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„Praska wiosna" 
z okien konsulatu PRL w Ostrawie 

Powszechnie znany jest negatywny stosunek władz PRL do wydarzeń tzw. Praskiej 
Wiosny 1968 r. w Czechosłowacji, który w sierpniu 1968 został potwierdzony udzia-
łem Ludowego Wojska Polskiego w interwencji zbrojnej Układu Warszawskiego 
w tym kraju, kładącym  kres demokratycznym reformom.  Poglądy  te podzielali także 
pracownicy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w Czechosłowacji. 
Dotyczyło to także Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie, który ze względu na 
bliskość granicy z Polską  oraz mniejszość polską  na Zaolziu odgrywał szczególną 
rolę w stosunkach polsko-czechosłowackich. 

Prezentowany niżej dokument, zatytułowany „Notatka" stanowi przykład i po-
twierdzenie tego stanowiska. Jego treść dotyczy jednej z licznych wówczas u po-
łudniowych sąsiadów  Polski demonstracji przeciwko prześladowaniom studentów 
w Polsce po wydarzeniach marca 1968. Jedna z nich odbyła się 28 III 1968 r. przed 
ostrawskim konsulatem. Demonstracja, będąca  przejawem demokratyzacji życia pu-
blicznego w Czechosłowacji, zapoczątkowanego  na plenum Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Czechosłowacji 17 1 1968 r. spotkała się ze stanowczym pro-
testem kierującego  wówczas placówką  PRL w Ostrawie Jana Korczyńskiego. Wiele 
interesującego  światła na nastroje panujące  wówczas w regionie ostrawskim rzucają 
nie tylko poglądy  przedstawicieli PRL nad Ostrawicą  na sytuację w obu krajach, ale 
i reakcja ostrawskich władz partyjnych i mediów na opisywane w „Notatce" wyda-
rzenia jak i konkluzje Korczyńskiego z tym związane. 

„Notatka" pochodzi ze zbiorów Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w Warszawie. Jest kopią  sześciostronnicowego maszynopisu, który trafił  z Ostrawy 
do Dyrekcji Departamentu I MSZ. Jest oznaczony sygnaturą  D I Cz. 0-24-4-68. 

[...] 
Konsulat Generalny TAJNE 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [... ] 
w Ostrawie 

86 



N o t a t k a 

Wprowadzając  w życie nowy kurs polityczny przyjęty na grudniowo-stycznio-
wym plenum KC Komunistycznej Partii Czechosłowacji, nazywany ogólnie „pro-
cesem demokratyzacji" - w warunkach województwa północnomorawskiego wy-
tworzył się pewien klimat, w którym stały się możliwe zdarzenia świadczące  o nie-
przyjaznym stosunku do Polski niektórych osób i grup społecznych. Odnosi się to 
w szczególności do pewnych grup inteligencji oraz części młodzieży studenckiej. 

Od pewnego czasu krążyły  pogłoski, że w związku  z marcowymi wydarzeniami 
warszawskimi, odbędzie się w Ostrawie demonstracja młodzieży studenckiej na znak 
solidarności z wystąpieniami  studentów w Warszawie. O próbie takiej dowiedzieliśmy 
się konkretnie w dniu 18 marca 1968, gdy do Konsulatu Generalnego PRL w Ostrawie 
przybyła 3 osobowa delegacja studentów z Instytutu Pedagogicznego w Ostrawie. 
Delegacja przedstawiła się, że reprezentuje grupę 140 studentów tej uczelni, którzy 
zebrali się, aby wyrazić swoją  solidarność z wystąpieniami  studentów warszawskich. 
W tym duchu uchwalono rezolucję, którą  chciano wręczyć w Konsulacie. Przyjmujący 
towarzysze z kierownictwa Konsulatu wyjaśnili delegacji, że ich akcja solidarnościowa 
jest wynikiem niedostatecznego poinformowania  o istocie wydarzeń warszawskich. 
W czasie rozmów z delegacją  wyjaśniono jej obszernie tło zajść warszawskich sprowo-
kowanych przez grupę reakcjonistów, ustosunkowano się zdecydowanie krytycznie do 
przedsięwziętej akcji solidarnościowej i nie zgodzono się na przyjęcie rezolucji. 

W dniach następnych napięcie wokół całej tej sprawy stopniowo wzrastało. Można 
powiedzieć, że było ono odbiciem ogólnej atmosfery  w mieście, wytwarzanej przez 
prasę, która w rezultacie doprowadziła do zmian w kierownictwie partyjnym miasta 
Ostrawy. W takich warunkach doszło w dniu 28 marca 1968 roku, do demonstracji 
grupy młodzieży przed Konsulatem Generalnym PRL w Ostrawie. 

O godz. 16-tej zebrała się w centrum miasta grupa studentów i młodzieży szkol-
nej licząca  około 250 osób, która przybyła w sposób zorganizowany przed gmach 
Konsulatu o godz. 16.30. Grupa niosła hasło naczelne z napisem: „Demonstracja 
popierająca  polskich studentów i profesorów!".  Były też i inne hasła jak np.: „Vivat 
demokracja", „Życzymy Wam Dubćeka", „Akademikom-akademicką  ziemię" (pudu) 
„Rebels" czyli rebelia i inne. Przed Konsulatem młodzież skandowała w języku cze-
skim swoje hasła, poczym chóralnie odczytano treść rezolucji przygotowanej uprzed-
nio. Uczestnicy tego incydentu w formie  skandowania domagali się również spo-
tkania z konsulem dla przekazania swojej rezolucji. Były to godziny pozaurzędowe, 
bowiem Konsulat pracuje do godz. 15.30. Po pół godziny od przybycia demonstracji 
jeden z pracowników poinformował  zgromadzonych, że dziś nikt nie przyjmie żadnej 
delegacji, natomiast może być przyjęta w godzinach urzędowych dnia następnego. Po 
tym oświadczeniu zebrana młodzież powoli zaczęła się rozchodzić. Przed rozejściem 
się demonstranci pozawieszali swoje hasła na parkanie przed Urzędem oraz na pobli-
skich drzewach. Całe to wydarzenie trwało około 3 kwadranse. 

Należy podkreślić, że demonstracja przebiegała w spokojnej atmosferze,  oprócz 
powyższych nieprzyjaznych akcentów nie było żadnych prowokacyjnych wystąpień, 
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nie było wrogich okrzyków antypolskich lub szowinistycznych. Ogromna większość 
uczestników składała się właściwie z młodzieży w wieku szkoły średniej, pozostała 
część to grupa studentów z ostrawskich wyższych uczelni, głównie z Wyższej Szkoły 
Górniczej. Była też garstka osób starszych, którzy zachowywali się biernie, raczej 
jako obserwatorzy. Potwierdziła częściowo naszą  ocenę notatka prasowa w „Novej 
Svobodzie" z dnia 30 marca b.r. podpisana przez inż. Radomira Kittricha - prorek-
tora Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie w której czytamy m.in.: 

„Jako uczestnik tej demonstracji chciałbym nieco poprawić waszą  informację, 
(tzn. Novej Svobody). Nie byli obecni tylko studenci wyższych uczelni, jak pisze-
cie, ale przede wszystkim uczniowie szkół średnich w Ostrawie. Z Wyższej Szkoły 
Górniczej oprócz mnie byli obecni również członkowie Uczelnianego Zarządu 
Cz.S.M , głównie po to, aby zapobiec przypadkowym wybrykom, które w jakiejkol-
wiek demonstracji mogą  zawsze wyniknąć". 

Następnego dnia po incydencie organ KW KPCz w Ostrawie „Nova Svoboda" 
nr 76 zamieściła notatkę p.t.: „Ostrawscy studenci o warszawskich wydarzeniach. 
Demonstracja przed Konsulatem PRL". W notatce pisze się m.in. 

„Prawie pięćset ostrawskich studentów zgromadziło się wczoraj na placu Frontu 
Narodowego obok teatru Jiřiho Myrona, skąd  udali się w pochodzie w kierunku 
Konsulatu Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Chcieli tam przekazać 
petycję protestacyjną,  w której wyrażają  swój sprzeciw wobec niedemokratycznego 
wtrącania  się w życie polskich studentów i profesorów.  Również w petycji potępia 
się rozniecanie antysemickich nastrojów przez oficjalne  polskie osobistości". Dalej 
notatka podaje hasła pod jakimi demonstrowali studenci, że daremnie przez pół 
godziny wywoływali konsula. 

O powyższych zajściach w tym samym dniu poinformowałem  szczegółowo 
Ambasadora PRL w Pradze tow. Włodzimierza Janiurka. Zgodnie z zaleceniem towa-
rzysza Ambasadora, delegacja studentów ostrawskich w liczbie 6 osób została przyjęta 
w siedzibie Konsulatu w dniu następnym tj. 29 marca 1968 o godz. 9 rano. Delegacja 
na wstępie oświadczyła, że przybyła z upoważnienia młodzieży biorącej  udział dnia 
poprzedniego w demonstracji władz czechosłowackich. Następnie odczytano nam 
tekst rezolucji. W czasie spotkania z delegacją  studentów przedstawiciele Konsulatu 
Generalnego w sposób stanowczy wyrazili swoją  dezaprobatę dla całej demonstracji 
i w ogóle akcji solidarnościowej, ustosunkowali się zdecydowanie krytycznie do rezo-
lucji i wszystkich określeń zamieszczonych w jej treści, wyjaśniając,  że studenci ostraw-
scy nie są  należycie poinformowani  o wydarzeniach w Polsce lub są  informowani  ten-
dencyjnie. Wykorzystano też tę okazję do pełniejszego naświetlenia istotnego tła wy-
darzeń warszawskich całkowicie zgodnie z przemówieniem Towarzysza Władysława 
Gomółki, z dnia 19 marca b.r. bez jakichkolwiek niedomówień. 

Z całym naciskiem przedstawiciele Konsulatu podkreślili, że zarówno wystąpie-
nie grupy młodzieży przed polskim urzędem konsularnym jak też i samą  rezolucję 
oceniamy jako niefortunną  próbę wtrącania  się organizatorów zajść do wewnętrz-
nych spraw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, próbę, która nie przyczynia się do 
umocnienia przyjacielskich stosunków czechosłowacko-polskich. Podkreślano 
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również, że strona polska - zgodnie z dobrymi zwyczajami - zachowuje i konse-
kwentnie przestrzega zasady pełnej lojalności i nie wtrącania  się w wewnętrzne 
sprawy Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej i naszym życzeniem jest, aby 
nikt i nigdzie nie naruszał tej jedynie słusznej zasady. 

Na zakończenie rozmowy, delegacja młodzieży zaprosiła kierownika urzędu 
konsularnego na wiec młodzieży, który ma się odbyć przed Ratuszem miejskim 
w Ostrawie dnia 2 kwietnia br. Zaproszenie nie zostało przyjęte, ponieważ życze-
niem delegacji było, aby Konsul Generalny publicznie na wiecu wyjaśniał stosunek 
władz polskich do studentów i profesorów  w kraju. Rzecz jasna, że w takim klimacie 
nie można było zgodzić się na udział w wiecu. Dlatego oświadczono delegacji aby 
zaproszenie przekazano do wojewódzkich władz czechosłowackich. 

W porozumieniu z Ambasadorem towarzyszem Janiurkiem, udałem się osobi-
ście w dniu 29 marca br. o godz. 17 do przewodniczącego  Miejskiej Rady Narodowej 
w Ostrawie inż. Józefa  Kempnego, który przyjął  mnie na moją  prośbę. Wizyta u prze-
wodniczącego  W [ojewódzkiej] R[ady] N[arodowej] tow. Jana Muśala nie mogła dojść do 
skutku z powodu jego nieobecności jak też jego zastępców. W oficjalnej,  przyjacielskiej 
rozmowie jaką  odbyłem z inż. Kempnym, wyraziłem nasze niezadowolenie z powodu 
ostatnich zajść zorganizowanych przez grupę ostrawskich studentów. Powiedziałem 
wyraźnie, że nie przeceniamy znaczenia tego zajścia lecz musimy je uznać jako próbę 
wtrącania  się pewnych osób do wewnętrznych spraw Polski, jako próbę zakłócenia przy-
jacielskich stosunków istniejących  między naszymi socjalistycznymi krajami. Prosiłem 
również, aby władze miasta zapobiegły w przyszłości podobnym incydentom. 

Przewodniczący  inż. Kempny wyraził ubolewanie w imieniu Miejskiej Rady 
Narodowej z powodu zaistniałych zajść, ocenił krytycznie demonstracje młodzie-
ży jako poczynanie nieodpowiedzialne i całkowicie niepotrzebne. Oświadczył, że 
ani on ani też Miejska Rada Narodowa nie podzielają  poglądu  młodzieży wyra-
żonego w rezolucji, że są  to całkowicie sprawy wewnętrzne naszego kraju i nikt 
ze strony czechosłowackiej nie powinien wtrącać  się do nich. Powołał się przy 
tym na niesłuszną  ingerencję Kurta Hagera z kierownictwa SED, która została 
odrzucona przez Czechosłowację. Dodał ponadto, że władze miejskie usiłowały 
nie dopuścić do tej demonstracji lecz wysiłki ich okazały się w obecnej sytuacji 
bezskuteczne. Przewodniczący  Kempny uznał również za potrzebne wyjaśnić, że 
w czasie demonstracji przed Konsulatem świadomie nie wzywał pomocy milicji 
dla zapewnienia ochrony naszego Urzędu, ponieważ uważa po doświadczeniach na 
Strachowie w Pradze, że interwencja organów milicyjnych byłaby w obecnej sytu-
acji nie wskazana. Nadmienił również, że będzie osobiście czuwał aby w przyszłości 
nie doszło do podobnych zajść, lecz w obecnej skomplikowanej sytuacji wewnętrz-
nej nie może dać nam całkowitej gwarancji, że gdzieś mała grupka młodzieży nie-
odpowiedzialnej nie wystąpi  z podobną  akcją. 

Następnego dnia ukazały się notatki w prasie wojewódzkiej, na które pragniemy 
zwrócić uwagę, ponieważ ich wymowa jest jednoznaczna. „Nova Svoboda" z dnia 
30 marca b.r. zamieściła krótką  notatkę pt. „Przekazanie protestacyjnej petycji. 
Studenci u polskiego konsula". W notatce pisze się następująco: 
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„Wczoraj przekazała protestacyjną  petycję 6-osobowa delegacja studencka kon-
sulowi generalnemu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej J.Korczyńskiemu. Referent 
delegacji Petr Donath wyjaśnił przy tym, że ta protestacyjna petycja nie wyraża 
stanowiska oficjalnych  urzędów czechosłowackich, lecz jest wyrazem poglądów 
500 uczestników studenckiej demonstracji z 28 marca przed polskim konsulatem 
w Ostrawie na znak solidarności z wystąpieniami  studentów w PRL. Delegacja pro-
siła konsula o przekazanie petycji protestacyjnej do prasy polskiej. Przy tej oka-
zji zaprosiła go na zgromadzenie studentów, które ma się odbyć we wtorek dnia 
2 kwietnia o godz. 17-stej w Ostrawie na placu Rewolucji Październikowej". 

Jeszcze bardziej nieprzyjaźnie i niemal prowokacyjnie wypowiedział się na ten te-
mat „Głos Ludu" nr 39, organ KW KPCz w Ostrawie wychodzący  w języku polskim 
w obszernej notatce pod tytułem: „Rozsądek  przede wszystkim". Pisze on m.in.: 

„Około 500 osób skandowało hasła: Niech żyje demokracja! Precz z antysemi-
tyzmem! Solidaryzujemy się z polskimi studentami! Życzymy wam Dubćeka!... 
Studenci wręczyli petycję wyrażając  sprzeciw wobec niedemokratycznych inge-
rencji do życia polskich studentów i profesorów,  wobec antysemickich nastrojów. 
Wyrazili też poparcie dla studentów polskich". I dalej: „W tej chwili jesteśmy zaab-
sorbowani naszymi, wewnątrzkrajowymi  problemami, ale warszawskie wydarzenia 
niepokoją  zwłaszcza dlatego, że lękamy się, aby się nie posunęły zbyt daleko, aby 
olbrzymi dorobek całego polskiego narodu nie został przez nierozwagę przekreślo-
ny, zniweczony". 

Trzeba wreszcie podkreślić, że nikt z władz czechosłowackich nie ustosunkował 
się dotychczas publicznie do zaistniałej demonstracji studentów i młodzieży ostraw-
skiej w dniu 28 marca b.r. Nie uczyniła tego również żadna z gazet czechosłowac-
kich. To jednoznaczne milczenie czynników oficjalnych  daje wiele do myślenia. 

Ostrawa, dnia 30 marca 1968 r. 

Jan Korczyński 
Konsul Generalny PRL 

Sporządzono  w 4 egz.: 
Egz. Nr 1 - tow. H. Wendrowski - dyrektor Departamentu Konsularnego MSZ 
Egz. Nr 2 - tow. A. Małecki - Dyrektor Departamentu I MSZ 
Egz. Nr 3 - tow. W. Janiurek - Ambasador PRL w Pradze 
EGZ. Nr 4 - a/a 

90 


