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Wdrugiej połowie lat 
siedemdziesiątych za-
równo w Polsce, jak 
i w Czechosłowacji zro-

dziły się niezależne organizacje opozy-
cyjne o zasięgu ogólnokrajowym. Do 
najważniejszych w PRL należały Komi-
tet Obrony Robotników i Ruch Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela, a w CSRS 
Karta 77 oraz Komitet Obrony Niespra-
wiedliwie Prześladowanych (VONS). 
Trudno było jednak myśleć o wzajem-
nych kontaktach. Polska SB i czechosło-
wacka StB przywiązywały dużą wagę 
do ograniczania tego typu relacji. Poza 
tym opozycjoniści, którzy byli już pod 

okiem policji politycznej, mieli duże 
kłopoty ze swobodnym przekraczaniem 
granicy nawet wewnątrz bloku krajów 
socjalistycznych.

Droga Przyjaźni
Przełomem okazał się wyjazd Anny Ša-
batovej i Olgi Havlovej do górskiego 
domu Havlów. Šabatová, sygnatariusz-
ka Karty 77, wspominała: „Pamiętam, że 
było wtedy zimno, wszędzie leżał śnieg. 
W domku znalazłam porzuconą broszur-
kę turystyczną, w której była oznaczo-
na Droga Przyjaźni Polsko-Czechosło-
wackiej. Byłam zafascynowana, że szlak 
ten jest otwarty dla Polaków i Czechów. 

Na górskich szlakach
Kamil dworaczek

Spotkania polskiej i czechosłowac-
kiej opozycji organizowane 
na granicy w Tatrach i Karkono-
szach były czymś wyjątkowym 
w bloku sowieckim. Pokazywały, 
że historia, wspólne idee i cele 
są silniejsze niż „wszystkie taj-
ne i jawne policje”. Mimo wielu 
przeszkód kontakty nawiązane 
u schyłku lat siedemdziesiątych 
udało się podtrzymać i rozwinąć 
pod koniec następnej dekady.

  Spotkanie polskich i czeskich opozycjonistów, zorganizowane przez Solidarność Polsko-Czechosłowacką; od lewej stoją: 
Piotr Niemczyk, Petr Uhl (odwrócony), Józef Pinior, Adam Michnik, Jan Lityński, Mieczysław Piotrowski, Jaroslav Šabata, 
Stanislav Devátý, Zbigniew Bujak, Anna Šabatova, ks. Václav Malý, Ján Čarnogursky; siedzą od lewej: Mirosław Jasiński, 
Zbigniew Romaszewski (z przodu), Zbigniew Janas, Václav Havel, Petr Pospíchal, Jan Urban, Danuta Winiarska (odwrócona), 
Jacek Kuroń, Ladislav Lis, Alexandr Vondra; granica polsko-czechosłowacka w Kotlinie Kłodzkiej, 9 lipca 1988 roku
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Pytałam Petra [Uhla], czy faktycznie tak 
jest, a kiedy mnie zapewnił, że to prawda, 
przyszło mi do głowy, że moglibyśmy tam 
się spotkać z polskimi opozycjonistami”.

Można powiedzieć, że Droga Przy-
jaźni Polsko-Czechosłowackiej okazała 
się azylem, umożliwiającym bezpośred-
nie kontakty niepokornych z obu kra-
jów, którzy do tej pory słyszeli o sobie 
tylko w Radiu Wolna Europa. Do pierw-
szego spotkania doszło w pobliżu Spa-
lonej Strażnicy, na Równi pod Śnieżką, 
29 lipca 1978 roku. Ze strony polskiej 

wzięli w nim udział Jacek Kuroń, Jan 
Lityński, Antoni Macierewicz i Adam 
Michnik, a ze strony czechosłowackiej 
Jiři Bednář, Václav Havel, Marta Ku-
bišová i Tomáš Petřivý. Kuroń odnoto-
wał ten dzień w swoich wspomnieniach: 
„Nie będę ukrywał, że całe to spotka-
nie zrobiło na nas wszystkich kolosal-
ne wrażenie. Tam te wszystkie tajne 
i jawne policje, konfi denci, a my sie-
dzimy sobie przy stole, na którym rum, 
salami, ser, chleb – wszystko z prze-
pastnej torby Havla, nad nami szumią 

jodły i zbratani dyskutujemy, jak obalić 
wspólnego tyrana. Tak jakby zaczęło się 
w tym momencie realizować wspólne 
marzenie, żeby z niewoli wyrwać się 
w przyjaźń”. Na spotkaniu sporządzono 
wspólne oświadczenie nawiązujące do 
dziesiątej rocznicy interwencji wojsk 
Układu Warszawskiego w Czechosło-
wacji. Publikacja dokumentu odbiła się 
szerokim echem w kręgach opozycyj-
nych po obu stronach granicy, a także 
na Zachodzie.

Kolejne spotkanie udało się zreali-
zować we wrześniu tego samego roku. 
Nie było już na nim Jacka Kuronia, 

  Spotkanie na Równi pod Śnieżką; od lewej: Václav Havel, Marta Kubišová, Jan Lityński, 
Jacek Kuroń, Adam Michnik

  Protest głodowy w warszawskim kościele św. Krzyża w obronie więzionych członków 
VONS i polskich więźniów politycznych; od lewej: Andrzej Czuma, ks. Stanisław Małkowski, 
Jerzy Markuszewski, Grażyna Kuroń, Jan Lityński; październik 1979 roku
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z sygnatariuszami Karty 77 cały czas 
utrzymywał Aleksander Gleichgewicht, 
współpracownik KSS „KOR” i dzia-
łacz Studenckiego Komitetu Solidarno-
ści we Wrocławiu. We wrześniu 1981 
roku pojechał do Pragi i Brna i spotkał 
się z tamtejszymi opozycjonistami. Wte-
dy zrodziła się idea nowej organizacji – 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. 
Ustalono sposoby kontaktowania się 
i wymiany materiałów. Niestety, wpro-
wadzenie stanu wojennego pokrzyżo-
wało plany.

Gleichgewicht został internowany, 
a później emigrował do Norwegii, ale 
rolę lidera Solidarności Polsko-Czecho-
słowackiej przejął inny wrocławianin – 
Mirosław Jasiński. W 1982 roku udało 
się odnowić kontakty transgraniczne, 
a dwa lata później wydano – pierwsze 
od wielu miesięcy – wspólne oświadcze-
nie. Jednocześnie powstał nowy kanał 
łączności Warszawa – Brno. Nawiąza-
nie kontaktu umożliwił… list gończy. 
Petr Pospíchal czytał Konspirę, wyda-
ny w podziemiu zbiór wywiadów ze 
znanymi działaczami polskiej opozycji. 
Znalazł tam reprodukcje listów goń-
czych, na których były adresy ściga-

nych, i w ten sposób trafi ł do Zbignie-
wa Janasa. W 1986 roku doszło do trzech 
spotkań na granicy (w Tatrach i Karko-
noszach), w których uczestniczyli: Zbi-
gniew Janas, Mirosław Jasiński, Petr Po-
spíchal, Janusz Onyszkiewicz i Petr Uhl.

W styczniu 1987 roku Pospíchal został 
aresztowany i oskarżony m.in. o kon-
takty z polską opozycją. W Warszawie 
i we Wrocławiu zorganizowano akcje, 
podczas których domagano się uwol-
nienia czechosłowackiego dysydenta. 
W tym samym czasie polscy opozycjo-
niści wydrukowali 40 tys. znaczków 
nawiązujących do dziesiątej rocznicy 
ogłoszenia Karty 77, z których część 
udało się przerzucić do Czechosłowa-
cji. Znaczki miały dobrą jakość, przez co 
część z nich trafi ła nawet do ofi cjalnego 
obiegu. Mirosław Jasiński z grupą cze-
skich opozycjonistów przesłał więzio-
nemu Pospíchalowi pocztówkę właśnie 
z takim znaczkiem. Kartka dotarła do 
adresata. Dopiero po jakimś czasie wła-
dze Czechosłowacji zorientowały się, że 
w obiegu funkcjonują „nieprawomyśl-
ne” znaczki, i wydały w związku z tym 
specjalne rozporządzenie unieważniają-
ce listy z tymi znaczkami.

ale oprócz Lityńskiego, Macierewi-
cza i Michnika pojawili się inni dzia-
łacze KOR: Anka Kowalska, Piotr 
Naimski i Zbigniew Romaszewski. 
„Delegację” czechosłowacką uzupeł-
nili: Jiři Dienstbier, Ladislav Hejdánek, 
Jiři Němec, Anna Šabatová, Petr Uhl 
i Vlastimil Třešňák. Przedstawiciele 
Karty 77 udzielili wywiadu, który ukazał 
się w „Biuletynie Informacyjnym KSS 
»KOR«. Postanowiono powołać stałe 
grupy robocze, które miały czuwać nad 
szybką wymianą informacji. Pojawił się 
także pomysł zorganizowania semina-
rium politologicznego na temat inicjatyw 
opozycyjnych w krajach bloku wschod-
niego. W planach było również wydanie 
wspólnej antologii tekstów. Znalazł się 
w niej jeden z najważniejszych artyku-
łów o opozycji – Siła bezsilnych Vác-
lava Havla. Polacy ostatecznie nie do-
starczyli tekstów. Powstała Solidarność, 
co zmusiło ich do zrewidowania wielu 
wcześniejszych planów.

Identyczne plecaki
Solidarnościowa rewolucja w PRL lat 
1980–1981 spowodowała, że polscy 
opozycjoniści skupili się przede wszyst-
kim na sprawach wewnętrznych. Z tego 
powodu w tym czasie nie doszło do 
wspólnych spotkań na górskiej granicy. 
Warto jednak odnotować, że kontakty 

  Wycieczka polskich, czeskich i słowackich historyków śladami opozycjonistów; 
Równia pod Śnieżką, 29 września 2015 roku
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Do idei międzynarodowych spotkań na granicy nawiązali ostatnio historycy z Polski, 
Czech i Słowacji, zajmujący się dziejami najnowszymi. Między 28 a 30 września 2015 
roku IPN wspólnie ze swoimi czeskim i słowackim odpowiednikami (ÚSTR i ÚPN) 
zorganizował w Karkonoszach warsztaty, w których wzięli udział pracownicy tych 
instytutów, w tym prezes IPN, dr Łukasz Kamiński; dyrektor Oddziału IPN we Wroc-
ławiu, dr Robert Żurek, oraz wicedyrektor ÚSTR Ondřej Matějka. Dyskusja toczyła 
się m.in. wokół zagadnienia opozycji działającej po obu stronach granicy w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Historycy rozmawiali również o SB i StB oraz 
ich wzajemnych relacjach.
Bezpośrednim nawiązaniem do wcześniejszych spotkań opozycjonistów była wspól-
na wycieczka grzbietem Karkonoszy z Przełęczy Karkonoskiej, gdzie znajdował się 
hotel, do Spalonej Strażnicy na Równi pod Śnieżką, gdzie 37 lat wcześniej doszło do 
pierwszego spotkania niepokornych z PRL i CSRS. Kolejne warsztaty są planowane 
na przyszły rok. Najprawdopodobniej odbędą się w Kotlinie Kłodzkiej, gdzie przed-
stawiciele opozycji spotykali się w latach osiemdziesiątych.

Bardzo ważnym krokiem wzmacnia-
jącym wzajemne relacje było powołanie 
6 lipca 1987 roku Kręgu Przyjaciół Soli-
darności Polsko-Czechosłowackiej, sfor-
malizowanej struktury SPCz, do której 
weszły znaczące postaci opozycji z obu 
stron granicy. Jednocześnie rozwijała się 
wymiana niezależnej literatury. Opra-
cowano system umawiania spotkań: ich 
miejsca miały przypisane kryptonimy, 
a od podanej daty należało odjąć trzy dni. 
Wrocławski działacz Mieczysław Pio-
trowski wspominał: „Wystarczył prosty 
komunikat do Anki Šabatovej, że »Anita 
przyjedzie do Pragi 27-ego«, żeby mój 
partner po prostej operacji odejmowa-
nia wiedział, że przerzut odbędzie się 
na Černym Koucie w sobotę 24-ego 
o dwunastej”. W akcji wymiany litera-
tury  uczestniczył m.in. Paweł Raczyński 
z Wrocławia: „Wymiana literatury z Cze-
chami odbywała się w ten sposób, że za-
równo my, jak i oni, mieliśmy identycz-
ne plecaki. Stawialiśmy je obok siebie 
i niby przez przypadek my zabieraliśmy 
ich, a oni nasze. […] Spotykaliśmy się 
z Czechami nie tylko w Karkonoszach, 
ale też w Masywie Śnieżnika, Górach 
Złotych i na Biskupiej Kopie w Górach 
Opawskich. W tym ostatnim przypad-
ku miałem się spotkać z Czechem na 
szlaku przed szczytem. Mam niestety 
taką przykrą przypadłość, że wszędzie 
się spóźniam, tak było i tamtym razem. 
Nie chciałem, aby czeski kurier wpadł, 
bo groziły mu surowe represje, nie tak 
jak u nas. Spieszyłem się więc jak tyl-

ko mogłem, w końcu dotarłem zziajany 
na miejsce, rozglądam się, a tu wychodzi 
zza skały Czech i mówi – Jesteś punklicki 
jak anglicki dżentelmen. Okazało się, że 
byłem dokładnie o czasie”.

Ku wolności
W 1987 roku powrócono do idei wspól-
nych spotkań czołowych opozycjonistów 
z Polski i Czechosłowacji. W sierpniu na 
Borówkowej Górze w Górach Złotych 
zebrali się m.in. Zbigniew Bujak, Miro-
sław Jasiński, Jacek Kuroń, Józef Pinior, 
Petr Pospíchal, Petr Uhl i Václav Ha-
vel. Opracowano wspólne oświadcze-
nie, które ogłoszono w kolejną rocznicę 
wojskowej inwazji na Czechosłowację. 
Poruszano w nim kwestię zmniejszenia 
liczebności wojsk stacjonujących w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej, skrócenia 
służby wojskowej, domagano się także 
zniesienia barier w podróżowaniu mię-
dzy krajami bloku wschodniego.

Kolejne tego typu spotkanie zorgani-
zowano na Śnieżniku w lipcu 1988 roku. 
Przyjęto na nim Deklarację Solidarno-
ści Polsko-Czechosłowackiej, w której 
stwierdzano, że trwa epoka przemian 
spowodowana kryzysem systemu ko-
munistycznego, a szansa przebudowy 
systemu zależy „jak nigdy dotąd” od 
społeczeństw – im więcej niezależnych 
ugrupowań i inicjatyw, tym większe 
prawdopodobieństwo, że panujący sy-
stem zostanie zastąpiony przez demokra-
cję. Podkreślano, że bez zwłoki należy 
podjąć działalność na rzecz podstawo-

wych praw ludzkich, takich jak prawo 
do suwerenności, wolności religijnej, 
stowarzyszania się, wolności słowa, 
podróżowania oraz określania systemu 
gospodarczego. Jeszcze jedno spotka-
nie odbyło się w okolicach Śnieżnika 
w czerwcu 1989 roku. Wzięli w nim 
udział m.in. Václav Havel, Petr Po-
spíchal, Anna Šabatová, Zbigniew Ja-
nas i Mirosław Jasiński. Ustalono pla-
ny wspólnej działalności w związku ze 
zmieniającą się sytuacją polityczną. Te-
matami rozmowy były m.in. przerzut 
sprzętu poligraficznego oraz zorganizo-
wanie we Wrocławiu festiwalu czecho-
słowackiej kultury niezależnej (ostatecz-
nie odbył się w listopadzie 1989 roku).

Zupełnie inny charakter miała wi-
zyta Zbigniewa Janasa, Adama Mich-
nika i Jana Lityńskiego w Czechosło-
wacji w lipcu 1989 roku. Jej uczestnicy 
przybyli już w charakterze posłów po 
zwycięskich wyborach czerwcowych. 
Václav Havel wspominał: „Michnik 
przyjechał wraz ze Zbigniewem Buja-
kiem, Zbyszkiem Janasem, Mirkiem 
Jasińskim, Janem Lityńskim i Krystyną 
Krauze i było to wspaniałe, ponieważ 
znaliśmy się od dwunastu lat ze spotkań 
na granicy. I zawsze się nam doskona-
le rozmawiało, we wszystkim byliśmy 
zjednoczeni, i nie miało znaczenia, że 
jedni są Polakami, a drudzy Czechami”.

Nie ulega wątpliwości, że bezpośred-
nie spotkania, oprócz nawiązania kon-
taktów organizacyjnych, były okazją do 
zadzierzgnięcia i cementowania rów-
nież więzi towarzyskich. Wcześniejsze 
kontakty na pewno przysłużyły się bu-
dowaniu relacji międzynarodowych po 
1989 roku, kiedy to dawni opozycjoni-
ści zajmowali najważniejsze stanowiska 
państwowe.

Cytaty za: Łukasz Kamiński, Petr Blažek,  
Grzegorz Majewski, Ponad granicami. Historia 
Solidarności Polsko-Czechosłowackiej,  
Wrocław 2009 oraz Kamil Dworaczek,  
Grzegorz Waligóra, Ruch „Wolność i Pokój”  
we Wrocławiu [w:] NSZZ „Solidarność”  
1980–1989, tom 7: Wokół „Solidarności”,  
red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010

dr Kamil Dworaczek – historyk, pracownik  
Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN  
we Wrocławiu




