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Manifestacja zorganizowana przez amerykańskie związki
zawodowe AFL-CIO. Nowy Jork, 19 grudnia 1981 r.
Fot. Zygmunt Malinowski
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Manifestacja przed 
konsulatem PRL 
w Nowym Jorku.
Fot. Zygmunt Malinowski
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Policyjne samochody torują 
demonstrantom drogę. 
Nowy Jork, Madison Avenue. 
30 stycznia 1982 r.
Fot. Zygmunt Malinowski
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Stanisław Jordanowski
prezes Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Nowym
Jorku (1983-1993) 
podczas manifestacji 
przed biurem Aerofłotu. 
28 grudnia 1981 r.
Fot. Zygmunt Malinowski

Koniec demonstracji. 
Na szczycie budynku Misji Polskiej 

przy ONZ napis „Solidarność”.
Fot. Zygmunt Malinowski
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Manifestacja przed katedrą św. Patryka w Nowym Jorku. 
Po mszy celebrowanej przez kardynała Terrence’a Cooke’a 
zaśpiewano „Boże, coś Polskę” oraz hymn Stanów Zjednoczonych.
Niedziela, 20 grudnia 1981 r.
Fot. Zygmunt Malinowski
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Przyjaciele SolidarnoÊci
Amerykańskie środowiska polonijne 
na rzecz opozycji demokratycznej w Polsce stanu wojennego

Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, którego celem było wstrzymanie
przemian demokratycznych, zelektryzowało opinię publiczną na całym świecie. 

Tak jak powstanie ruchu społecznego Solidarność w 1980 r. wzbudziło reakcje sympatii 
i poparcia, tak aresztowanie tysięcy jego działaczy, delegalizacja niezależnego związku oraz brutalne
tłumienie strajków protestacyjnych wzbudziło równie powszechne oburzenie. Żadna poprzednia próba
siłowego zgaszenia „demokratycznej rewolucji” w innym kraju bloku sowieckiego nie wywołała tak
wielkiego i tak długotrwałego poruszenia w krajach wolnego świata.

W wielu miastach Europy Zachodniej i obu Ameryk dochodzi do masowych demonstracji, 
w których uczestniczy po kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Reakcje zachodnich społeczeństw, organizacji
pozarządowych, związków zawodowych i mediów kontrastują z początkowo ostrożnymi reakcjami
większości zachodnich rządów. Szerokim strumieniem płyną petycje domagające się od rządów
wystąpienia do polskich władz komunistycznych z żądaniem przywrócenia praw obywatelskich,
uwolnienia aresztowanych, nałożenia na reżim sankcji politycznych i ekonomicznych. 

Podjęte działania okazują się skutecznym orężem protestu przeciwko dalszym represjom w Polsce.
Głównym motorem tych działań są środowiska polonijne, które organizują się w komitety pomocy
Solidarności. Ponad trzydzieści z nich powstaje w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Od końca drugiej wojny światowej istnieją tu organizacje polonijne, założone przez emigrację
powojenną, które działają na rzecz odzyskania suwerenności przez Polskę. Największym, najlepiej
rozpoznawalnym rzecznikiem spraw dotyczących Polonii na arenie amerykańskiej jest Kongres Polonii
Amerykańskiej. Pod koniec lat siedemdziesiątych – z pojawieniem się w Polsce zorganizowanej opozycji,
następnie w roku 1980, wraz z narodzinami Solidarności – powstają w Ameryce organizacje wspierające
proces demokratyzacji życia społecznego i politycznego w Polsce. 

Po 13 grudnia komitety pomocy Solidarności powstają wszędzie tam, gdzie znajdują się skupiska
Polonii, od wschodniego do zachodniego wybrzeża, w większych i mniejszych miastach m.in.: w Nowym
Jorku, New Britain, Bostonie, Chicago, Seattle, Los Angeles, Miami, Waszyngtonie, Filadelfii. W pierwszej
fazie tworzą je Amerykanie polskiego pochodzenia oraz Polacy, których stan wojenny zastał za granicą,
następnie uchodźcy polityczni z Polski. 

Działalność środowisk polonijnych koncentruje się na aktywizowaniu ruchu protestu, informowaniu
amerykańskiej opinii publicznej o sytuacji w Polsce, propagowaniu idei i działalności polskiej opozycji
demokratycznej, pozyskiwaniu środków na przetrwanie jej struktur, niesieniu pomocy represjonowanym
oraz uchodźcom z Polski. W tym celu organizacje prosolidarnościowe, w wielu wypadkach wspierane
przez amerykańskie związki zawodowe i fundacje, podejmują wiele różnorodnych inicjatyw. W dużej
mierze to dzięki nim amerykańska opinia publiczna pozostaje solidarna z ruchem demokratycznym 
w Polsce, wspierając go materialnie i moralnie przez całe lata osiemdziesiąte, uwieńczone historycznymi
wyborami w 1989 r. 

Wystawa prezentuje: fotografie, plakaty, pisma dokumentujące tamten czas. Dedykowana jest
wszystkim tym, którzy organizowali i wspierali działania na rzecz obrony praw człowieka, przyczyniając
się do przetrwania idei demokracji w Polsce. 

Friends of Solidarity
American Polonia milieus in favour of the democratic opposition 
during martial law in Poland

The imposition of martial law in Poland on the 13th of December 1981 with the purpose of arre-
sting democratic transition galvanised public opinion worldwide.

While the foundation of the social movement “Solidarity” in 1980 triggered reactions of liking
and support, the detention of thousands of its activists, outlawing of the independent union and bru-
tal repression of protest strikes caused an equally universal outrage. No earlier attempt at a forceful
repression of a “democratic revolution” in other countries of the Soviet Bloc met with such a strong
and long-lasting outrage in the countries of the free world.

In many cities of Western Europe and both Americas massive demonstrations were held, each jo-
ined by dozens of thousands of people. The reactions of Western societies, non-governmental organi-
zations, trade unions and the media stood in sharp opposition to the initially cautious reactions of the
majority of Western governments. Petitions were sent in bulk urging the governments to address the
Polish communist authorities with a demand to restore citizens’ rights, release the detained, or else
impose political and economic sanctions on the regime.

The undertaken actions proved to be an effective weapon against further repressions in Poland.
The main driving force behind those activities were the Polonia milieus, which organized aid commit-
tees to Solidarity. More than thirty such entities were set up in the United States.

As of the end of the Second World War, Polonia organizations came into being that acted in favo-
ur of Poland regaining sovereignty, established by the post-war emigration. The largest and the most
recognised representative of the affairs concerning the Polonia on the American scene is the Polish
American Congress. Towards the end of the 1970s, alongside the emergence of the organized opposi-
tion movement in Poland, and later in 1980, marked by the birth of Solidarity, organizations were foun-
ded in America that supported the process of democratisation of social and political life in Poland.

After the 13th of December, aid committees to Solidarity were set up in all places were Polonia
clustered, from the East to the West Coast, both in large and smaller cities, like New York, New Brita-
in, Boston, Chicago, Seattle, Los Angeles, Miami, Washington, Philadelphia. Initially, they were esta-
blished by the Americans of Polish origins and Poles who simply happened to be abroad when the
martial law was imposed, and later on by political refugees from Poland.

The activities of the Polonia milieus were centered on the activation of the protest movement, in-
forming American public opinion about the situation in Poland, propagating the idea and activities of
the Polish democratic opposition, fund-raising for sustaining its structures, aid for the persecuted and
refugees from Poland. To serve these goals, pro-Solidarity organizations, often championed by Ame-
rican trade unions and foundations, launched an array of varied initiatives. To a very large extent, they
were responsible for the solidarity of American public opinion with the democratic movement in Po-
land, supporting it materially and morally throughout the entire 1980s, leading to the breakthrough
elections in 1989.

On display at the present exhibition: photographs, posters and papers providing the documenta-
tion of the period. It is dedicated primarily to all those who organized and supported the activities in
favour of the defense of human rights, contributing to the survival of the idea of democracy in Poland.

Bibliografia (wybrana): Erdmans M. P., Opposite Poles. Immigrants and Ethnics in Polish Chicago 1976-1990, Pennsylvania, University Park, 1998; Frybes M., Społeczne reakcje Zachodu na fenomen „Solidarności” i rola emigracyjnych struktur związku 1980-1989, w: Solidarność 1980-1989. Ruch Społeczny, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa, IPN, 2010; Goddeeris Idesbald, Ministrowo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982-1989, część 1, w: Pamięć i Sprawiedliwość 2007, nr 1; 

Kościół i społeczeństwo wobec stanu wojennego, pod red. K. Burka, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2004; Piątkowska-Stepaniak W., Nowy Dziennik w Nowym Świecie, Opole, Uniwersytet Opolski, 2000; Zachariasiewcz W., Etos niepodległościowy Polonii amerykańskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza RYTM i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 2005.
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Lista mówców i sponsorów demonstracji 
zorganizowanej 19 grudnia przed polskim 

konsulatem w Nowym Jorku przez centralę
amerykańskich związków zawodowych AFL-CIO, 

w której uczestniczyło 10 tys. osób. Ze zbiorów IJP
W 1980 r. przy AFL-CIO utworzono specjalny fundusz

„Polish Workers Aid Fund”, z którego środki były
przekazywane dla Solidarności. 21 grudnia 1982 r. 

przy sekretariacie AFL-CIO powstała specjalna Grupa 
Robocza ds. Polskich. W jej skład weszli 

przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej:
Zdzisław Dziekoński i Jan Nowak-Jeziorański, 

Poland Watch Center i Friends 
of Solidarity z Waszyngtonu. Plakat wzywający do udziału w manifestacji 20 grudnia w New Britain.

Ze zbiorów EBL

Plakat wzywający do udziału w demonstracji 
28 grudnia przed biurem radzieckich linii 
lotniczych Aerofłot w Nowym Jorku. Ze zbiorów EBL

Plakat autorstwa Jana Sawki wzywający do udziału w demonstracji 30 stycznia 
1982 r., proklamowanym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana
„Dniem Solidarności z Narodem Polskim”. Ze zbiorów EBL
Tego dnia w telewizjach amerykańskich wyemitowano program „Let Poland be Poland”
(Żeby Polska była Polską) przygotowany przez US Departament of Information. Plakaty wzywające do udziału w demonstracji 19 grudnia 

przed polskim konsulatem w Nowym Jorku. Ze zbiorów EBL

Jakub Karpiński, socjolog, do 1968 r. i od 1997 r. wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
współzałożyciel Komitetu Pomocy Solidarności podczas demonstracji przed polskim 
konsulatem w Nowym Jorku 19 grudnia. Fot. Z. Malinowski. Ze zbiorów I. Lasoty

Plakat wzywający do udziału w „milczącym
marszu” 24 grudnia w Nowym Jorku. 
Ze zbiorów EBL

PROTESTY, DEMONSTRACJE...
PROTESTS, DEMONSTRATIONS...
Już w dniu ogłoszenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., w wielu miastach Stanów
Zjednoczonych dochodzi do pierwszych spontanicznych demonstracji. Odbywają się m.in. 
przed polskimi konsulatami w Chicago i Nowym Jorku. Powstają komitety pomocy Solidarności, 
które podejmują działania informacyjne, przygotowują plakaty i ulotki wzywające do udziału 
w akcjach protestacyjnych. 
Podczas kolejnych dni w demonstracjach uczestniczą już tysiące ludzi pragnących wyrazić 
oburzenie wobec wprowadzenia stanu wojennego, deklarujących moralne i materialne poparcie 
dla ruchu społecznego Solidarność. Protestują mieszkańcy Nowego Jorku, Bostonu, Chicago,
Seattle, Los Angeles, Waszyngtonu, Filadelfii. Są wśród nich przedstawiciele władz miejskich 
i amerykańskich związków zawodowych, obrońcy praw człowieka, uchodźcy polityczni 
z Afganistanu, Ukrainy, Estonii, Kuby.  

Already the day of the imposition of martial law, the 13th of December 1981, saw the first 
spontaneous demonstrations in the cities of the United States. They were held in front of Polish 
consulates in Chicago and New York, among others. Aid committees to Solidarity were set up,
which engaged in propagation actions, drew up posters and leaflets to encourage people 
to participate in further protest actions.
The subsequent days saw already thousands of people demonstrating to express their outrage 
at the imposition of martial law, declaring moral and material support for the social movement
Solidarity. Protests were held by the inhabitants of New York, Boston, Chicago, Seattle, 
Los Angeles, Washington, Philadelphia, attracting the representatives of municipal authorities 
and American trade unions, defenders of human rights, political refugees from Afghanistan, 
Ukraine, Estonia, Cuba. 
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Grudniowa demonstracja 
w Waszyngtonie przed 
polską ambasadą. 
Ze zbiorów T. Kontka

Na łamach wydania „Nowego Dziennika” z 15 grudnia 1981 r. założyciel pisma 
i redaktor naczelny Bolesław Wierzbiański pisał:
„Wszyscy Polacy i Polonia zagraniczna nie mają wątpliwości, na kogo spada wina za
zaistniały stan spraw. Odpowiedzialna jest partia komunistyczna, na której czele stoi
Wojciech Jaruzelski [...] Od 35 lat partia komunistyczna sprawuje rządy w Polsce,
prowadząc kraj prostą drogą do katastrofy [...] W ocenach społeczności polskiej 
w Stanach Zjednoczonych, największego skupiska Polaków poza granicami Polski, 
stan wojenny Jaruzelskiego jest posunięciem karygodnym, lekkomyślnym i zarazem 
desperackim. Niczego nie rozwiązuje i nie rozwiąże [...] Głos Polonii amerykańskiej 
będzie teraz rozlegał się coraz donośniej i coraz bardziej będzie słyszalny. Polonia nie
godzi się na nakładanie narodowi polskiemu i wolnym związkom zawodowym
„Solidarność” obroży na szyję. Potępia fakt, że brudną robotę wykonuje za Sowiety 
polski generał. Domaga się i będzie się domagać natychmiastowego zniesienia stanu
wyjątkowego, zwolnienia aresztowanych działaczy robotniczych, niezbędnych reform 
i rzetelnego wysiłku wewnętrznej normalizacji. Kordony milicji dookoła siedzib
„Solidarności” i aresztowanie nocą ich przywódców stanowią dla Polonii nakaz 
do dalszej akcji na rzecz „Solidarności” [...] Cofnięcie stanu wojennego i powrót 
do stołu są jedynym wyjściem, jakie Jaruzelski ma przed sobą. Tego domaga się 
wielomilionowa Polonia i Polacy na całym świecie”. 

„Nowy Dziennik” – największa polonijna gazeta wychodząca w Nowym Jorku – uznał
wprowadzenie stanu wojennego za posunięcie nieobliczalne i tragiczne. Od samego
początku podjął także akcję informacyjną i pomocową. Zawiadamiał o manifestacjach 
i zachęcał do udziału w nich. Organizował zbiórki funduszy dla walczących robotników 
i ich rodzin. Wspierał zwolnionych z pracy dziennikarzy. Nagłaśniał apele i stanowiska
organizacji zajmujących się niesieniem pomocy. Informował o sytuacji w Polsce.
Zamieszczał listy więźniów, internowanych, aresztowanych i skazanych. Organizował
wsparcie dla emigrantów z Polski. Zabiegał o zliberalizowanie przepisów imigracyjnych
dla Polaków szukających schronienia w Stanach Zjednoczonych. 

„Jako społeczność polska w Stanach Zjednoczonych jesteśmy nie tylko emocjonalnie
reagującą częścią Polski, ale zarazem stanowimy wielomilionową grupę nacisku na
opinię świata. Musimy głosić, że nadszedł czas, aby przekreślić niesprawiedliwości
wyrządzone Polsce przez wojenne kompromisy demokracji z komunistyczną dyktaturą.
„Nowy Dziennik” jest częścią tego wielkiego, wspólnego wysiłku i jesteśmy z naszej roli
dumni. Trzeba walczyć dalej [...] Nie ustąpimy dopóki prasa polska i środki masowego
przekazu nie staną się tak wolne, jak wolny jest nowojorski „Nowy Dziennik”.
Pamiętajmy, że głównym żądaniem stoczniowców – obok swobody zrzeszania się 
– było przywrócenie wolności polskiej prasie. Jeśli ten cel zostanie osiągnięty – Polska
będzie krajem wolnym, mogącym decydować o własnym losie, ustroju, sojuszach”. 
[Tekst Bolesława Wierzbiańskiego z 25 września 1982 r. ogłoszony w Pamiętniku 
Dnia Prasy, mat. archiwalne „Nowego Dziennika”]

Bolesław Wierzbiański przyjmowany w Białym
Domu przez prezydenta USA Ronalda Reagana,
12 lutego 1987 r. Ze zbiorów ND

Irena Lasota, Leopold Łabędź, Jakub Karpiński, Ewa Sułkowska-Bierezin i Adam
Sobolewski w ogrodzie państwa Kapuścińskich z gazetą „Nowy Dziennik”, 
informującą o rozwiązaniu WRON i zniesieniu stanu wojennego 22 lipca 1983 r. 
Ze zbiorów I. Lasoty

Największa manifestacja, współorganizowana przez
Kongres Polonii Amerykańskiej, odbyła się 27 grudnia
przed polskim konsulatem w Chicago. Zgromadziła 
50 tys. osób. Na zdjęciach: jedna z grudniowych 
manifestacji w Chicago. Fot. Bonifacy Małolepszy

Apel intelektualistów. 
„Przegląd Polski”

z 23 grudnia 1981 r. 

PROTESTY, DEMONSTRACJE...
PROTESTS, DEMONSTRATIONS...
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PROTESTS, DEMONSTRATIONS...
W latach 1982–1983 r. w wielu miastach Stanów Zjednoczonych demonstracje 
odbywają się 13. dnia każdego miesiąca oraz w rocznicę podpisania porozumień sierpniowych.

Between 1982 and 1983, demonstrations were held in many cities of the United States on
the 13th of each month, as well as on the anniversary of signing the August Agreements.

Demonstracje w Seattle (z lewej), Nowym Jorku (powyżej) i Waszyngtonie przed Białym Domem (z prawej). Ze zbiorów Domu Polonii w Seattle, EBL, T. Kontka

Wezwanie do udziału w manifestacji 13 czerwca 1982 r. 
w Nowym Jorku. Ze zbiorów IPJ

Wezwania do udziału w manifestacji 
12 grudnia 1982 r. w New Britain. Ze zbiorów EBL

Wezwanie do udziału w manifestacji 13 czerwca 
1982 r. w Nowym Jorku. Ze zbiorów IJP

Wezwania 
do udziału 
w protestach 
w Bostonie 
13 marca 
i 12 grudnia 1982 r.
Ze zbiorów IJP i EBL

Tucson, Arizona, 1982 r. Ze zbiorów I. Lasoty

07a  31/1/1904  10:03 AM  Page 1



P
rz

yj
ac

ie
le

 S
o
li

d
ar

n
o
Êc

i

Victor Gotbaum, prezes 
związku Social Service 
Employees Union, 
podczas manifestacji 
pod konsulatem PRL 
w Nowym Jorku. 
10 listopada 1982 r.

Fot. Zygmunt Malinowski 

Bayard Rustin, 
doradca Martina 
Luthera Kinga, 
przywódca ruchu 
obrony praw człowieka. 
Sierpień 1982 r.

Harry Van Arsadale, 
przewodniczący 
nowojorskiej rady 
związków zawodowych 
AFL-CIO.

Mario Biaggi, 
kongresmen, demokrata 
ze stanu Nowy Jork.

Burmistrz Nowego Jorku 
Edward Koch przemawia 
na wiecu w drugą rocznicę
powstania Solidarności. 
Sierpień 1982 r.
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PETITIONS, MEMORANDA, LOBBYING...
Organizacje prosolidarnościowe wzywają rząd Stanów Zjednoczonych do wystąpienia do władz PRL o zniesienie 
stanu wojennego, zaprzestanie represji i wypuszczenie internowanych. Domagają się nałożenia sankcji politycznych 
i ekonomicznych, także na Związek Radziecki. Dostarczają informacji i analiz dotyczących sytuacji w Polsce. Zabiegają 
o środki na działalność podziemnych struktur Solidarności i prowadzenie kampanii informacyjnych. Czynią starania 
o liberalizację przepisów emigracyjnych dla uchodźców z Polski. 

Organizations urged the government of the United States to address the authorities of the People’s Republic of Poland
demanding that they abolish martial law, put an end to repressions and release the internees. They continuously 
demanded the imposition of political and economic sanctions, including on the Soviet Union. They were delivering 
information and analyses concerning the situation in Poland. They were raising funds for the activity of the underground
structures of Solidarity and information campaigns. Moreover, they made efforts in favour of the liberalization 
of emigration law for refugees from Poland.

Fragment dokumentu opisującego pola politycznej 
i medialnej aktywności Kongresu Polonii Amerykańskiej
w czasie stanu wojennego. Ze zbiorów EBL

Pod petycją do rządu 
Stanów Zjednoczonych, 

którą wiceprezes 
Domu Polskiego w Seattle

Zbigniew Adam Pietrzyk 
i Roman Gołubiec przekazali

w imieniu Polonii senatorowi
Henry’emu Jacksonowi 

23 grudnia, zebrano 
3 tys. podpisów.

Ze zbiorów Domu Polonii w Seattle

Apel Kongresu Polonii Amerykańskiej o przesyłanie depesz
do prezydenta Stanów Zjednoczonych. ND z 19 grudnia 1981 r. 

Jedna z wielu petycji gotowych do podpisu i wysłania.
Ze zbiorów EBL 

ND z 30 grudnia 1981 r.

W czerwcu 1982 r. Polsko-Amerykańskiemu Komitetowi Etnicznemu, działającemu pod 
przewodnictwem Witolda Płońskiego, we współpracy z Kongresem Polonii Amerykańskiej 
udało się pozyskać 150 tys. dolarów z funduszu National Endowment for the Humanities 
na program rozpowszechniania publikacji o Polsce w Stanach Zjednoczonych. Ze zbiorów EBL 

Oświadczenie Zbigniewa Brzezińskiego. 
ND z 24 grudnia 1981 r. 

Delegacja Kongresu Polonii Amerykańskiej z prezesem Alojzym Mazewskim wręcza prezydentowi Ronaldowi Reaganowi memoriał 
zawierający stanowisko Kongresu wobec wprowadzenia stanu wojennego, domagający się m.in. nałożenia na Polskę i Związek Radziecki
sankcji politycznych i ekonomicznych. Fot. za W. Zachariasiewicz, Etos Niepodległościowy Polonii Amerykańskiej, Warszawa 2005
23 grudnia 1981 r. prezydent Reagan, w reakcji na łamanie praw człowieka, ogłasza sankcje ekonomiczne wobec PRL, uzależniając 
ich zniesienie od realizacji porozumień sierpniowych zawartych przez władze komunistyczne z NSZZ „Solidarność” w 1980 r. 
W bożonarodzeniowym orędziu mówi: „W chwili, gdy do was przemawiam, los wielce zasłużonego i dumnego narodu wisi na włosku. Przez
blisko tysiąc lat w Polsce – kraju niezwykle religijnym – Boże Narodzenie było obchodzone bardzo uroczyście i rodzinnie. Jednakże tegoroczne
święta przynoszą niewiele radości odważnym Polakom. Zostali oni zdradzeni przez własną władzę. Ludzie rządzący nimi oraz ich totalitarni
sojusznicy boją się wolności, którą chcieliby się cieszyć mieszkańcy Polski i która mogłaby zagościć tam na stałe. Na jej nieśmiałe przebłyski 
odpowiedzieli brutalną siłą, morderstwami, masowymi aresztowaniami i tworzeniem obozów internowania”. 

Informacja Komitetu
Pomocy Solidarności. 
Ze zbiorów IJP
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i PETYCJE, MEMORIAŁY, LOBBING...
PETITIONS, MEMORANDA, LOBBYING...
Mimo zawieszenia stanu wojennego 31 grudnia 1982 r., a następnie zniesienia go 22 lipca 1983 r., represje w Polsce nie ustają. 
W więzieniach pozostaje wiele osób, w tym 11 czołowych działaczy Solidarności i Komitetu Obrony Robotników. 
Z tego względu część organizacji stara się o utrzymanie sankcji ekonomicznych.

Despite the suspension of martial law on the 31st of December 1982, followed by its abolition on the 22nd 
of July 1983, repressions in Poland did not cease. People remained imprisoned in significant numbers, including 
the eleven key activists of Solidarity and the Workers’ Defence Committee. That is why part 
of the organizations made efforts in favour of sustaining economic sanctions.

Apel działaczy Solidarności w sprawie zwiększenia
środków na działalność rozgłośni Radio Wolna
Europa i Głos Ameryki, stanowiących główne
źródła wiarygodnych informacji dostępnych 
w Polsce. Ze zbiorów EBL

Pismo grupy Protest, założonej w 1983 r. przez Ewę Sułkowską-
-Bierezin, Marcina Żmudzkiego i Jarosława Świątka, informujące
o akcji zbierania podpisów pod petycją w obronie aresztowanych
członków opozycji. Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin. 

Pismo 
prezydenta Stanów
Zjednoczonych
Ronalda Reagana
do Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego 
w odpowiedzi 
na petycję 
w obronie 
aresztowanych
członków opozycji.
Ze zbiorów E. Sułkowskiej-
-Bierezin. 

W latach osiemdziesiątych Jan Nowak-Jeziorański, były wieloletni dyrektor Rozgłośni
Polskiej Radia Wolna Europa, pełnił funkcję dyrektora krajowego Kongresu Polonii
Amerykańskiej oraz  konsultanta Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA. 

Pismo grupy Protest informujące 
o poparciu akcji. Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin

Pismo członka Kongresu USA Davida E. Boniora 
do gen. Wojciecha Jaruzelskiego z 12 marca 1984 r. 
w sprawie utrzymania sankcji do czasu uwolnienia 
aresztowanych działaczy opozycji. 
Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin

Demonstracje w Nowym Jorku
na rzecz uwolnienia działaczy
opozycji, 1984 r. 
Fot. Z. Malinowski 

O inicjatywie Kongresu Polonii Amerykańskiej
stworzenia projektu „Task Force on Poland”.
„Nowy Dziennik” z 24 września 1982 r. 
ze zbiorów EBL 

Pismo Andrzeja Błaszczyńskiego, 
przewodniczącego Solidarity International 
w Connecticut, do prezydenta Stanów
Zjednoczonych, wyrażające poparcie dla polityki
sankcji wobec Związku Radzieckiego. 
Ze zbiorów EBL. 
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Odezwa Kongresu Polonii Amerykańskiej 
i polonijnych organizacji kombatanckich 

z 16 grudnia 1981 r. Ze zbiorów IJP. 

W 1976 r. przy Kongresie Polonii Amerykańskiej 
z inicjatywy Bonawentury Migały i płk. Jana

Jurewicza powstaje Komitet Obrony Robotników,
następnie Komitet Pomocy Opozycji

Demokratycznej, który jest aktywny także 
w czasie stanu wojennego.

Oświadczenie Ruchu Społeczno-Politycznego
„Pomost” – organizacji założonej w drugiej
połowie lat 70. w Chicago przez m.in.: Krzysztofa
Raca, Waldemara Włodarczyka, Romana
Koperskiego, Mariana Sromka. 
Na zasadzie akcji telefonicznej zorganizowała ona
demonstrację w Chicago 13 grudnia przed 
konsulatem PRL, w której wzięło udział 3 tys. osób.
Miała biura w większych miastach Stanów
Zjednoczonych, m.in. w Waszyngtonie. Liczyła
ponad 1000 członków. Prowadziła szeroką
działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych
na rzecz suwerenności Polski i innych krajów, 
m.in. akcję „Odwołać Jałtę”, której liderem był
Adam Kiernik z Kalifornii; dzięki petycji podpisanej
przez ponad pół miliona osób i akcji lobbingowej 
przeprowadzonej wśród polityków amerykańskich
kwestia uznania postanowień konferencji
jałtańskiej za nieważne trafiła pod obrady
Kongresu USA. Organizacja wydawała pismo
„Pomost” i anglojęzyczny biuletyn „The Bridge”.
Prowadziła programy radiowe, organizowała
wysyłkę paczek, sprzętu radiowego 
i poligraficznego, miniaturowych wydawnictw 
i funduszy dla podziemia. 

Pismo 
Ronalda Reagana
skierowane 
do członków 
Ruchu Społeczno-
-Politycznego 
„Pomost”, 1987 r. 
Ze zbiorów IJP

Komitet Pomocy Solidarności w Nowym Jorku 
(the Committee in Support of Solidarity) – utworzony 13 grudnia 
1981 r. przez Eryka Chenowetha, Mirosława Chojeckiego, Jakuba
Karpińskiego, Agnieszkę Kołakowską, Irenę Lasotę, Piotra Naimskiego 
i Jerzego Warmana. Blisko współpracował z centralą amerykańskich
związków zawodowych AFL-CIO. Współorganizował pierwsze 
demonstracje i protesty w Nowym Jorku. Rozwinął szeroką działalność
na rzecz informowania opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych 
o sytuacji w Polsce i zdobywania funduszy dla opozycji 
demokratycznej, w tym dla 194 pism i inicjatyw podziemnych.

PROGRAMY, ODEZWY, STANOWISKA... 
PROGRAMS, ADDRESSES, STANCES...
W czasie stanu wojennego powstaje w Stanach 
Zjednoczonych kilkadziesiąt komitetów wspierających
działalność opozycji w Polsce. Także wcześniej, od
zakończenia drugiej wojny światowej, istnieją tu instytucje
polonijne działające na rzecz odzyskania suwerenności 
przez Polskę, wspierające powstanie organizacji obrony 
praw człowieka, Solidarność w 1980 r. Po 13 grudnia 
aktywność środowisk polonijnych koncentruje się 
na organizowaniu protestów i manifestacji, informowaniu
amerykańskiej opinii publicznej o sytuacji w Polsce,
propagowaniu idei i działalności opozycji demokratycznej,
niesieniu pomocy represjonowanym i uchodźcom.  

During martial law, several dozens of committees were 
set up in the United States to support the activities 
of the opposition in Poland. Also beforehand, as of the 
end of the Second World War, Polonia organisations 
came into being that acted in favour of Poland regaining
sovereignty, supporting the establishment of organizations
protecting human rights, and Solidarity in 1980. 
Come the 13th of December, the activity of the Polonia
milieus became centred on the organization of protests
and manifestations, informing American public opinion
about the situation in Poland, propagating the idea and
activity of the democratic opposition, providing aid 
for the repressed and refugees. Eric Chenoweth i Irena Lasota w biurze Komitetu Pomocy Solidarności, grudzień 1981 r. Ze zbiorów I. Lasoty. 
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Apel Komitetu Pomocy Solidarności 
w Nowym Jorku. Ze zbiorów PIN

Friends of Solidarity – organizacja założona 
w Waszyngtonie przy Uniwersytecie Georgetown 
w grudniu 1981 r. przez Krzysztofa Ludwiniaka i Teda
Kontka. Predysponowana do prowadzenia działalności 
lobbystycznej. Wśród ponad 200 członków byli: 
Zbigniew Brzeziński, Zdzisław Dziekoński, 
Jan Nowak-Jeziorański i Jan Karski. Ze zbiorów IJP

Ulotka opisująca pola aktywności „Poland Watch
Center”. Organizacja wydawała pismo „Poland
Watch” – redagowane w języku angielskim,
poświęcone sytuacji opozycji i przestrzeganiu 
praw człowieka w Polsce. Ze zbiorów IJP

Deklaracja Solidarity International w Nowym Jorku – organizacji założonej 29 grudnia 1981 r. 
przez m.in.: Sawę Małachowskiego, Jerzego Milewskiego, Tadeusza Morawskiego, Andrzeja
Urbanowicza. Miała filie w Connecticut, Rhode Island i Buffalo. Do aktywnych członków należały:
Irena Dubicka-Morawska i Klara Urbanowicz. W drugiej połowie 1982 r. skład organizacji 
zmienił się, m.in. zaczął jej przewodniczyć Andrzej Błaszczyński. Ze zbiorów IJPDokumenty organizacyjne i lista wolontariuszy 

Komitetu Pomocy Solidarności 
w Nowym Jorku. Ze zbiorów IJP

Krzysztof Ludwiniak (po lewej stronie) 
i Ted Kontek podczas grudniowej 
demonstracji przed polską ambasadą 
w Waszyngtonie. 1981 r. 
Ze zbiorów T. Kontka

Na zdjęciu: Tadeusz
Walendowski prezes
Poland Watch Center.
Annapolis, lato 1981 r. 
Ze zbiorów rodziny.

Fragment sprawozdania z działalności Północno-
-Amerykańskiego Studium Spraw Polskich, założonego 

w 1974 r. przez działaczy niepodległościowych przybyłych 
do Stanów Zjednoczonych po zakończeniu drugiej wojny

światowej, związanych z Kongresem Polonii Amerykańskiej.
Studium, prowadzone przez Andrzeja S. Ehrenkreutza,

wspierało działania na rzecz rozwoju demokracji w Polsce
poprzez kontakty z przedstawicielami rządu i kongresu

amerykańskiego, organizowanie finansowego wsparcia 
dla opozycji, wydawnictwa i konferencje; wydawało

„Studium Papers” – anglojęzyczne pismo adresowane 
do polityków i czynników opiniotwórczych, informujące 

o sytuacji w Polsce ze szczególnym naciskiem na kwestię
łamania praw człowieka. Ze zbiorów EBL

PROGRAMY, ODEZWY, STANOWISKA... 
PROGRAMS, ADDRESSES, STANCES...
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i PROGRAMY, ODEZWY, STANOWISKA... 
PROGRAMS, ADDRESSES, STANCES...

Akt założycielski Solidarity Support Committee of Rhode Island 
– organizacji powstałej w grudniu 1981 r. z inicjatywy m.in. Ewy i Jacka Ślusarków.
Propagowała idee i informacje dotyczące NSZZ „Solidarność” wśród reprezentantów
stanu w Kongresie USA, mediach. Organizowała demonstracje każdego 
13. dnia miesiąca. Prowadziła sprzedaż publikacji i znaczków Solidarności, 
przekazując fundusze na wsparcie jej podziemnych struktur. Ze zbiorów EBL

Zjazd przedstawicieli organizacji
zrzeszonych w ramach

Conference of Solidarity Support
Organizations w Providence 

w maju 1986 r. Ze zbiorów J. Ślusarka
Na zdjęciu u góry:
Józef Lebenbaum 

(koordynator), Andrzej
Błaszczyński (moderator), 

Ewa Ślusarek (koordynator 
na Amerykę Północną) i David

Phillips (sekretarz). 

Na zdjęciu obok m.in.:
M. Kiersznowski, 

E. Ślusarek, A. Błaszczyński, 
M. Chojecki, J. Lebenbaum,

J. Winkler, W. Wilkans, 
M. Przykorski. 

Pismo działaczy Support of Solidarity w Bostonie do
Jerzego Milewskiego, kierownika Biura Koordynacyjnego
NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli,
ukazujące program działania grupy. Ze zbiorów EBL

Support of Solidarity – organizacja założona w 1982 r. 
w Bostonie przez Marka Leśniewskiego-Laasa, Bożenę
Zbrożek-Chołodzińską, Andrew Harmstone’a Rakowskiego.
W S.O.S działali m.in.: Stanisław i Anna Barańczakowie,
George M. Błaszczyński, Ewa Eliasz Brantley, Piotr
Chądzyński. 

W styczniu 1983 r. w Buffalo odbyło się spotkanie założycielskie 
Conference of Solidarity Support Organizations [Porozumienie Organizacji
Wspierających Solidarność] zrzeszające komitety i organizacje wspierające
Solidarność, działające na świecie. „Porozumienie” stanowiło platformę
współpracy, wymiany doświadczeń i informacji. W ciągu kilku lat 
przystąpiło do niego 60 organizacji z 16 krajów i pięciu kontynentów.
Moderatorem zjazdów, które odbywały się na przemian na kontynencie
amerykańskim i europejskim, był prezes Solidarity International 
Andrzej Błaszczyński. Ze zbiorów EBL

Fragment rezolucji Solidarity International w Connecticut – organizacji 
założonej w 1982 r. przez m.in.: Antoniego Bergera, Stanislausa Blejwasa, 
Andrzeja Błaszczyńskiego (prezes), Stanisława Milewskiego, Ryszarda Mrotka, 
Bogusława Nowakowskiego, Elżbietę Wasiutyńską, Bogusława Wróblewskiego. 
Przez wiele lat organizacja prowadziła program „Family to Family” – pomocy 
rodzinom represjonowanych działaczy opozycji w Polsce. Ze zbiorów EBL
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INFORMATIVE ACTIVITY
Organizacje prosolidarnościowe wydają pisma, biuletyny, książki, które informują o sytuacji w Polsce, represjach reżimu, działaniach
opozycji; zawierają stanowiska i analizy autorstwa polskich działaczy opozycyjnych, intelektualistów. Adresowane są do polonijnych 
i amerykańskich środowisk opiniotwórczych, związków zawodowych, mediów, polityków, organizacji praw człowieka.  

Pro-Solidarity organizations released papers, bulletins, books that provided information concerning the situation in Poland, 
repressions exercised by the regime, activities of the opposition; they presented opinions and analyses from Polish 
opposition activists and intellectuals. They were targeted at influential Polonia and American
milieus, trade unions, the media, politicians, human rights organizations.

Bulletin „Solidarność” 
– pismo wydawane w nakładzie 

10 tys. egzemplarzy przez Komitet
Pomocy Solidarności w Nowym

Jorku, League for Industrial
Democracy oraz Polish Workers 

Task Force, organizację założoną 
w sierpniu 1980 r. i współdziałającą 

z amerykańskimi związkami
zawodowymi na rzecz wsparcia 

strajkujących robotników w Polsce.
Redagowane w języku angielskim

przez Eryka Chenowetha we
współpracy z Jakubem Karpińskim 

i Ireną Lasotą. Ze zbiorów IJP 

Biuletyn „Solidarność” organizacji Solidarity Support
Committee of Rhode Island redagowany przez Jacka
Ślusarka, wydawany w języku polskim i angielskim 
od 1982 r. w nakładzie 250 egzemplarzy. Ze zbiorów EBL

Committee in Support of Solidarity Reports,
Biuletyn Informacyjny – główne pismo Komitetu
Pomocy Solidarności. Redagowane w języku 
angielskim i polskim. Ze zbiorów IJP, PIN

„Wiadomości” wydane przez Solidarity
International w Nowym Jorku. Ze zbiorów IJP

Pismo wydawane przez 
Support of Solidarity z Bostonu. 

Ze zbiorów EBL

Kwartalnik „Pomost” – wydawany
od 1978 r. w języku polskim 
i angielskim przez Ruch Społeczno-
-Polityczny Pomost w nakładzie 
7 tys. egzemplarzy. Organizacja
prowadziła także program radiowy 
w kilku miastach Stanów
Zjednoczonych. Ze zbiorów IJP

Biuletyn „The Bridge” wydawany przez Ruch
Społeczno-Polityczny Pomost w nakładzie

30 tys. egzemplarzy. Ze zbiorów IJP
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Informacja o piśmie „Poland Watch” wydawanym przez
Poland Watch Center, publikowanym w języku angielskim.
Ze zbiorów PIN

Jedna z pierwszych informacji prasowych
Komitetu Pomocy Solidarności i Polish
Workers Task Force z 21 grudnia 1981 r.
Ze zbiorów IJP

Informacja o celach i sposobach dystrybucji „Biuletynu
Informacyjnego” Komitetu Pomocy Solidarności. Ze zbiorów IJP

Informacja o „Biuletynie Informacyjnym” Komitetu Pomocy 
Solidarności. Ze zbiorów IJP

„Newsletter” wydawany
przez Solidarity

International 
w Nowym Jorku.

Ze zbiorów IJP

Książka Jakuba Karpińskiego pt. „Countdown. The Polish Upheavals of 1956,
1968, 1970, 1976, 1980...” wydana w Nowym Jorku w 1982 r. Ze zbiorów IJP

Program prowadzony przez działaczy polonijnych 
w telewizji Uniwersytetu Washington w Seattle. Podczas 
cyklicznych, półgodzinnych audycji informowano 
i dyskutowano o sytuacji w Polsce z udziałem 
m.in. profesorów Uniwersytetu Washington i działaczy 
opozycyjnych. Była to prawdopodobnie jedyna tego typu 
stała audycja telewizyjna na świecie w okresie stanu 
wojennego. Na zdjęciu goście: Jakub Karpiński i Irena Lasota
oraz prowadzący Zbigniew Pawłowski, przy planszach
Grażyna Krewin. Fot. z archiwum Domu Polonii w Seattle

Plakat autorstwa Jana Sawki, wykonany dla NSZZ „Solidarność” na święta Bożego Narodzenia w 1981 r. Niewydrukowany 
w Polsce z powodu wprowadzenia stanu wojennego, wydany i dystrybuowany przez centralę związków zawodowych w Stanach
Zjednoczonych, AFL-CIO (American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations). 
Dołączony do plakatu apel mówił: „Pomóż nam wysłać informację do polskich władz, o tym że tak jak nie udało 
im się zniszczyć symbolu nadziei, który prezentuje ten plakat, tak nie udało im się zniszczyć ducha Solidarności wśród Polaków”. 
Ze zbiorów PIN

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
INFORMATIVE ACTIVITY
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Plakat zaprojektowany przez Andrzeja Krzysztoforskiego na zamówienie Solidarity International. Ze zbiorów EBL

Plakaty, kalendarze, koszulki, znaczki i cegiełki... 
Posters, calendars, T-shirts, badges 
and donation certificates...
Dochód z ich sprzedaży przekazywano na działalność podziemnych struktur opozycji w Polsce, rodzinom represjonowanych 
działaczy opozycji, na pomoc humanitarną. 
Profits from the sale of those items supported the activity of the underground opposition structures in Poland, 
provided aid for the families of repressed opposition activists, ensured humanitarian help.

Wydawnictwa i Publikacje były
rozpowszechniane przy różnych
okazjach: podczas demonstracji,
zjazdów, festynów, pikników. 
Na zdjęciu: stoisko Poland Watch
Center w Annapolis. Lato 1981 r. 
Ze zbiorów rodziny Walendowskich 
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Składany plakat wydany przez Komitet Pomocy 
Solidarności w Nowym Jorku w 1982 r., 
z rysunkami Andrzeja Dudzińskiego, zawierający 
program NSZZ „Solidarność”, treść porozumień
gdańskich, regulacje stanu wojennego oraz wiersze
polskich poetów. Ze zbiorów IJP 

Plakaty, kalendarze, koszulki, znaczki i cegiełki... 
Posters, calendars, T-shirts, badges 
and donation certificates...
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i Plakaty, kalendarze, koszulki, znaczki i cegiełki... 
Posters, calendars, T-shirts, badges 
and donation certificates...
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Demonstracje, Nowy Jork, 1981-1982 r. 
Fot. Eugeniusz Starky

W 1981 r. filmowi Andrzeja Wajdy pt. „Człowiek z żelaza” – inspirowanego wydarzeniami
związanymi z powstaniem Solidarności – przyznano najwyższe wyróżnienie 
Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes – Złotą Palmę. W 1982 r. 
obraz otrzymał nominację do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny, 
został jednak wycofany z konkursu przez polskie władze komunistyczne.
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Pismo prof. Henryka Hiża, 
współzałożyciela Philadelphia

Committee in Support 
of Solidarity do prof. 

Jana Magnusa Kryńskiego,
współzałożyciela  North 

Carolina Committee 
for Solidarity with 

„Solidarity” w sprawie
współpracy organizacji 
pro-solidarnościowych, 

30 listopada 1982 r. 
Ze zbiorów I. Lasoty

✌ Alliance for Independence w Chicago;         

✌ Brotherhood of Dispersed Solidarity Members; ✌ Central New Jersey Solidarity; 

✌ Committee of Solidarity – Former Political Prisoners w Maywood i New Jersey; 

✌ Freedom California; ✌ Freedom for Poland and Brotherhood of Dispersed Solidarity Members; 

✌ Freedom for Poland; ✌ Friends of Solidarity Families Project w Buffalo, Nowym Jorku; 

✌ Friends of Solidarity Inc. w Vienna, Virginia; ✌ Friends of Solidarity w Waszyngtonie; 

✌ Komitet Pomocy Solidarności w Nowym Jorku; ✌ Maryland Action for Poland; 

✌ North California Committee for Solidarity with Solidarity; ✌ Poland Watch Center; 

✌ Polish Relief Fund ✌ Polonia Solidarity Association w Reading, Pennsylvania; 

✌ Ruch Społeczno-Polityczny POMOST; ✌ Solidarity and Human Rights Association 

w Buffalo, Nowym Jorku; ✌ Solidarity Association w Seattle, Waszyngtonie; 

✌ Solidarity California w Orange County, Concord, Los Angeles, San Diego,

Sacramento, Santa Barbara; ✌ Solidarity International w New Britain,

Connecticut, Nowym Jorku; ✌ Solidarity Support Committee 

of Rhode Island; ✌ Solidarity Support Group w Los Angeles; 

✌ Stowarzyszenie Solidarność w Seattle; ✌ Support 

of Solidarity w Bostonie, Filadelfii, Chicago,

Cleveland, New Haven, Connecticut, 

Ohio, Southern California, Los Angeles,

Berkeley, Massachusetts, 

Detroit, Arlington...

✌ Americans for Independent Poland;

15a  1/2/1904  4:00 AM  Page 1



POMOC... dla podziemnych struktur Solidarności
AID... for the underground structures of Solidarity
Gros działań podejmowanych przez organizacje prosolidarnościowe służyło przetrwaniu idei demokracji i struktur opozycji 
demokratycznej w Polsce. Bezpośrednio po 13 grudnia 1981 r. pomoc pochodziła głównie od związków zawodowych, ze zbiórek 
publicznych, sprzedaży pamiątek ze znakiem Solidarności. Dopiero w późniejszych latach udało się zapewnić na ten cel znaczne środki
z amerykańskiego funduszu rządowego National Endowment for Democracy oraz z prywatnych fundacji. Zebrane fundusze
przesyłano do Biura Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli – powołanego w 1982 r. jako placówka
reprezentująca krajowe struktury NSZZ „Solidarność” –za pośrednictwem redakcji „Kultury”, a także bezpośrednio do poszczególnych
struktur i redakcji podziemnych działających w różnych miastach Polski. Przeznaczano je na zakup sprzętu poligraficznego, 
powielaczy, maszyn drukarskich, papieru, radiostacji, farby drukarskiej, a także wydawnictw, które przemycano do kraju. 

A plethora of activities undertaken by pro-Solidarity organizations served the purpose of sustaining the idea of democracy 
and the structures of democratic opposition in Poland. Immediately after the 13th of December 1981, aid came mainly from trade
unions, public fund-raising actions, sale of souvenirs with the symbol of Solidarity. Only in the later years, significant funds were 
allocated for this cause from the American government fund National Endowment for Democracy and private foundations. 
The gathered funds were transferred to the Co-ordination Office of the Independent Self-Governing Trade Union “Solidarity” Abroad,
seated in Brussels, established in 1982 as an entity representing the domestic structures of Solidarity, through the editorial 
board of “Kultura”, as well as directly to specific structures and underground editorial boards active in various Polish cities. 
The money was used to purchase printing equipment, copiers, printers, paper, radio stations, printing paint as well 
as publications that were trafficked to Poland.

Apel Komitetu Pomocy Solidarności 
w Nowym Jorku zamieszczony na łamach 
„Nowego Dziennika” z 24 września 1982 r. 
o wsparcie dla rodzin represjonowanych 
działaczy „Solidarności” i działań podziemnych 
struktur związku m.in.: opłacenie grzywien 
za udział w demonstracjach, zakup sprzętu poligraficznego, 
maszyn do pisania, farb drukarskich.

Plakat akcji zbierania funduszy na maszynę drukarską dla wydawnictw
podziemnych w kraju. 1986 r. Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin. 

Pismo Mirosława Chojeckiego do Ewy
Sułkowskiej-Bierezin w sprawie akcji zbierania 
funduszy na maszynę drukarską dla wydawnictw
podziemnych. 1986 r. 
Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin
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POMOC... dla uchodźców z Polski 
AID... for refugees from Poland
Wielu Polaków, którzy skorzystali z liberalizacji polityki paszportowej w 1980 r., stan wojenny zastał w Stanach Zjednoczonych.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pierwsza fala uchodźców z Polski dotarła tu jesienią 1982 r. Wiele organizacji polonijnych 
i amerykańskich oraz osób prywatnych pomagało im w zaaklimatyzowaniu się, załatwianiu formalności, znalezieniu mieszkania,
pracy. Czyniło także starania o liberalizację prawa emigracyjnego. 

Many Poles who profited from the liberalization of passport policy in 1980 found themselves caught by martial law in
the United States. After its imposition, the first wave of refugees from Poland arrived in the US in the fall of 1982. Many
Polonia and American organizations as well as individuals provided them with help in getting accustomed, settling nec-
essary formal issues, finding a dwelling and a job; they also made efforts to liberalize the emigration law.

W dniu wizyty u burmistrza Nowego
Jorku Edwarda Kocha w czerwcu 
1982 r.. Od prawej strony: Barbara
Nagórska-Wierzbiańska, ówczesny 
pracownik International Rescue
Committee [Międzynarodowego
Komitetu Ratownictwa] i bezpośredni
opiekun uchodźców z Polski, pilot
Krzysztof Wasielewski z żoną Barbarą 
i córką Luizą, który przygotował plan
ucieczki i 1 kwietnia 1982 r. uciekł
wojskowym samolotem transportowym
z Polski do Wiednia, Andrzej
Śmielkiewicz, drugi pilot na pokładzie
samolotu rejsowego do Wrocławia
uprowadzonego 12 lutego 1982 r. 
do Berlina Zachodniego. 
Fot. ze zbiorów B. Nagórskiej-Wierzbiańskiej

Rodziny uchodźców z Polski, zamieszkałych w New Britain, w drodze 
na gwiazdkowe przyjęcie wydane przez International Rescue Committee. 1984 r.
Ze zbiorów EBL

Kartka świąteczna Support of Solidarity w Bostonie 
z 1983 r. Grafika autorstwa Wojciecha Wołyńskiego. 
Ze zbiorów M. Leśniewskiego-Laasa. 

12a, 13a, 14a  31/1/1904  9:39 AM  Page 2
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i POMOC... dla rodzin represjonowanych działaczy opozycji
AID... for the families of repressed opposition activists ...
Pomoc obejmowała także rodziny internowanych i represjonowanych działaczy opozycji,  które często zostawały bez środków do życia.
Organizowano zbiórki darów i pieniędzy przeznaczanych na zakup odzieży i artykułów spożywczych. Zachęcano również do bezpośrednich
kontaktów z polskimi rodzinami. W październiku 1982 r. organizacja Solidarity International rozpoczęła program „Rodzina – Rodzinie”.
Tylko podczas pierwszego roku do Polski trafiło ponad 1200 paczek. Przez dziesięć lat działania programu przesłano ich ponad 
5 tys. Organizacja otrzymała tysiące listów z podziękowaniami. 

Aid was provided also for the families of the internees or repressed opposition activists, who were often 
left with no source of income. Gifts and money for the purchase of clothes and groceries were collected. 
People were also encouraged to enter into immediate interaction with Polish families. 
In October 1982, the organization Solidarity International launched the program 
“Family to Family”. The number of packages sent over to Poland exceeded 1200 during 
the first year alone. The decade of the programme’s operation brought to the country more than
five thousand packages. The organization received thousands of letters expressing gratitude.

Listy. Ze zbiorów EBL

Sprawozdanie z działalności sekcji
„Rodzina – Rodzinie” Solidarity International 
w Connecticut. 1983 r. Ze zbiorów EBL Informacje o wysyłce paczek. Ze zbiorów EBL 

Dotacje przekazane podczas dwóch pierwszych tygodni lutego1982 r. 
na fundusz Solidarity International. Ze zbiorów IJP w NJ

Cegiełka „Dziękujemy za Solidarność”. Ze zbiorów E. Sułkowskiej-Bierezin

12a, 13a, 14a  31/1/1904  12:00 PM  Page 3
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Alojzy A. Mazewski, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej, 
podczas załadunku leków dla Polski. 1981 r. Ze zbiorów ND

W ramach programu Kongresu Polonii Amerykańskiej „Solidarity
Express” wysłano 427 ton produktów. Sierpień 1982 r. Ze zbiorów ND

Kampania „Pomóż dzieciom” zorganizowana przez Polsko-
-Amerykański Klub z Miami w grudniu 1981 r. Ze zbiorów PIN

Załadunek lekarstw. 1981 r. Ze zbiorów ND

Wolontariusze i członkowie organizacji polonijnych, 
uczestnicy programu „Leki dla Polski”, 1981 r. Ze zbiorów ND
Na zdjęciu (od lewej): 
1. Alojzy A. Mazewski – prezes Związku Narodowego 
Polskiego [ZNP] i Kongresu Polonii Amerykańskiej [KPA], 
2. dr Mitchell Kamiński Sr., 3. dr Walter Cebulski 
– przewodniczący Komisji Medycznej KPA,
4. dr Antoni Mianowski, 5. dr Arthur Wolski, 6. N.N., 
7. Bonawentura Migała – przewodniczący Komitetu 
Pomocy Opozycji Demokratycznej w Polsce, 
8. dr Mitchell Kamiński Jr., 9. prof. Stanisław 
Smoleński, 10. Jerzy Przyłuski (u góry), 11. Helen 
Zieliński – prezeska Związku Polek w Ameryce, 
12. Lottie Kubiak – sekretarz krajowy ZNP, 
13. Eugeniusz Rosypał, dyrektor 
biura KPA w Chicago.

POMOC... humanitarna
AID... humanitarian
Niesieniem pomocy dla Polski dotkniętej kryzysem ekonomicznym zajmowało się wiele
organizacji amerykańskich i polonijnych. Odzież, artykuły spożywcze, leki kierowano do
szpitali, kościołów, organizacji charytatywnych. Dodatkowo dziesiątki tysięcy rodzin
polonijnych pomagało swoim bliskim w kraju.

Aid for Poland, country plunged into economic crisis, was provided by numerous
American and Polonia organizations. Clothes, groceries, medicines were sent 
to hospitals, churches, charities. Moreover, tens of thousands of Polonia families 
helped their relatives in the country.

Informacja Friends of Solidarity o wynikach zbiórki żywności i odzieży zorganizowanej 
w Georgetown University w Waszyngtonie w maju 1982 r. Ze zbiorów IJP w NJ

12a, 13a, 14a  31/1/1904  9:49 AM  Page 4



„The Art of Solidarity” – wystawa grafik i fotografii,
inspirowanych działalnością ruchu społecznego
Solidarność – prezentowana była w 1983 r. w wielu
miastach Stanów Zjednoczonych. Plakaty ze zbiorów EBL 

Zaproszenie na koncert charytatywny zorganizowany w ramach
programu „Food for Poland” w New Britain w marcu 1982 r. 
Ze zbiorów EBL

Wykłady  prof. Wacława Jędrzejewicza, organizowane w Instytucie Józefa
Piłsudskiego w Nowym Jorku, przyciągały liczne grono polskich uchodźców
politycznych, którzy chcieli poznać historię Polski. Fot. ze zbiorów IJP

Zaproszenie na konferencję Komitetu Pomocy Solidarności.
Ze zbiorów IJP

Zaproszenie na wystawę prac
Andrzeja Dudzińskiego w Polskim
Instytucie Naukowym w Nowym

Jorku 9 grudnia 1982 r. Ze zbiorów PIN 
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Plakat koncertu 
charytatywnego 

Cecylii Barczyk 
w Carnegie Hall 

na rzecz 
Solidarności, 

luty 1982 r. 
Ze zbiorów PIN 

WYSTAWY, 
KONCERTY, WYKŁADY, KONFERENCJE...
EXHIBITIONS, 
CONCERTS, LECTURES, CONFERENCES...

Wacław Jędrzejewicz, Irena Lasota, Zdzisław Bau

Jakub Karpiński i Piotr Naimski (pośrodku)

10a, 11a  1/2/1904  3:31 AM  Page 2



P
rz

yj
ac

ie
le

 S
o
li

d
ar

n
o
Êc

i WYSTAWY, 
KONCERTY, WYKŁADY, KONFERENCJE...
EXHIBITIONS, 
CONCERTS, LECTURES, CONFERENCES...

Informacja o koncercie Wandy Wiłkomirskiej i Andrzeja
Ratusińskiego zorganizowanym przez Komitet Pomocy
Solidarności w Nowym Jorku w listopadzie 1983 r. 
Ze zbiorów I. Lasoty

Program sympozjum „Solidarity with Solidarność” zorganizowanego na Uniwersytecie Temple 
przez Komitet Pomocy Solidarności w Filadelfii. Ze zbiorów IJP

Zaproszenie na dyskusję
poświęconą sytuacji
uchodźców politycznych 
z Polski, zorganizowaną 
przez Committee to Aid
Polish Refugees i Slavic
American Cultural
Association 
na Uniwersytecie 
Columbia w 1982 r. 
Ze zbiorów IJP

Sprawozdanie ze spotkania poświęconego sytuacji
uchodźców politycznych, zorganizowanego przez 
Friends of Solidarity i Uniwersytet Georgetown 
w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli NSZZ
„Solidarność” i Kongresu USA w marcu 1982 r. 
Ze zbiorów IJP

Pismo w sprawie organizacji konferencji przedstawicieli polonijnych organizacji
i komitetów na temat sankcji ekonomicznych i pomocy dla Polski. 1982 r. 
Ze zbiorów EBL

Plakat panelu dyskusyjnego „The role of Solidarność in today’s Poland” zorganizowanego na Uniwersytecie Yale. Wrzesień 1983 r. Ze zbiorów EBL

Zaproszenie na cykl wykładów pt. „Solidarność i polski kryzys” w Salem State College. 1983. Ze zbiorów M. Leśniewskiego-Laasa 
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i WYSTAWY, 
KONCERTY, WYKŁADY, KONFERENCJE...
EXHIBITIONS, 
CONCERTS, LECTURES, CONFERENCES...

Informacja o koncercie Wandy Wiłkomirskiej i Andrzeja
Ratusińskiego zorganizowanym przez Komitet Pomocy
Solidarności w Nowym Jorku w listopadzie 1983 r. 
Ze zbiorów I. Lasoty

Program sympozjum „Solidarity with Solidarność” zorganizowanego na Uniwersytecie Temple 
przez Komitet Pomocy Solidarności w Filadelfii. Ze zbiorów IJP

Zaproszenie na dyskusję
poświęconą sytuacji
uchodźców politycznych 
z Polski, zorganizowaną 
przez Committee to Aid
Polish Refugees i Slavic
American Cultural
Association 
na Uniwersytecie 
Columbia w 1982 r. 
Ze zbiorów IJP

Sprawozdanie ze spotkania poświęconego sytuacji
uchodźców politycznych, zorganizowanego przez 
Friends of Solidarity i Uniwersytet Georgetown 
w Waszyngtonie z udziałem przedstawicieli NSZZ
„Solidarność” i Kongresu USA w marcu 1982 r. 
Ze zbiorów IJP

Pismo w sprawie organizacji konferencji przedstawicieli polonijnych organizacji
i komitetów na temat sankcji ekonomicznych i pomocy dla Polski. 1982 r. 
Ze zbiorów EBL

Plakat panelu dyskusyjnego „The role of Solidarność in today’s Poland” zorganizowanego na Uniwersytecie Yale. Wrzesień 1983 r. Ze zbiorów EBL

Zaproszenie na cykl wykładów pt. „Solidarność i polski kryzys” w Salem State College. 1983. Ze zbiorów M. Leśniewskiego-Laasa 
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