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W ŚWIETLE RAPORTÓW AMBASADY PRL W PRADZE

Po względnej normalizacji stosunków na linii Warszawa–Praga, która nastąpiła 
w latach siedemdziesiątych XX w., kolejna dekada przyniosła wyraźne pogor-
szenie atmosfery ofi cjalnych relacji. Dla polityki zagranicznej Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej (PRL) była to najtrudniejsza dekada, nie tylko w relacjach 
z południowym sąsiadem i państwami bloku wschodniego, ale przede wszystkim 
w kontaktach z Zachodem.

Podobnie jak jesienią 1956 r., ekipa rządząca Czechosłowacką Republiką 
Socjalistyczną (CSRS) z nieufnością odnosiła się do procesu przemian w Polsce, 
zarówno związanych z powstaniem w 1980 r. związku zawodowego „Solidar-
ność”, jak i zapoczątkowanych później przez Okrągły Stół w 1989 r.

Władze Komunistycznej Partii Czechosłowacji (KPCz) wyrażały szczegól-
ny niepokój z powodu wydarzeń w Polsce w 1980 r. Oceniano je jako przejaw 
słabości Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), a nadzieje na zmianę 
sytuacji wiązano z nowym I sekretarzem PZPR Stanisławem Kanią, podobnie jak 
od 1981 r. – z Wojciechem Jaruzelskim1. 

Propaganda prowadzona przez KPCz przedstawiała sytuację gospodarczą 
w Polsce jako katastrofalną i jednocześnie podkreślała zagrożenia dla współpra-
cy gospodarczej obu państw oraz ostrzegała przed możliwością wykupu przez 

1  Szerzej na temat stanowiska CSRS wobec sytuacji w Polsce: A. Kobus, Czechosłowacja wo-
bec narodzin, rozwoju i delegalizacji „Solidarności” (1980–1982). Toruń 2006.
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Polaków towarów na terenie CSRS. Argumenty te stanowiły swoisty straszak 
wobec własnego społeczeństwa, mający zniechęcić je do jakichkolwiek prób 
przeciwstawiania się rządzącym. Szybko też miało się okazać, że Gustáv Hu-
sák należał do najgorętszych zwolenników rozwiązań siłowych w stosunku do 
„Solidarności” i jej działań, które w interpretacji kierownictwa KPCz były inspi-
rowane przez „siły imperialistyczne” na Zachodzie. Władze czechosłowackie, 
a za nimi media, informowały o konfrontacyjnym charakterze działań związ-
ku „Solidarność”, a zagrożeniem płynącym z Polski tłumaczono decyzje rządu 
w Pradze o wzmocnieniu granicy z Polską oraz o ograniczeniu indywidualnego 
ruchu turystycznego na granicy czechosłowacko-polskiej2.

Atmosfera nieufności we wzajemnych kontaktach stawała się coraz do-
tkliwsza, polscy dyplomaci oraz Polacy pracujący w Czechosłowacji poddawani 
byli nawet pewnym formom izolacji. Strona czechosłowacka kierowała do roz-
mów z Polakami mniej kompetentnych pracowników niższego szczebla, a środki 
masowego przekazu informowały o katastrofalnej sytuacji gospodarczej Polski 
oraz wynikającym stąd pogorszeniu wymiany handlowej między obu państwami. 
Dlatego też, podobnie jak w latach poprzednich, działania na rzecz zmiany zaist-
niałej sytuacji powierzono polskim placówkom dyplomatycznym i konsularnym, 
ze szczególnym wskazaniem na funkcjonujące na ich terenie struktury PZPR.

Zadaniami organizacji partyjnych PZPR na terenie Czechosłowacji stały się 
konsolidacja i aktywizacja członków partii poprzez samooczyszczenie szeregów 
partyjnych, prowadzenie aktywnej walki z „antysocjalistycznymi elementami”, 
wzmożenie pracy ideologicznej przez szkolenie członków partii, uwypuklanie 
linii partii w kontaktach z kontrahentami czechosłowackimi oraz organizacja 
szkoleń dla polskiej młodzieży robotniczej pracującej w Czechosłowacji3.

Pracownicy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych odnosili 
się nieufnie także do tych polskich pracowników na terenie Czechosłowacji, któ-
rzy wstąpili do „Solidarności”. Sugerowano im zawieszenie działalności związ-
kowej na czas pobytu w CSRS lub działalność w strukturach związków zawodo-
wych koncesjonowanych przez państwo4.

2  Tamże, s. 67–68. O decyzji tej poinformowano rząd polski podczas spotkania, które odbyło się 
6–7 listopada 1980 r. Rząd KPCz powoływał się na podobną decyzję NRD.

3  Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Ro-
botniczej (dalej AAN, KC PZPR), sygn. LXXXVI-192, dok. 23: Protokół nr 13/81 z posiedzenia 
plenarnego Komitetu Partyjnego PZPR w CSRS z udziałem I sekretarzy POP, 23.10.1981.

4  Tamże, dok. 25: Protokół nr 1/81 z posiedzenia Egzekutywy Komitetu Partyjnego w CSRS, 
8.01.1981. 
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Sytuacja, w jakiej znaleźli się pracownicy służby zagranicznej PRL w Cze-
chosłowacji, nie była komfortowa i wymagała aktywnych działań w celu odzys-
kania zaufania towarzyszy z KPCz. Oczekiwano więc, że pacyfi kacja „Solidarno-
ści” i uspokojenie sytuacji w kraju przyniesie też zmiany w postrzeganiu Polski 
przez władze czechosłowackie oraz część społeczeństwa tego kraju, poddanego 
oddziaływaniom propagandy. Reakcją na radiową wiadomość o wprowadzeniu 
stanu wojennego było stawienie się do pracy merytorycznych pracowników pol-
skiej ambasady oraz Biura Radcy Handlowego. Wyrażali oni pełne poparcie dla 
poczynań władz oraz podjęli decyzję o prowadzeniu od 14 grudnia narad i spo-
tkań z polskimi załogami pracującymi w Czechosłowacji, mających uspokoić 
nastroje pośród robotników5. 

Stan wojenny w Polsce spotkał się z akceptacją Związku Radzieckiego 
i innych państw bloku wschodniego oraz wpłynął na wzmocnienie pozycji 
PRL w tym bloku. Także na praskim gruncie starano się o poprawę relacji z so-
jusznikami. Polscy dyplomaci nawiązali kontakty z dyplomatami radzieckimi 
w Pradze. 15 grudnia Stefan Gajda, I sekretarz Komitetu Partyjnego (KP) PZPR, 
spotkał się z przedstawicielem Ambasady Związku Radzieckiego w Pradze, któ-
ry wyraził poparcie dla polityki polskiego rządu i zadeklarował pomoc polityczną 
i materialną. Nadzieje na większe otwarcie władz czechosłowackich stwarzało 
spotkanie, które odbyło się 16 grudnia między Gajdą a Divišem z Wydziału Za-
granicznego Komitetu Centralnego KPCz, który pogratulował zdecydowanego 
kroku polskich władz, dyscypliny partyjnej oraz sprawności milicji i wojska. 
Podkreślił, że brak ambasadora w Pradze nie wpłynie na zakres czechosłowackiej 
współpracy i pomocy. 

Już następnego dnia po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce czechosło-
wackie media zmieniły ton swoich relacji dotyczących sytuacji w naszym kraju. 
Decyzję tę interpretowano jako działania w obronie socjalizmu i stabilizacji sy-
tuacji nie tylko w Polsce, ale w całym bloku wschodnim, a nade wszystko jako 
wyeliminowanie „kontrrewolucyjnego zagrożenia”. W tej sytuacji kolejne lata 
miały przynieść poprawę relacji polsko-czechosłowackich i ich powrót na wcześ-
niejsze tory.

Stosunki polsko-czechosłowackie po drugiej wojnie światowej w dużej 
mierze opierały się na współpracy gospodarczej. Oba kraje łączyły silne więzi 
ekonomiczne wynikające z przynależności do Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-

5  Tamże, dok. 51: Pismo w sprawie sytuacji na placówce po wprowadzeniu stanu wojennego 
w PRL, Praga, 16.12.1981.
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darczej (RWPG) oraz z obopólnej wymiany towarowej, a zwłaszcza surowcowej. 
Dlatego też obie strony odczuły skutki kryzysu gospodarczego, który ogarnął 
Polskę. Praga z niepokojem oceniała spadek możliwości dostaw polskich surow-
ców (zwłaszcza węgla) dla czechosłowackiej gospodarki.

Władze PRL, świadome katastrofalnej sytuacji gospodarczej kraju, pogłę-
bionej wprowadzeniem embarga gospodarczego, próbowały poprawić stan wy-
miany handlowej z CSRS. Od sierpnia 1980 r. zaczęły pojawiać się trudności 
w wymianie handlowej, wynikające z tego, że strona polska nie dostarczyła 
618 tys. ton węgla, a tym samym eksport do CSRS spadł w porównaniu z rokiem 
poprzednim6. Nadal utrzymywały się problemy z dostawami części zamiennych 
do ciągników, samochodów ciężarowych i maszyn rolniczych, niezadowalająca 
była kooperacja w zakresie produkcji traktorów, spadał eksport usług budowla-
nych, współpraca naukowo-techniczna osłabła na skutek zwrotu CSRS w kierun-
ku państw zachodnich. Towary wymieniane w ramach porozumień o współpracy 
gospodarczej i naukowo-technicznej nie przekraczały 10% wartości obrotów, 
a kooperacja produkcyjna obejmowała kilka porozumień rzędu 3–4% wymiany. 
Eksport i tranzyt w ramach usług transportowych zrealizowano w 80–90%. Za-
dłużenie Polski wobec Czechosłowacji wskutek różnic eksportu i importu wyno-
siło 26,3 mln rubli.

Od początku 1982 r. dużą wagę przykładano do realizacji planów wymiany 
handlowej. Wytyczne w kraju zobowiązywały placówki do wzmożenia wysiłków 
na rzecz umocnienia kontaktów i pełnej realizacji umowy handlowej. Szczególnie 
ważna była praca ostrawskiej placówki konsularnej PRL, ze względu na czter-
dziestoprocentowy udział okręgu południowomorawskiego w realizacji polsko-
-czechosłowackiej umowy handlowej7. Jednocześnie czechosłowacką pomoc dla 
pogrążonej w kryzysie PRL, w wysokości 36 mln rubli, uznano za rzeczywisty 
przejaw internacjonalizmu.

Na stan relacji gospodarczych wpływ miało zorganizowane w Pradze 8–
10 lutego 1982 r. spotkanie wicepremiera i przewodniczącego Komisji Planowa-
nia PRL z wicepremierem i przewodniczącym komisji planowania CSRS8. Było 
to pierwsze spotkanie na szczeblu rządowym po 13 grudnia 1981 r., które miało 

6  Tamże, sygn. LXXVI-201, zał. do protokołu z 28.01.1982: Informacja o aktualnym stanie 
i perspektywach stosunków handlowych pomiędzy PRL i CSRS, wygłoszona na plenarnym posie-
dzeniu KP PZPR w Pradze, 28.01.1982.

7  Tamże, dok. 21: Protokół z posiedzenia KP PZPR w Pradze z udziałem pierwszych sekretarzy 
organizacji partyjnych w CSRS, 28.01.1982.

8  Informator o stosunkach polsko-czechosłowackich. Warszawa 1991, s. 69.
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także polityczny charakter i stało się okazją do przedstawienia rządowi czecho-
słowackiemu polskiej oceny sytuacji w kraju. Strona czechosłowacka obiecy-
wała polskiej delegacji pomoc doraźną i aktywizację współpracy gospodarczej 
w latach 1983–1985. Obie strony zadeklarowały szybkie podpisanie Protokołu 
o wymianie towarowej i płatnościach na 1982 r. Porozumienie to okazało się 
szczególnie ważne dla przyspieszenia kontraktacji dostaw z CSRS do PRL i za-
pewnienia lepszych warunków funkcjonowania polskiej gospodarki. Strona pol-
ska deklarowała wolne moce produkcyjne w przemyśle przetwórczym na skutek 
blokady polskiej gospodarki po wprowadzeniu stanu wojennego i szukała moż-
liwości przeniesienia ich do CSRS. Strona czechosłowacka zobowiązała się do 
udzielenia kredytu w wysokości 10 mln rubli (surowce, wyroby rynkowe) w celu 
zakończenia budowy zakładu produkującego żarówki w Pile. Problemem poru-
szanym podczas rozmów obu delegacji były kwestie zatrudnienia robotników 
z Polski. Strona czechosłowacka poinformowała, że rozwój czechosłowackiej 
ekonomiki nie stwarza warunków do zwiększenia liczby zatrudnionych Polaków. 
Rozpatrywane miały być jedynie indywidualne przypadki zapotrzebowania na 
konkretnych fachowców. Powodem, jak argumentowano, miał być nowy system 
ekonomiczny wprowadzony w styczniu 1982 r., zakładający płacę za konkretnie 
wykonaną pracę, co dawało mniejszej załodze możliwość lepszego zarobku. Po-
rozumienia o zatrudnieniu mogły być zawierane jedynie między ministerstwami 
pracy Polski i Czechosłowacji. W latach 1980–1981 Polacy pracujący na terenie 
CSRS znajdowali się pod obserwacją czechosłowackich służb bezpieczeństwa 
w związku z obawami o możliwość „eksportu solidarnościowej rewolucji”. Poza 
motywami ekonomicznymi był to istotny powód ograniczenia liczby Polaków 
zatrudnianych w Czechosłowacji i ich izolacji na terenie tamtejszych zakładów 
pracy.

W sferze relacji politycznych strona polska dążyła do powrotu do tradycyj-
nie przyjaznych relacji z Pragą. Najważniejszymi zadaniami placówek dyploma-
tycznych i konsularnych PRL na terenie CSRS były poprawa atmosfery kontak-
tów oraz podkreślanie, że Polska nigdy nie zejdzie z drogi budownictwa socja-
listycznego, a współpraca z CSRS na gruncie międzynarodowym nadal będzie 
istotnym elementem kształtowania systemu bezpieczeństwa. Temu celowi miała 
służyć planowana wizyta w Pradze ministra spraw zagranicznych PRL Stefana 
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Olszowskiego (nastąpiła 9–10 grudnia 1982 r.) oraz zapowiadane na grudzień 
1982 r. spotkanie wicepremierów PRL i CSRS9.

Dla potwierdzenia powrotu do normalizacji wzajemnych stosunków istotne 
stały się działania o charakterze propagandowym. W myśl uchwały VI konfe-
rencji sprawozdawczo-wyborczej PZPR polskich placówek w Czechosłowacji 
z 28 stycznia 1984 r. za szczególnie ważne zadanie Komitetu Partyjnego uzna-
no udział w organizacji obchodów czterdziestolecia PRL10. W związku z tymi 
obchodami zalecano propagowanie wśród społeczeństwa czechosłowackiego 
dorobku PRL jako niezawodnego ogniwa obronnego państw Układu Warszaw-
skiego oraz solidnego członu RWPG. Działania propagandowe miały utrwalić 
obraz pełnej normalizacji w PRL, likwidacji zagrożeń, powrotu do współpracy 
w ramach RWPG i wzmocnienia powiązań bilateralnych Warszawa–Praga11. 
Temu celowi służyła organizacja imprez o charakterze kulturalnym i propa-
gandowym (Dni Przyjaźni w całej Czechosłowacji, 159 wystaw, 42 koncerty, 
40 prelekcji, 7 konkursów wiedzy o Polsce) oraz inspirowanie publikacji na te-
mat Polski, które ukazały się w czechosłowackiej prasie, i audycji emitowanych 
w radiu i telewizji. 

Umacnianiu roli partii wśród Polaków pracujących za granicą służyły po-
nadto Wytyczne Sekretariatu KC PZPR do pracy organizacji partyjnych za gra-
nicą z grudnia 1983 r. W dziedzinie polityki informacyjnej krytycznie oceniono 
brak jednolitej koncepcji polskiej propagandy w CSRS, a zadanie właściwej ko-
ordynacji działań różnych instytucji, w tym Ośrodka Informacji i Kultury, powie-
rzono KP PZPR w ambasadzie PRL. Od 1983 r. działały także zespoły lektorów 
do obsługi zebrań partyjnych na terenie CSRS. Podstawowe organizacje partyj-
ne przy konsulatach w Bratysławie i Ostrawie organizowały zebrania partyjne, 
a konsulat w Ostrawie propagował informacje o wydarzeniach i procesach spo-
łeczno-politycznych zachodzących w Polsce12.

W 1984 r. polski ambasador w Pradze pozytywnie ocenił skutki działań na 
rzecz odbudowy dwustronnych powiązań nadszarpniętych sytuacją w Polsce 
w latach 1980–1981. Za fundament   bilateralnych stosunków uznał kontakty 

9  AAN, KC PZPR, sygn. LXXVI-201, dok. 24: Protokół z posiedzenia plenarnego KP PZPR 
w CSRS, 6.12.1982 – wystąpienie ambasadora Andrzeja Jedynaka; Informator..., s. 73. 

10  AAN, KC PZPR, sygn. LXXVI-221: Uchwała VI Konferencji sprawozdawczo-wyborczej 
PZPR w Czechosłowacji, 28.01.1984.

11  Tamże, dok. 17c: Informacja o przebiegu obchodów 40-lecia PRL w CSRS.
12  Tamże, dok. 3a: Referat egzekutywy pt. „Realizacja uchwał XVII Plenum KC PZPR”.
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polityczne, których wyrazem była wizyta delegacji partyjno-rządowej CSRS 
w Warszawie, trwająca od 30 listopada do 1 grudnia 1983 r.13

Normalizacja widoczna była także w innych dziedzinach. Lata 1981–1982 
zahamowały wymianę naukową w zakresie szkolnictwa wyższego i oświaty; wy-
miana ta zwiększyła dopiero w 1983 r. Wznowiono też rekrutację na studia polo-
nistyczne w Ołomuńcu i Pradze. Rozwijały się, choć na mniejszą skalę, kontakty 
społeczne. W 1984 r. granicę przekroczyło 120 tys. turystów i powrócono do idei 
kontaktów województw przygranicznych. 

Od 1982 r. zwiększano sukcesywnie wymianę osobową w zakresie kultury 
i nauki. Realizowano porozumienia w dziedzinie wymiany ministerstw kultury, 
kinematografi i, związków kompozytorów, co pośrednio wpłynęło na zwiększe-
nie obecności polskiej kultury w CSRS. Rozwojowi wymiany kulturalnej miało 
służyć podniesienie stawek wynagrodzeń dla twórców kultury.

W 1983 r. wzrosła polsko-czechosłowacka wymiana handlowa i Czechosło-
wacja stała się drugim partnerem Polski pod względem wielkości tej wymiany. 
Wstrzemięźliwość władz czechosłowackich ustępowała na rzecz normalizacji 
stosunków. Wpływ na to miały niewątpliwie warszawskie rozmowy Jaruzelskie-
go z Husákiem oraz wydane 1 grudnia 1983 r. oświadczenie delegacji obu państw 
na temat przywrócenia zaufania do linii PZPR. 

Sukcesywnie poprawiał się stan wymiany handlowej PRL i w 1983 r. osiąg-
nęła ona pułap wymiany z krajami socjalistycznymi, jaki miał miejsce przed 
kryzysem. Obroty handlowe z CSRS uzyskały wartość 1 711 mln rubli i były 
o 7,2% większe, niż planowano. Nadal jednak utrzymywało się ujemne dla Polski 
saldo, które w końcu 1983 r. wynosiło ponad 100 mln rubli. Trudności w polskim 
eksporcie spowodowały opóźnienia kontraktacji towarów, opieszale działali pol-
scy odbiorcy towarów czechosłowackich. Dlatego też strona polska postanowiła 
wzmocnić działania Biura Radcy Handlowego przy ambasadzie w Pradze i za 
niekorzystną uznała rywalizację polskich przedsiębiorstw handlu zagranicznego 
na terenie CSRS (Budimex, Elektrim, Nawimor i Polserwis). 

Wzrastał również tranzyt przez polskie porty (do 32%) i Polska stała się 
w tej dziedzinie  pierwszym partnerem CSRS. W 1983 r. wielkość tranzytu cze-
chosłowackiego osiągnęła wartość 2 405 tys. ton.  

Stosunki konsularne koncentrowały się na opiece nad polskimi obywatela-
mi (14 tys.) i pracy polonijnej, ruchu osobowym, kwestiach celnych, problemach 

13  Tamże, dok. 7d: Wystąpienie programowe ambasadora PRL Andrzeja Jedynaka, wygłoszone 
na naradzie partyjno-zawodowej 27.02.1984.
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przy przekraczaniu granicy – nie zniesiono bowiem ograniczeń wprowadzonych 
w stanie wojennym.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych we wzajemnych relacjach nie nastą-
piły jakościowe zmiany i relacje te utrzymywały się na jednakowym poziomie, 
aczkolwiek ze zróżnicowaną intensywnością14. Silniej niż w poprzednich latach 
uwidoczniła się tendencja do nawiązywania kontaktów na szczeblach podstawo-
wych – zakładów pracy, instytucji, organizacji społecznych. 

Po zahamowaniu w 1980 r. dostaw specjalizacyjnych i kooperacyjnych, od 
1984 r. obroty towarowe z Czechosłowacją zaczęły wzrastać. O wysokim tempie 
tego wzrostu zadecydowały trudności w imporcie z państw kapitalistycznych, uru-
chomienie w PRL mechanizmów stymulujących wzrost eksportu, wykorzystanie 
komplementarności obu gospodarek i lokalizacji ośrodków przemysłowych po 
obu stronach granicy. Następowały dalsze zmiany w strukturze eksportu: wzrósł 
udział maszyn i urządzeń (75% w 1988 r. wobec 62% w 1983 r.), zmniejszył się 
natomiast udział surowców (z 26,4% w 1983 r. do 16% w 1988 r.). Nie zrealizo-
wano w pełni wymiany w ramach kontyngentów towarowych. Strona czechosło-
wacka nie dostarczyła towarów o wartości 80 mln rubli – sprzętu medycznego, 
węglarek, samochodów dostawczych, wyposażenia do taboru kolejowego, dywa-
nów, mebli i pralek automatycznych. Z kolei w ramach polskiego eksportu nie 
wysłano towarów o wartości 40 mln rubli – urządzeń dźwigowo-transportowych 
dla kopalni odkrywkowych, techniki słaboprądowej, narzędzi, materiałów ścier-
nych, barek, kabli. Nadal poważną przeszkodą w rozwoju współpracy był brak 
podstaw formalnoprawnych bezpośredniej kooperacji przedsiębiorstw.

W drugiej połowie lat osiemdziesiątych powoli zdołano odbudować obec-
ność polskiej kultury na rynku czechosłowackim. Na ekranach czechosłowackich 
kin pokazano 120 polskich fi lmów. W repertuarach orkiestr i fi lharmonii było 
40 polskich utworów, m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, 
Wojciecha Kilara, Henryka Mikołaja Góreckiego, Karola Szymanowskiego. Na 
afi szach znajdowało się 15 sztuk teatralnych polskich autorów, w tym sześć pre-
mier. Podpisano umowę o bezpośredniej współpracy Teatru Nowego z Warszawy 
z Teatrem Realistycznym w Pradze, Teatru Powszechnego z Łodzi z Teatrem 
Neumanna, „Kalamburu” z Wrocławia z „Ypsylonem” z Pragi. Wydarzeniami 
artystycznymi były występy teatru „Studio” w ramach Dni Warszawy, pokazy 
Sceny Plastycznej z Lublina, występy Opery Kameralnej z Warszawy na Mię-
dzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Brnie, polskich solistów na Festiwa-

14  Tamże, sygn. LXXVII-31: Raport polityczny ambasady PRL w Pradze za 1988 r.



75Ofi cjalne relacje polsko-czechosłowackie w latach 1980–1989...

lu Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach oraz pokazy plastyków na koszyc-
kim festiwalu malarskim i na biennale grafi ki w Brnie oraz Bańskiej Bystrzycy. 
W 1988 r. wydano w Czechosłowacji sześć dramatów polskiej literatury. Wy-
dawnictwa przygotowały 18 polskich tytułów w nakładzie 260 tys. egzemplarzy. 
W czechosłowackiej telewizji pokazano 143 programy dotyczące Polski, w tym 
pięć fi lmów fabularnych, fi lmy dla dzieci, fi lmy dokumentalne, audycje rozryw-
kowe i sportowe (transmisja z festiwalu piosenki w Sopocie czy Wyścig Pokoju). 
Informacje na temat Polski były jednak powierzchowne, selektywne i ukazywały 
pogorszenie sytuacji gospodarczej w Polsce oraz brak przeciwdziałania PZPR na-
ciskom opozycji antysocjalistycznej popieranej przez Kościół. Dlatego też strona 
polska źle oceniała realizację współpracy telewizji obu krajów – brak koproduk-
cji, nikłą obecność polskiej twórczości fi lmowej i teatralnej oraz publicystyki 
o tematyce gospodarczej i politycznej. Lukę tę zapełniał częściowo odbiór pol-
skiej telewizji na terenie Czechosłowacji, co z czasem władze tego kraju ograni-
czyły. 

W dziedzinie nauki, szkolnictwa i młodzieży w roku 1988/1989 przywróco-
no wzajemną rekrutację na studia kierunkowe doktoranckie oraz staże naukowe. 
Administracyjne bariery utrudniały bezpośrednią współpracę uczelni oraz reali-
zację praktyk wymiany dydaktyczno-wychowawczej. Nie udało się wyelimino-
wać przeszkód w rozwoju polonistyki, bohemistyki, słowacystyki. 

Stosunki konsularne i ruch osobowy nie odpowiadały potrzebom ludno-
ści polskiej, głównie w zakresie ochrony prawnej i ruchu osobowego. Opieka 
urzędów konsularnych nie napotykała przeszkód. Czechosłowackie urzędy nie 
uznawały jednak interwencji i skarg polskich konsulatów na postępowanie orga-
nów celnych, ochrony granic, ochrony porządku. Interwencje w sprawach obrotu 
prawnego były bardziej skuteczne. W czwartym kwartale 1988 r. służby celne 
CSRS gorzej traktowały polskich obywateli przekraczających granicę i przewo-
żących towary. 15 listopada tegoż roku bez ostrzeżenia wprowadzono nowe, za-
ostrzone przepisy celne. Od dwóch lat obowiązywać miała umowa turystyczna, 
brakowało jednak do niej konwencji wykonawczej. Z polskiej inicjatywy doszło 
do zorganizowania III sesji wspólnej komisji ds. ruchu osobowego i turystyki, 
która miała zliberalizować wymianę graniczną, ale ze względu na opory strony 
czechosłowackiej nie było to możliwe (obawy przed turystyką handlową Pola-
ków).
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Proces przemian zapoczątkowanych pierestrojką przebiegał w CSRS znacz-
nie wolniej niż w Polsce czy na Węgrzech, choć coraz aktywniejsze były śro-
dowiska opozycyjne na Słowacji i w Czechach. Władze zareagowały natomiast 
usztywnieniem stanowiska KPCz i niechęcią do jakichkolwiek reform15.

Okazją do omówienia i wyjaśnienia problemów we współpracy była wizyta 
Wojciecha Jaruzelskiego w Pradze w lutym 1989 r. oraz rozmowy z Gustávem 
Husákiem i sekretarzem generalnym KPCz Milošem Jakešem. Przygotowując tę 
wizytę, Ambasada PRL w Pradze zdefi niowała problemy wymagające pilnego 
omówienia w rozmowach obu delegacji16. Wśród problemów tych znalazły się:
– usunięcie przeszkód we współpracy gospodarczej (stosowanie walut narodo-

wych w fi nansowaniu bezpośredniej współpracy przedsiębiorstw, propozycja 
utworzenia Banku Polsko-Czechosłowackiego fi nansującego wspólne przed-
sięwzięcia);

– modyfi kowanie działalności Wspólnego Komitetu Współpracy Gospodarczej 
i Naukowo-Technicznej w kierunku przekształcenia go w instytucję zajmują-
cą się wypracowaniem rozwiązań ekonomicznych i organizacyjnych służą-
cych współdziałaniu gospodarczemu;

– stworzenie warunków do skutecznej współpracy w dziedzinie ochrony środo-
wiska (gospodarka CSRS prowadziła do jego dewastacji);

– pogłębienie współpracy PZPR i KPCz w zakresie nadbudowy – sfi nalizowa-
nie prac nad umową o współpracy w dziedzinie ideologii, nauki i kultury (pol-
ski projekt porozumienia o współpracy w dziedzinie nadbudowy pomiędzy 
PZPR i KPCz obejmował współpracę partyjno-polityczną, ideologiczną i for-
mowanie „prosocjalistycznej i proreformatorskiej postawy” oraz współpracę 
propagandową środków masowego przekazu);

– poszukiwanie nowych rozwiązań w dziedzinie informacji, ustalenie zasad in-
formowania społeczeństwa o warunkach przebudowy i demokratyzacji;

– doprowadzenie do rozwoju  współpracy młodzieży i podpisanie umów o in-
ternacjonalistycznym wychowaniu;

– stymulowanie działań na rzecz rozszerzania podmiotów współdziałających 
w ramach umów o współpracy województw;

15  A. Burakowski, A. Gubrynowicz, P. Ukielski, 1989 – Jesień Narodów. Warszawa 2009, 
s. 198–199.

16  AAN, KC PZPR, sygn. LXXVII-31: Raport polityczny ambasady PRL w Pradze za 1988 r. 
– „Propozycje ambasady PRL w Pradze dotyczące tematów rozmów i problemy do poruszenia 
w rozmowach w dniu 1 lutego 1989”.
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– poszukiwanie drogi i sposobów skutecznego przezwyciężania ograniczeń 
w małym ruchu granicznym zgodnie z konwencją z 1959 r., zniesienie przez 
władze czechosłowackie zaproszeń w prywatnych podróżach indywidual-
nych;

– zrównanie obywateli polskich na stałe zamieszkałych w CSRS z obywatelami 
czechosłowackimi (uprawnienia socjalne, zaciąganie kredytów, budownictwo 
indywidualne);

– uregulowanie statusu obywateli polskich na stałe zamieszkałych w CSRS, 
zniesienie obowiązku corocznego uzyskiwania zgody na pobyt w tym kraju;

– nadanie szybszego tempa pracom związanym z uregulowaniem własności 
w pasie przygranicznym.

Problemy zdefi niowane przez ambasadę pokrywały się z zadaniami posta-
wionymi przed polską placówką w Pradze. Priorytetami jej działań były: pełniej-
sza integracja gospodarek i powiązań kooperacyjnych, rozwój ruchu osobowego 
i turystyki, koordynacja polityki zagranicznej PRL i CSRS oraz podjęcie działań 
na rzecz ochrony środowiska naturalnego w rejonach przygranicznych17. Pra-
cownicy ambasady podjęli też próby rozwiązania trudnych kwestii w dziedzinie 
zatrudnienia polskich obywateli i w tym celu przygotowali materiały do nowej 
umowy o zatrudnieniu, mającej zapewnić Polakom korzystniejsze warunku pra-
cy i płacy.

Na niezmienionym poziomie odbywała się wymiana handlowa, na którą 
w drugiej połowie lat osiemdziesiątych wpływ miała pogarszająca się sytuacja 
gospodarcza Czechosłowacji. Wzajemne obroty w 1988 r. przekroczyły 3,4 mld 
rubli, co stanowiło 111% umowy handlowej, ale i tak nie wykonano zakontrak-
towanych dostaw18. Sto milionów naszego dodatniego salda w handlu z CSRS 
przetransferowano na konto zobowiązań PRL wobec Związku Radzieckiego. 

Za najważniejsze zadania Biura Radcy Handlowego na rok 1989 uznano 
przystosowanie pracy tego biura do zmian systemowych w Polsce i CSRS, zbli-
żenie obu gospodarek, podpisanie umów o specjalizacji i kooperacji oraz jak 
najszybsze wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych placówek handlu 
zagranicznego i możliwości tworzenia spółek produkcyjno-handlowych.

17  Tamże, Ramowy program pracy ambasady PRL w Pradze na 1989 r.
18  Tamże, sygn. LXXVII-8: Protokół z narady partyjno-zawodowej w ambasadzie PRL w Pra-

dze 10.01.1989 – wystąpienie radcy handlowego Jerzego Golisa.
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Mimo że bilans stosunków bilateralnych za 1988 r. wskazywał na pełną ich 
normalizację, to jednak sytuacje gospodarcze, systemy ekonomiczne, oceny po-
litycznych zmian zachodzących w obu krajach – były odmienne19. 

Pomimo współpracy informacyjnej i porozumienia dziennikarzy nie udało 
się przezwyciężyć stereotypów na temat Polski i Polaków, jakie funkcjonowały 
w czechosłowackim społeczeństwie. Informacje z Polski były traktowane przez 
kierujących propagandą CSRS z rezerwą i instrumentalnie wykorzystywane 
w celu kształtowania stosunku własnego społeczeństwa do wewnętrznych pro-
blemów czechosłowackich. W tej sytuacji wzrosły emocje, które nie pomagały 
w eliminowaniu ukształtowanych historycznie wzajemnych urazów, niechęci, 
poczucia krzywdy. 

Coraz poważniejszym problemem sąsiedzkich relacji stawała się kwestia 
ochrony środowiska, którego stan, zdaniem strony polskiej, pogarszał się na sku-
tek działań południowego sąsiada. 28 lutego 1989 r. na zaproszenie strony cze-
chosłowackiej odbyło się w Ostrawie robocze spotkanie polskiego wiceministra 
ochrony środowiska i zasobów naturalnych z jego czechosłowackim odpowied-
nikiem20. Rozmowa dotyczyła inicjatywy rządu CSRS zorganizowania między-
narodowej konferencji na temat spraw ekologicznych na szczeblu premierów 
siedmiu państw granicznych z CSRS, umowy trójstronnej między PRL, CSRS 
i NRD w sprawie ochrony środowiska oraz kwestii spornych między Polską 
a Czechosłowacją – budowy składowiska odpadów w Malej Čermnej, w odleg-
łości kilkuset metrów od Kudowy-Zdroju, budowy zakładów przemysłowych 
w Stonawie w pobliżu Cieszyna oraz odszkodowań za zanieczyszczenie Odry. 
Strona czechosłowacka nie zgadzała się z polskim wnioskiem odszkodowaw-
czym w sprawie zanieczyszczenia tej rzeki. Stosowną umowę o ochronie środo-
wiska w strefi e przygranicznej podpisali 1 lipca 1989 r. przedstawiciele rządów 
CSRS, PRL i NRD21.

Sytuacja w Polsce po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu budziła nie-
pokój środowisk dziennikarskich podporządkowanych KPCz. W Biuletynie Cze-
chosłowackiej Agencji Prasowej (ČTK) pisano o defensywie i słabości PZPR. 
Zdaniem czechosłowackich dziennikarzy celem opozycyjnych działań było prze-

19  Tamże, wystąpienie ambasadora PRL.
20  Tamże, sygn. LXXVII-31: Opracowanie ambasady w Pradze na temat stosunków polsko-cze-

chosłowackich w I półroczu, 26.07.1989.
21  Informator..., s. 108.



79Ofi cjalne relacje polsko-czechosłowackie w latach 1980–1989...

kształcenie Polski w kraj katolicki22. Z niepokojem pisano o rzekomych anty-
socjalistycznych, antyradzieckich i antyczeskich nastrojach, także wewnątrz 
PZPR. Antyczeską wymowę miały też jakoby doniesienia polskich mediów, 
które wskazywały na Czechosłowację jako źródło zanieczyszczenia środowiska 
w Polsce23. Co więcej, uznano, że kampania ta miała tło polityczne i była prowa-
dzona przez Sejm PRL.

Łatwy dostęp do polskich gazet i telewizji nie zmienił wprawdzie przeko-
nania większości Czechów i Słowaków o skłonności Polaków do anarchii, braku 
dyscypliny oraz o ich antysowietyzmie24, władze czechosłowackie były jednak 
zainteresowane ograniczeniem kontaktów swoich obywateli z Polską poprzez 
zahamowanie oddziaływania polskich mediów na społeczeństwo CSRS. Świad-
czą o tym działania mające na celu ograniczenie oglądalności polskiej telewizji. 
W Voticach między Benešovem a Táborem miał rozpocząć pracę duży nadajnik 
czechosłowackiej telewizji25, zakłócający odbiór I programu Telewizji Polskiej 
w CSRS. Natomiast nadajnik, który w 1990 r. został uruchomiony w mieście 
Chomutov, zakłócał II program TVP. 

W drugim półroczu 1989 r. odmienne koncepcje przemian i zróżnicowa-
ne tempo reform w Polsce i Czechosłowacji rzutowały na kształt wzajemnych 
stosunków26. Nadal utrzymywały się niekorzystne tendencje w wymianie gos-
podarczej – narastające ujemne saldo w obrotach towarowych i brak rozwiązań 
przywracających ważność umowom o ułatwieniach w ruchu granicznym i oso-
bowym. Złej sytuacji, spowodowanej także pogłębiającym się kryzysem gospo-
darczym w CSRS, starano się przeciwdziałać, jakkolwiek niezbyt skutecznie. 
Miały temu służyć rozmowy przedstawicieli organów planowania obu państw 
w celu ustalenia zasad koordynacji planów na lata 1991–1995. Rozmawiano na 
temat możliwości wymiany walut, gdyż po wprowadzeniu ustawy walutowej 
w CSRS prowadzenie wymiany na polskich warunkach stało się niemożliwe. 
Ustalono nowy kurs walut: 100 koron = 3375 zł. 19 czerwca 1989 r. podpisano 
w Warszawie długo oczekiwaną umowę o bezpośredniej współpracy przedsię-

22  AAN, KC PZPR, sygn. LXXVII-31: Biuletyn ČTK, 27 .04.1989; J. Vaško, Partie i organiza-
cje opozycyjne w Polsce.

23  Biuletyn ČTK, 28.04.1989.
24  AAN, KC PZPR, sygn. LXXVII-8: Polsko-czechosłowackie stosunki w dziedzinie informa-

cyjno-propagandowej.
25  Tamże, sygn. LXXVII-31: Pismo Biura Współpracy z Zagranicą Komitetu ds. Radia i TV do 

Przewodniczącego Komitetu, 6.01.1989.  
26  Tamże, sygn. LXXVI-728.
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biorstw, stanowiącą spóźniony impuls do wymiany dokumentacji i kooperacji. 
Pierwsze półrocze 1989 r. zamknęło się polskim eksportem do CSRS o wartości 
827,4 mln rubli oraz importem w wysokości 914,2 mln rubli – obroty wyniosły 
razem 1 741,6 mln rubli (w 1988 r. – 1 353,9 mln rubli). 

Na kształt polsko-czechosłowackich stosunków kulturalnych w 1989 r. 
rzutowały obawy i brak zaufania ofi cjalnych czynników w CSRS wobec trans-
formacji systemowej w Polsce. Stąd pewien dystans i wyczekiwanie. Czynnika-
mi ograniczającymi wymianę kulturalną były mniejsza niż w Polsce chłonność 
rynku kulturalnego w Czechosłowacji, brak kontaktów ministerstw kultury oraz 
centralizacja zarządzania kulturą. W pierwszym półroczu 1989 r. odbyły w CSRS 
trzy polskie premiery teatralne, a w sumie na deskach czechosłowackich teatrów 
zagrano 11 sztuk polskich autorów. Wydano 15 tytułów polskich książek. Komer-
cyjna wymiana w dziedzinie muzyki objęła sześć orkiestr i 22 solistów.

Informacje na temat sytuacji i przemian w Polsce stawały się obiektem 
zainteresowania społeczeństwa i władz CSRS. Oprócz wciąż dominującego 
nurtu krytycznego, ostrzegającego przed pospiesznymi i radykalnymi krokami 
w reformowaniu systemu, zaczęły się pojawiać bardziej samodzielne i obiektyw-
ne analizy, zwłaszcza wśród młodych dziennikarzy. W codziennej prasie, poza 
katastrofi cznymi doniesieniami o stanie polskiej gospodarki, dominowała sucha 
informacja bez komentarzy i wartościowania27. Ambasada PRL, widząc szanse 
na demonopolizację źródeł informacji o Polsce, dostarczała materiałów informa-
cyjnych i pomagała w organizacji wyjazdów studyjnych dziennikarzy czechosło-
wackich. Reaktywowano Zespół ds. Propagandy przy ambasadzie i opracowano 
plan działalności propagandowej oraz informacyjnej.

Stosunki konsularne i ruch osobowy charakteryzowały się brakiem stabil-
ności. Z powodu sytuacji w Polsce w wielu regionach CSRS widoczna była nie-
ufność wobec polskich obywateli. Nadal najwięcej interwencji polskie placówki 
konsularne podejmowały w sprawach celnych (pobieranie kaucji za towary wy-
wożone do Polski) i obrotu prawnego. 

Nawet po wyborach czerwcowych w Polsce wciąż dominowały w CSRS 
nastroje niechęci i brak zgody na charakter i tempo przemian w PRL. Zapowiedź 
utworzenia rządu z Tadeuszem Mazowieckim na czele powitano artykułem 
„Trybuny” z 6 września 1989 r., porównującym sytuację w Polsce do sytuacji 
w Finlandii prezydenta Mauno Koivisto. Pisano: Czechosłowacja nie chce rad 

27  Tamże, sygn. LXXVI-728: Notatka ambasady w Pradze dla Dyrektora Departamentu Prasy 
i Informacji MSZ w sprawie doniesień mediów na temat Polski, 14.09.1989.
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„Solidarności”, aby i takie zmiany przeprowadzać w CSRS. Nie można stracić 
inicjatywy, dlatego trzeba mobilizować ludzi do działań na rzecz socjalizmu – po-
wrót do kapitalizmu jest zagrożeniem.

Stanowisko KPCz odbiegało od linii przyjętej przez PZPR, gotowej pójść 
na kompromis z opozycją i za cenę pewnych reform utrzymać się przy władzy. 
Ekipa rządząca w Pradze, nawet po zmianie przywódcy KPCz w 1987 r., nie była 
skłonna do jakichkolwiek reform. Dlatego z nieufnością odnoszono się do działań 
kierownictwa PZPR i ich nie akceptowano. Po raz kolejny w powojennej historii 
Polski i Czechosłowacji procesy historyczne przebiegały z inną intensywnością 
i miały nieco odmienny charakter. Jednocześnie doszło do ochłodzenia ofi cjal-
nych stosunków międzypaństwowych, w przeciwieństwie do współpracy między 
środowiskami opozycyjnymi. To do nich należała przyszłość, nie tylko w swoich 
krajach, ale także w odniesieniu do kształtowania po 1989 r. relacji między Pola-
kami, Czechami i Słowakami na normalnych sąsiedzkich zasadach.

OFFICIAL POLISH-CZECHOSLOVAK RELATIONS IN THE YEARS 1980–1989 
IN THE LIGHT OF REPORTS FROM THE POLISH EMBASSY IN PRAGUE

SUMMARY

After a relative normalisation in the Warsaw-Prague relationship during the 1970s, 
the following decade saw a distinct deterioration in offi cial relations. This decade was 
the most problematic for Communist Poland’s foreign policy, and not only in terms 
of its relationship with its southern neighbour. As in the autumn of 1956, the Czecho-
slovak authorities were suspicious of the process of change in Poland brought about by 
the 1980 creation of Solidarity, and of the Round Table negotiations of 1989. An atmo-
sphere of mistrust in their mutual dealings and even certain forms of isolation forced on 
Polish diplomats and Poles working in Czechoslovakia became increasingly intense. The 
Czechoslovak side sent to talks with the Poles less competent staff of a lower ranking, 
while the media portrayed the disastrous state of the Polish economy and the consequent 
worsening trade between both countries. Therefore, as in previous years, efforts to change 
the situation were entrusted to Polish diplomatic missions and consular posts with the 
focus on the Polish Communist Party structures operating on their territory. These 
actions, however, did not yield the expected results and the evaluation of the situation 
in Poland as presented by activists in the Czechoslovak Communist Party changed only 
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after the imposition of martial law. Similarly, in relation to the process of change initiated 
by the Round Table talks in Poland, the Czechoslovak authorities maintained a distant 
aloofness, failing to understand the inevitability and the nature of the systemic transfor-
mation. The reports from Polish diplomatic and consular posts indicate a slow shift away 
from the perfect image of imposed friendship between the Polish People’s Republic and 
the Czechoslovak Socialist Republic. 

Translated by Karen Sayce


