regionálnej samosprávy,
dotknutých štátnych inštitúcii, vysokých škôl,
obchodných
komôr,
významných
podnikateľských subjektov a tretieho sektora.

Máme vo svojich rukách ako budú nasledujúce
generácie hodnotiť našu generáciu.
POĎME SPOLU ZREALIZOVAŤ A NAPLNIŤ TIETO
UNIKÁTNE MYŠLIENKY!
Zakopane, 5. október 2018
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