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Lata 80. XX wieku zaznaczyły się w polskiej historii niezwykłym doświadczeniem solidarności – najpierw tej 
wewnętrznej solidarności Polaków, która zaowocowała zbudowaniem związku zawodowego „Solidarność” i która 
pozwalała mu trwać mimo delegalizacji i represji. Także solidarności międzynarodowej z nami, szczególnie ważnej 
i potrzebnej w latach stanu wojennego, w czasach prześladowań i biedy. Solidarność z Solidarnością miała wiele 
wymiarów i twarzy, była również ważnym doświadczeniem mieszkańców regionu śląsko-dąbrowskiego. Wdzięcz-
ność za ofiarność, współczucie, życzliwość i wsparcie stała się powodem podjęcia przez Porozumienie Katowickie 
1980 – Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci projektu „Pamiętamy, dziękujemy za solidarność z Solidarnością”. Celem 
przedsięwzięcia jest upamiętnienie osób i ich działań oraz podziękowanie za okazaną solidarność. Okładka biuletynu „Solidarité Internationale avec Solidarność” nr 1 z października 1984 r. (ze zbiorów Barbary Jarzembowskiej)
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Andrzej Rozpłochowski udziela 
wywiadu podczas pobytu na  
kongresie włoskich związków  
zawodowych, Rzym, styczeń 
1981 r. (fot. ze zbiorów  
Andrzeja Rozpłochowskiego)

Narodziny 
 solidarnosci

P rotesty polskich robotników w lecie 1980 r. obudziły wielkie zainte-
resowanie Polską opinii światowej, szczególnie liderów związkowych. 
Jeszcze podczas strajków pojawili się w naszym kraju związkowcy ze 
Szwecji i Włoch. Z fascynacją obserwowali narodziny nowego ruchu 

związkowego, sondując, w czym mogliby być pomocni. W początkach września 
1980 gościła w Polsce Giacomina Cassina, działaczka chrześcijańskiej centrali 
związkowej CISL (Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori). Po powro-
cie do Włoch, mówiąc o potrzebach rodzącego się ruchu związkowego w Polsce, 
stwierdziła: Nie pieniądze, lecz sprzęt poligraficzny – to jest to czego oczekują. 
(Cyt. za M. Frybes, Społeczne reakcje Zachodu na fenomen „Solidarności” i rola 
emigracyjnych struktur związku 1980–1989, [w:] Ł. Kamiński, G. Waligóra, NSZZ 
„Solidarność” 1980–1989, t. 2, Warszawa 2010).

Reakcje na powstanie „Solidarności” były jednak różne – nie tylko życzliwe 
i entuzjastyczne. Nowa sytuacja rodziła bowiem obawy i niepokój, szczególnie 
w świecie polityków. Taką postawę dystansu wobec polskiej rewolucji prezentował 
niemiecki socjaldemokrata, były kanclerz – Willi Brandt. W wywiadzie prasowym 
stwierdził, że „Solidarność” poszła za daleko ze swymi postulatami, a polscy 
robotnicy powinni raczej pracować, niż angażować się politycznie.

Na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego do lata 1981 r. nie 
było jednej, centralnej struktury organizacyjnej NSZZ „Solidarność”. Związek 
tworzony był w pięciu ośrodkach, z których największym była, wywodząca się 
ze strajku w Hucie Katowice, Międzyzakładowa Komisja Założycielska NSZZ 
„Solidarność”, popularnie nazywana MKZ Katowice. Dopiero w lecie 1981 r. 
doszło do zjednoczenia istniejących ośrodków i powstania największego w Polsce, 
bo zrzeszającego ponad 1 mln członków Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym 
czasie kontakty śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” z Zachodem były nieliczne, 
ale znaczące. W styczniu 1981 r. lider MKZ Katowice, Andrzej Rozpłochowski, 
gościł w Rzymie na kongresie włoskich związków zawodowych UIL (Unione 
Italiana del Lavoro). Spotkał się z wyrazami sympatii oraz obietnicami pomocy, 
szczególnie w zakresie poligrafii. Swoje spotkania w Italii opisał następująco:
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Moje spotkanie w ambasadzie [USA w Rzy-
mie] było interesujące. Taktownie – widać było, 
że z ogromną życzliwością – Amerykanie intere-
sowali się problemami „Solidarności”, pytając 
jak moim zdaniem mogą najlepiej nam pomóc 
(…) wyraziłem pogląd, że Ameryka nie powinna 
udzielać reżimowi PRL żadnych nowych kre-
dytów! (…) powiedziałem jeszcze, jakie formy 
pomocy materialnej są „Solidarności” potrzeb-
ne najbardziej, a więc poligrafia i inny sprzęt. 
Podobnie wyglądały moje rozmowy z Włocha-
mi, a poza kongresem związkowym miałem ich 
sporo. Nie tylko w Rzymie, ale także w Perugii 
i Wenecji. (cyt. za: A. Rozpłochowski, Postawią 
ci szubienicę…, Katowice 2011) 

Aktywność Rozpłochowskiego we Wło-
szech nie uszła uwagi peerelowskiego wywiadu. 
W raporcie dyrektora Departamentu V MSW napisano:
W swoich wypowiedziach gwałtownie atakował rząd PRL. Ponadto zawierały one 
również naiwną wiarę, że pomoc USA rozwiąże polskie problemy. Wypowiedzi te 
wykorzystano na Zachodzie dla wypaczenia obrazu Polski (…)
Dnia 13 stycznia br. A[ndrzej] Rozpłochowski przeprowadził nieoficjalne rozmowy 
w Ambasadzie USA w Rzymie, w trakcie których stwierdził, że:
– pożądane jest dla Solidarności zdecydowane stanowisko rządu USA wobec 

ewentualnego dokonania zmiany władzy w Polsce (możliwość 
udzielenia pomocy finansowej).

–  kierownictwo Solidarności interesuje się reakcjami administra-
cji Waszyngtonu w razie interwencji wojsk Układu Warszaw-
skiego lub zastosowania represji wobec działaczy Solidarności.

(cyt. za: Solidarność, Zachód i węże. Służba Bezpieczeństwa 
wobec emigracyjnych struktur Solidarności 1981–1989, Warszawa 
2011, dok. nr 1)

Interesujące kontakty zagraniczne nawiązali studenci – człon-
kowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej. 
Na przełomie maja i czerwca 1981 r. czteroosobowa delegacja 
NZS Politechniki Śląskiej wzięła udział w kongresie organizacji 
studenckich w Paryżu. Celem spotkania było powołanie nieza-
leżnej od Moskwy międzynarodowej federacji studenckiej, co 
też się stało. Delegaci z Gliwic nawiązali kontakty z kolegami ze 
Stanów Zjednoczonych (American Students Association), a nawet 
podpisali porozumienie o współpracy ze związkami studentów 

Oslo 1981 r., maszyny poligraficzne 
przygotowane do transportu  
do Polski (fot. Przemysław Zagierski, 
ze zbiorów Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku)

Eugeniusz Karasiński  
w związkowej „poligrafii”  

przy ul. Stalmacha w Katowicach  
 obsługuje maszynę ofiarowaną 

przez Norwegów, 1981 r.  
(fot. ze zbiorów Eugeniusza  

Karasińskiego)

Oslo, załadunek maszyn poligraficznych dla „Solidarności  
(fot. Przemysław Zagierski, ze zbiorów Europejskiego  

Centrum Solidarności w Gdańsku)

Wiadomości Katowickie” –  
biuletyn wydawany przez  
MKZ Katowice NSZZ  
„Solidarność”, drukowany  
na maszynach otrzymanych  
od związkowców norweskich 
(ze zbiorów Jana Jurkiewicza)

z Dublina i z Genewy. Uczestniczący w paryskim kongresie Bogusław Kurek, 
działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Śląskiej, wspomina: 

Większość delegatów to byli lewacy, chociaż nie komuniści w sensie sowieckim 
(…) zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie i owacyjnie. Sala w czasie wieczornego 
wiecu wypełniona była po brzegi, bardzo długo wszyscy stali skandując hasła na 
naszą cześć…

W lecie 1981 r. dwaj działacze NZS z Gliwic: Zbigniew Kopczyński i Piotr 
Kowalski gościli w Stanach Zjednoczonych na kongresie American Students 
Association, gdzie otrzymali obietnicę wsparcia w sprzęcie. 

O ile kontakty studenckie nie zdołały zaowocować realną współpracą przed 
nadejściem stanu wojennego, to pomoc zachodnich związków zawodowych stała 
się faktem – zmaterializowała się w postaci dostaw sprzętu poligraficznego. Bar-
dzo istotne dla regionalnej „Solidarności” znaczenie miała pomoc związkowców 
norweskich. Eugeniusz Karasiński, który był wówczas członkiem Zarządu MKZ 
Katowice, a później Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” 
oraz szefem związkowej poligrafii wspomina: 

Pomoc płynąca do katowickiego MKZ z Norwegii była bezcenna. Pamiętam, 
że do naszego regionu przyszły 3 transporty. Dwa z nich wiosną 1981 r. sam od-
bierałem w Świnoujściu korzystając z pomocy lidera zachodniopomorskiej „Soli-
darności” – Mariana Jurczyka. Przesyłkę od Norwegów przewieźliśmy do Katowic 
samochodem ciężarowym o ładowności 3 t, wynajętym w PKS-ie. W transporcie 
znajdowały się: papier, farby i maszyny poligraficzne. Materiały były znakomitej 
jakości. Na przywiezionych maszynach, w związkowej poligrafii przy ul. Stalmacha, 
drukowaliśmy ulotki i gazetki m. in. „Wiadomości Katowickie”. Część powielaczy 
została przekazana do komisji zakładowych z myślą o ich zakonspirowaniu.
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S tan wojenny postawił działaczy, członków i sympatyków „Solidarności” 
w obliczu najcięższej próby – wykazania swojej solidarności z zaa-
takowanym związkiem i  jego pozbawionymi wolności przywódcami. 
O taką postawę wołał Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Bytomiu 

w swoim dramatycznym apelu: „Jeżeli nie utrzymamy zbiorowej solidarności 
i zdecydowania, jeżeli nie staniemy WSZYSCY do STRAJKU POWSZECH-
NEGO, damy dowód, że nie dorośliśmy do WOLNOŚCI i DEMOKRACJI”. 
Spontanicznie w regionie śląsko-dąbrowskim zastrajkowało bądź podjęło próbę 
strajku w obronie swojego związku i jego przywódców około 50 zakładów pracy. 
Tak było m.in. w kopalni „Wujek” w Katowicach, której strajkująca załoga poniosła 
niezwykłą ofiarę za swoją solidarnościową postawę – życie 9 górników. Solidar-
ność z górnikami „Wujka” wykazali mieszkańcy pobliskiego osiedla i rodziny 

Odezwa bytomskiego MKS,  
grudzień 1981 r. (ze zbiorów  

Stowarzyszenia Pokolenie  
w Katowicach)

Okoliczni mieszkańcy  
zgromadzeni przed bramą  
kopalni „Wujek” w Katowicach, 
grudzień 1981 r.  
(fot. Autor nieznany, ze zbiorów 
Społecznego Komitetu Pamięci 
Górników KWK „Wujek” Poległych 
16.12.1981 r.)

strajkujących – gromadząc się przed bramą kopalni, próbowali zagrodzić drogę 
czołgom jadącym pacyfikować zakład. Zostali brutalnie rozpędzeni z użyciem 
armatek wodnych i pałek. Uczestniczka wydarzeń 16 grudnia 1981 r. przy kopal-
ni „Wujek”, Czesława Makarewicz, wspomina ten czas i spontaniczną reakcję 
ludzi: Uciekając przed strumieniem, wraz z  innymi wylądowałam w okolicy 
głównej bramy. Zobaczyliśmy jak ulicą W. Pola, zaraz przy skrzyżowaniu z ul. 
Gallusa jedzie pierwszy czołg. Nie zastanawiając się ani chwili tłum chwycił się 
za ręce i stanął murem, na drodze przed czołgiem. (Cyt. za: Idą pancry na Wujek, 
Warszawa 2006). 

Swoją solidarność z protestującymi i poszkodowanymi wykazali lekarze Pań-
stwowego Szpitala Klinicznego w Katowicach-Ligocie, którzy samorzutnie pod-
jęli działania by przygotować się na przyjęcie rannych. Ten dramatyczny moment 
wspomina prof. Grzegorz Opala: 
Nasz szpital dysponując neurochirurgią i chirurgią klatki piersiowej był lepiej przy-
gotowany do sytuacji urazowych, szczególnie gdyby doszło do ran postrzałowych, 
niż wyznaczone szpitale: MSW i górniczy. Podjęliśmy szereg decyzji. Po pierwsze, 
że trzeba przygotować miejsce do ewentualnego ukrycia chorych, po drugie usta-
liliśmy, że jeżeli będzie to możliwe, każdy ranny po zaopatrzeniu powinien opuścić 
szpital (dla swojego bezpieczeństwa), po trzecie – dla tych, których hospitalizujemy, 
przygotujemy podwójną dokumentację, jedną prawdziwą, lekarską oraz drugą, 
która wykazywać będzie jakąś inną chorobę jako powód hospitalizacji. Naszą akcję 

Egzamin  
z solidarnosci
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rozpoczęliśmy od zasadniczej sprawy czyli nadania przez radio komunikatu, który 
służbowym tonem wygłosił adiunkt (a obecnie profesor) Marek Rudnicki – rozkaz 
wożenia chorych do Centralnego Szpitala Klinicznego w Ligocie. Od tego momentu 
wszystkie karetki jechały do nas. 

Demonstracją solidarności w obronie wspólnej sprawy było wspieranie pro-
testów robotniczych przez osoby z zewnątrz jak miało to miejsce w przypadku 
grupy studentów, którzy przyłączyli się do strajku w Hucie „Baildon” w Katowi-
cach. Dr Jędrzej Lipski, w grudniu 1981 r. student historii i członek NZS tak 
opisuje ten moment: 
Załoga Huty Baildon już strajkowała. Przez bramę nie można było normalnie wejść, 
więc skoczyliśmy przez płot. Wtedy przeskoczyłem najważniejszy płot w moim ży-
ciu. W hucie czuło się chęć walki. Nie było strachu, była euforia. Przynajmniej na 
początku. (…) Tymczasem w siedzibie komitetu strajkowego Baildonu przybywało 
studentów z różnych wydziałów uniwersytetu i innych uczelni. Zajęliśmy się tzw. 
propagandą czyli malowaniem i klejeniem plakatów. Byliśmy także kurierami, 
łącznikami z innymi zakładami pracy. (Cyt. za: J. Lipski, Krótka lekcja wolności 
[w:] NZS 1981–2006. Bez cenzury [2006]).
Swoją postawę studenci opłacili „ścieżką zdrowia”, aresztami, grzywnami i in-
ternowaniem. Lipski tak wspomina początek tej drogi: 

Studenci internowani  
za wspieranie strajku w Hucie  
„Baildon”, obóz w Uhercach, 
kwiecień 1981 r. (fot. Eugeniusz 
Gatnar, ze zbiorów Jana  
Jurkiewicza)

Ludzie przynoszą żywność  
dla strajkujących w Hucie  
„Katowice”, grudzień 
1981 r. (fot. ze zbiorów  
Jacka Zommera)

Potem już tylko krzyki bitych i ból od razów pałkami. W ten sposób zagnali nas do 
suk i wywieźli na komendę miejską w Katowicach, przy ul. Kilińskiego… Potem było 
bieganie po schodach i długie godziny stania na korytarzu. W pewnym momencie 
podszedł do mnie esbek, spojrzał zmęczonym wzrokiem i zapytał: „Co tam robiłeś? 
Strajkowałem. A gazetę czytałeś? Czytałem. I co tam pisało? Nie pamiętam, nie 
uczyłem się na pamięć”. Esbekowi nerwy puściły i dostałem w twarz. Podnosząc 
się z podłogi usłyszałem jeszcze: „Ja cię oduczę pyskowania. Już nigdy nie będziesz 
studentem. Zgnijesz jak robol”. Potem zaczęły się regularne przesłuchania, proto-
koły, bicia… Słyszałem przez ścianę jak w sąsiednim pokoju biją Grześka Markie-
wicza, studenta z AE. Mnie też się zresztą dostało. Potem schody w dół, piwnica, 
cela. Wtłoczyli nas kilkunastu baildonowców do małej, chyba dwuosobowej celi. 
Ciasno było, ale przynajmniej ciepło. Marek Dmitriew ściągnął sweter, pokazując 
plecy. Były właściwie jedną siną miazgą. (Cyt. za: J. Lipski, Krótka lekcja wolności 
[w:] NZS 1981–2006. Bez cenzury [2006]).

Niezwykle znamienny i piękny był odruch strajkujących hutników z Huty „Ka-
towice” na wieść o zastrzelonych kolegach w kopalni „Wujek”, który przypomniał 
Maciej Zapora:
Na tokarkach-frezarkach zebrali się wszyscy strajkujący z Elektrociepłowni. Prze-
mawiał Grzesiek Patyk z MKS. Niektórzy mieli łzy w oczach, inni zaciskali pięści. 
Dla rodzin zabitych bestialsko przez najemników z ZOMO przeprowadzona została 
zbiórka pieniędzy. Do hełmu zebrałem blisko 30.000 złotych. (Cyt. za: M. Bednarz, 
Huta Katowice. Stan oblężenia, Dąbrowa Górnicza 1991).
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Bardzo ważnym, praktycznym przejawem solidarności w tych trudnych dniach 
było dostarczanie żywności strajkującym. Józef Śmiałek wspomina taką akcję, 
która była wielkim pokrzepieniem dla strajkujących w Hucie „Katowice:
Do budynku socjalnego przybiegł ustawiacz z Surowcowej. Przed chwilą ściągnął 
z PKP pociąg węgla dla Elektrociepłowni (…) Na miejscu stwierdził, że ostatnim 
wagonem pociągu jest lodówka. W kratce, w której umieszcza się przewozowe kartki 
tzw. kierunkowe, była kartka, lecz inna: flamastrem, niewyrobionym charakterem, 
czyjaś ręka napisała: «Chłopakom z Huty Wesołych Świąt życzą kolejarze». Wagon 
otwarto. Ładunkiem było węgierskie salami. (Cyt. za: M. Bednarz, Huta Katowice. 
Stan oblężenia, Dąbrowa Górnicza 1991). 

Na inny epizod solidarności z hutnikami wskazał Adam Gmyrek:
Problem wyżywienia wydawał się być rozwiązany. Pod bramą tłum ludzi. Żony, 
rodziny strajkujących i sympatycy strajku. Nikt nie przychodzi z pustymi ręka-

Karol Gwoździewicz i Jan Górny, lata 80.XX w.  
(fot. ze zbiorów Karola Gwoździewicza)

Znaczek-cegiełka na fundusz 
pomocy represjonowanym   
(ze zbiorów NSZZ „Solidarność” 
Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrzu)

mi. Zamknięcie stołówek, kolejna próba czerwonych, którzy chcą nas wziąć gło-
dem, pali na panewce. (Cyt. za: M. Bednarz, Huta Katowice. Stan oblężenia, 
Dąbrowa Górnicza 1991).

Pomaganie strajkującym wymagało determinacji i poświęcenia. I miało swo-
ją cenę, o czym świadczy przykład Janusza Więcławka z Rolniczej Spółdzielni 
Produkcyjnej „Promień” w Dąbrowie Górniczej, skazanego na trzy lata więzienia 
za organizowanie pomocy żywnościowej dla strajkujących w Hucie „Katowice”. 
Odruchem ludzkiej solidarności była chęć pomagania internowanym oraz ujmo-
wanie się za wyrzuconymi z pracy uczestnikami strajku. Andrzej Włoszczyk, 
zbierający w KWK „Piast” podpisy pod petycją domagającą się przywrócenia do 
pracy zwolnionych za strajk kolegów, został zatrzymany i internowany. Ujawnieni 
organizatorzy pieniężnych zbiórek na wsparcie internowanych byli stawiani przed 
Kolegiami ds. Wykroczeń. Pomimo zagrożenia szykanami ze strony władz, aktyw-
nie pomagano represjonowanym, m.in. przechowując ukrywających się działaczy 
„Solidarności” oraz organizując dla nich wsparcie finansowe. Jadwiga Rudnicka, 
działaczka „Solidarności”, a później również Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Gli-
wicach, organizowała m.in. pomoc dla ukrywającej się Jadwigi Chmielowskiej, 
członkini Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. 
Nina Szymanowicz – wspomina Rudnicka – przekazywała pieniądze zbierane na 
podziemie wśród nauczycieli, ktoś inny z Prosynchemu. Z zebranych funduszy 
ukrywającej się Jadzi Chmielowskiej wypłacana była pensja zbliżona do zarob-
ków w jej zawodzie. Podobnie – pieniędzmi oraz zebranymi wśród ludzi kartkami 
żywnościowymi – wspierane były również inne osoby.

Karol Gwoździewicz – działacz „Solidar-
ności” śląsko-dąbrowskiej: 
13 grudnia 1981 r. pojawił się u mnie Janek Gór-
ny z prośbą, żeby go ukryć. Wiedział, że czyni-
łem wcześniej różne przygotowania na wypadek 
stanu wyjątkowego. Wsiedliśmy do mojej syrenki 
i mieliśmy pojechać w góry na przygotowane 
miejsce ukrywania się. Nie zajechaliśmy jednak 
daleko, bo przy wyjeździe na Bielsko, na wyso-
kości kopalni „Wieczorek” była blokada – stały 
tam skoty i samochody milicyjne. Musieliśmy 
się wycofać. Ostatecznie ulokowałem Górnego 
u moich rodziców na Zawodziu. Rodzice miesz-
kali sami, mieli duże mieszkanie. Wytłumaczyłem 
o co chodzi. Górny dostał do swej dyspozycji 
pokój. I przebywał tam od 13 grudnia 1981 r. do 
15 stycznia 1982 r. Odwiedzałem go codziennie, 
przynosiłem prasę.
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N iezwykle ostrożne były reakcje przywódców politycznych Zachodu 
na wprowadzenie stanu wojennego. Niektóre były wręcz niestosowne. 
Francuski minister spraw zagranicznych Claude Cheysson, rankiem 
13 grudnia 1981 r. na pytanie o reakcje rządu francuskiego, stwierdził: 

to nie nasza sprawa, nic w tej sprawie nie zrobimy. Podobnie niezręcznie zach-
ował się kanclerz RFN, Helmut Schmidt, który goszcząc 13 grudnia w NRD, 
wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z przywódcą tego państwa – Erichem 
Honeckerem. Nie tylko nie potępił stanu wojennego, ale stwierdził: Pan Hone-
cker był równie jak ja zaskoczony, że okazało się to konieczne. Premier Kanady 
Pierre Trudeau w pierwszym odruchu nazwał stan wojenny „mniejszym złem”. 
Pośród przywódców Zachodu najbardziej wyraziste stanowisko zajął prezydent 
USA Ronald Reagan, który 23 grudnia ogłosił nałożenie sankcji na reżym PRL 
(w tym zakaz udzielania nowych kredytów). Do powrotu na drogę dialogu wzy-
wał władze PRL papież Jan Paweł II, który w geście solidarności z Rodakami 
w wigilijny wieczór 1981 r. zapalił świeczkę w oknie swojego apartamentu. Po-
dobnie uczynił Ronald Reagan w Białym Domu. Z inicjatywy dwóch światowych 
konfederacji związkowych, 30 stycznia 1982 r., odbył się Dzień Solidarności 
z „Solidarnością”, w ramach którego demonstracje przeprowadzone zostały na 
wszystkich kontynentach: od Londynu po Sydney. Z okazji Solidarity Day rządowa 
Amerykańska Agencja Informacyjna zrealizowała wielkie widowisko telewizyjne 
p.n. „Let Poland Be Poland” (Żeby Polska była Polską), które 31 stycznia 1982 r. 
transmitowano na cały świat. Obejrzało je 184 mln ludzi z 46 krajów. W programie 
zaprezentowano zdjęcia z manifestacji 30 stycznia oraz wypowiedzi 15 przywód-
ców państw z całego świata. W emocjonalnym przemówieniu prezydent USA 
poparł „Solidarność” oraz stwierdził:

Wolny świat przeciw stanowi wojennemu

solidarne  
 spoleczenstwa

Demonstracja w Sztokholmie, 
13.12.1981 r. (fot. kolekcja Jakuba 
i Elżbiety Święcickich /zbiory 
Ośrodka KARTA)

wzywamy do położenia kresu prześladowaniom i do przywrócenia w Polsce praw 
człowieka (…) Na zebraniach, demonstracjach i wiecach (…) oraz w naszych sercach 
i modlitwach powtarzamy za słowami pięknej polskiej pieśni „Żeby Polska była 
Polską”. (Cyt. za: P. Pleskot, Kłopotliwa panna S…, Warszawa 2013).

W przeciwieństwie do znacznej części polityków reakcja społeczeństw za-
chodnich na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce była spontaniczna i na-
tychmiastowa. Już 13 grudnia 1981 r. doszło do protestacyjnych manifestacji pod 
ambasadami PRL w Paryżu, Londynie, Sztokholmie. Największa demonstracja 
przeciw stanowi wojennemu odbyła się w Paryżu, 14 grudnia 1981 r., z udziałem 
blisko 100 tys. osób. Tego dnia demonstracje miały miejsce również w 128 innych 
miastach francuskich. Solidarność z polskimi robotnikami wyrażali związkowcy 
(z wyjątkiem komunistycznej CGT) – pięć francuskich central związkowych 
przeprowadziło jednogodzinny strajk generalny, domagając się wolności związ-
kowych w Polsce. W ciągu dwóch miesięcy Francuzi zebrali 8 mln franków na 
pomoc dla „Solidarności”. Ogólnokrajowy, pięciominutowy strajk – na znak 
solidarności z Polakami – przeprowadzili związkowcy norwescy. W wielu miej-
scach protesty inicjowali przebywający na emigracji rodacy. W szwedzkim Lund 
protest zorganizował Józef Lebenbaum (jeden z założycieli Komitetu Pomocy 
„Solidarności”). Lebenbaum wspomina:
13 grudnia 1981 postanowiliśmy zorganizować strajk głodowy w katedrze w Lund. 
Poszedłem do biskupa Pera Olofa Ahrena, poprosiłem o wyrażenie zgody i ją 
uzyskałem. Biskup pozwolił też odprawić katolicką mszę za sprawę polską w krypcie 
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katedry – pierwszy raz od czasów reformacji. Strajk stał się bardzo spektakularnym 
wydarzeniem: tysiącletnia katedra, najstarsze biskupstwo w Skandynawii, a przy 
wejściu leżało dziesięcioro młodych ludzi w koszulkach „Solidarności”. Paliły się 
biało-czerwone świece, stały transparenty. Zjawili się dziennikarze z całego świa-
ta. (Cyt. za: Ruch wsparcia „Solidarności”. Środowiska wolnego świata przeciw 
zniewoleniu Polski, Warszawa 2007).

Inny, polski emigrant w Szwecji, Marian Kaleta, opowiada o swojej aktyw-
ności w dniu 13 grudnia 1981 r.:
Pamiętam, że pierwszego dnia stanu wojennego uzbieraliśmy od zwykłych Szwedów 
chyba ze 2 tys. koron, co było dla nas astronomiczną kwotą – ponad 300 dolarów. 
(…) Mieszkał w Malmö taki człowiek, nazywał się Piotr Adamow. Miał warsztat 
samochodowy. On pierwszy przyniósł 500 koron (…) Tenże Piotr Adamow stał się 
z czasem naszym mechanikiem, „złotą rączką” do napraw naszych samochodów. 
Pomagał nam przebudować auto, które wkrótce kupiliśmy i zaczęliśmy używać do 
szmuglu maszyn drukarskich do kraju. (Cyt. za: M. Kaleta, Emigrancka spółka 
„Szmugiel”. Wspomnienia dostawcy sprzętu poligraficznego przemycanego do 
Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 1978–1989, Warszawa 2015).

Na antypodach, w stolicy Peru demonstrację współorganizował Andrzej 
Piętowski, współtwórca Komitetu Obrony „Solidarności” w Peru: 
28 grudnia 1981 zorganizowaliśmy na ulicach Limy marsz pod hasłem Solidaridad 
con „Solidarność”. Liczący ponad 10 tysięcy ludzi pochód przeszedł od Nuncja-
tury Watykańskiej w pobliże ambasady PRL pod pomnik Wyzwolicieli Peru. Tam 
odbył się wiec, na którym wygłosiłem płomienne przemówienie w imieniu narodu 
polskiego. Mario Vargas Llosa odczytał petycję do generała Jaruzelskiego, którą 
obecni przyjęli brawami, po czym udał się do ambasady, aby ją doręczyć. Do 
stalowej bramy podszedł konsul Marek Trawiński i odmówił wpuszczenia pisarza 
do środka. Petycję przyjął przez kratę i obiecał wysłać ją do Warszawy. (Cyt. za: 
Ruch wsparcia „Solidarności”. Środowiska wolnego świata przeciw zniewoleniu 
Polski, Warszawa 2007).

Paryż – manifestacja przeciw  
stanowi wojennemu, 15 grudnia 

1981 r. (fot. kolekcja Andrzeja 
Mietkowskiego / zbiory Ośrodka 

KARTA)

Okolicznościowy stempel  
Poczty Internowanych z Obozu 
w Jastrzębiu-Szerokiej, autor 
Maciej J. Klich (ze zbiorów Jana 
Jurkiewicza)

Niezwykle aktywny w zakresie wspierania „Solidarności” był lider amerykań-
skiej centrali związkowej AFL-CIO, Lane Kirkland, który deklarował wszelkie 
moralne, finansowe i fizyczne środki. Był on zdecydowanym zwolennikiem daleko 
idących sankcji wobec władz PRL. Liderom związkowym w USA polecał dwie 
drogi wspierania polskich związkowców: donacje na rzecz fundacji wspierającej

Paryż, Plac Inwalidów – manife- 
stacja poparcia dla „Solidarności” 
zorganizowana przez francuskie 
związki zawodowe, 1982 r.  
(fot. kolekcja Andrzeja Mietkow-
skiego / zbiory Ośrodka KARTA)
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Lima – marsz solidarności z „Solidarnością, 28 grudnia 1981 r. (fot. kolekcja Zbigniewa Bzdaka / zbiory Ośrodka KARTA)

Demonstracja w Limie,  
przemawia Mario Vargas Llosa, 
28.12.1981 r. (fot. kolekcja  
Zbigniewa Bzdaka /zbiory  
Ośrodka KARTA)

„Solidarność” (Polish Workers Aid Fund) oraz tzw. adopcję, czyli wsparcie dla 
konkretnego Polaka represjonowanego przez reżim (m.in. uczestników wystąpień 
antyrządowych karanych grzywnami pieniężnymi). Zainteresowanie i wsparcie 
dla „Solidarności” ze strony amerykańskiej federacji związkowej miało miejsce 
przez całe lata 80. Po delegalizacji „Solidarności” przez reżim PRL, w rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego Lane Kirkland powiedział:
Nie usatysfakcjonuje nas zniesienie stanu wojennego lub zwolnienie więźniów po-
litycznych. Chcemy, by zwrócono polskim robotnikom ich „Solidarność” (…) My 
natomiast jesteśmy nieugięcie oddani polskim robotnikom i wspaniałemu ruchowi, 
jaki stworzyli. „Solidarność” żyje. Solidarność na zawsze. (Cyt. za: P. Zyzak, Efekt 
domina. Czy Ameryka obaliła komunizm w Polsce?, t. 1, Warszawa 2016).

Nowy Jork – manifestacja przeciwko stanowi wojennemu, 20 grudnia 1981 r. (fot. Zygmunt Malinowski)
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Demonstracja wsparcia „Solidarności”, Szwecja, 7.11.1983 r. (fot. kolekcja Jakuba i Elżbiety Święcickich / zbiory Ośrodka KARTA)

Kraje które w latach 80. XX w. brały udział w akcji pomocy charytatywnej dla Polski

Ks. Herbert Przygoda,  
proboszcz parafii św. Elżbiety 
w Elisabethfehn, organizator akcji 
pomocy charytatywnej dla parafii  
św. Franciszka w Zabrzu  
(ze zbiorów ks. Herberta  
Przygody)

Z potrzeby serca

Kryzys gospodarczy lat 80 w Polsce oraz stan wojenny uruchomiły wielkie 
pokłady wrażliwości i dobroczynności wśród społeczeństw na całym świecie. 
Spontanicznie, na wielką skalę akcja pomocy humanitarnej organizowana była 
w RFN. Tylko w okresie Bożego Narodzenia w 1981 r. do Polski wysłano 2 mln 
paczek. W 1982 r. poczta niemiecka dwa razy zwolniła z opłat wysyłanie paczek 
do Polski – wysłano wtedy 8,6 mln paczek (koszt utraconych opłat wyniósł 174,8 
mln marek). Do akcji pomocy włączyła się Niemiecka Federacja Związków 
Zawodowych DGB. Wartość tej pomocy sięgnęła 25 mln marek. We Francji 
powstało ok. 400 komitetów organizujących pomoc dla społeczeństwa polskiego. 
Wsparcia udzieliła Europejska Wspólnota Gospodarcza przekazując środki finan-
sowe organizacjom pozarządowym zajmującym się wysyłką darów – w latach 80. 
XX w. ogółem na kwotę ok. 140 mln ECU (ECU – jednostka rozliczeniowa EWG, 
a później Unii Europejskiej, zastąpiona w 1999 r. walutą Euro w relacji 1 ECU= 
1 EUR). Obraz ten uzupełniają niezliczone inicjatywy obywatelskie realizowane 
w oparciu o struktury Kościoła katolickiego i innych Kościołów chrześcijańskich 
(parafie, diecezje, organizacje „Caritas”) oraz organizacje społeczne.

Jednym z wielu spontanicznych organizatorów pomocy charytatywnej był 
ks. Herbert Przygoda, proboszcz parafii św. Elżbiety w Elisabethfehn w Dol-
nej Saksonii. Ten katolicki kapłan, pochodzący z Zabrza-Zaborza, postanowił 
wspomóc parafię św. Franciszka w Zabrzu, w której spędził dzieciństwo. Po 
latach wspominał:

Demonstracja przeciwko stanowi wojennemu, Lima, 28.12.1981 r. (fot. kolekcja Zbigniewa Bzdaka / zbiory Ośrodka KARTA)
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TIR firmy Van Westen  
z Scharrel przewożący dary  
do parafii św. Franciszka w Zabrzu 
(fot. ze zbiorów ks. Herberta 
Przygody)

Pamiętam dzień, kiedy odwiedzili mnie dwaj świeccy katolicy, Wolfgang Sibum 
i Bernd Deeken (…) wpadli na pomysł, żeby zorganizować zbiórkę darów i wysyłać je 
transportami do Polski (…) Miałem taką gazetkę parafialną „Die Brücke” („Most”). 
Napisałem tam artykuł o sytuacji w Polsce i że musimy jako chrześcijanie pomóc. 
Moi parafianie w Elisabethfehn okazali się bardzo szczodrzy, zaraz przystąpili do 
pakowania „paketów”. Sprawa rozeszła się daleko poza moją parafię (…) chyba 
z 70% darczyńców to byli protestanci niemieccy z okolic Barβel i baptyści, w sumie 
12 parafii. (…) Ja to wszystko koordynowałem, załatwiałem TIR-y i transport (…) 
Zawsze jeździł z nami właściciel firmy spedycyjnej (…) pan Van Westen (…) Nie 
brał za transport żadnych pieniędzy! (…) Na miesiąc przed transportem ogłaszali-
śmy to w ogłoszeniach parafialnych. Drukowaliśmy też każdorazowo ulotkę – listę 
przedmiotów które powinno się zebrać: przede wszystkim żywność, odżywki dla 

Wennersborg, dzieci norweskie 
przygotowują świąteczne paczki 
dla dzieci w Polsce, (autor  
nieznany, ze zbiorów Europej-
skiego Centrum Solidarności 
w Gdańsku)

Pakowanie darów z pomocą 
charytatywną dla Polski przez 

członków Solidarity with Solidarity, 
Anglia 1982 r. (ze zbiorów Barbary 

Jarzembowskiej)

Norwegia, wolontariusze  
z Kongsberg pakują odzież  
wysyłaną do Polski (autor  
nieznany, ze zbiorów Europej- 
skiego Centrum Solidarności  
w Gdańsku)

dzieci, mleko w proszku, lekarstwa, środki opatrunkowe i higieniczne. (…) Prosi-
liśmy też, żeby do środka paczki włożyć swój adres domowy, żeby ludzie w Polsce 
wiedzieli, od kogo to mają (tak nawiązały się liczne znajomości trwające do dzisiaj). 
Na dwa dni przed wyjazdem przywożono te paczki do naszego Domu Parafialnego 
w Elisabethfehn. W salce gromadzono w ten sposób 1,5 tysiąca paczek – wypełniały 
całe pomieszczenie aż po sufit.

Inne przykłady pomocy charytatywnej, która trafiała do regionu 
śląsko-dąbrowskiego w okresie stanu wojennego:

Ks. Zygmunt Trocha, w latach 80. XX w. proboszcz parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Tarnowskich Górach:
Przed świętami Bożego Narodzenia 1981 r. dotarł do parafii olbrzymi transport, 
który przygotowali protestanci i katolicy w Holandii. Organizowała tę pomoc Polka, 
która tam przez wiele lat mieszkała. W paczkach z Holandii znajdowały się kartki 
z życzeniami z adresem rodziny, która fundowała tę paczkę.
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Apel biskupa Pontoise –  
J.F. Rousset’a w sprawie zbiórki 
darów dla Polski, luty 1982 r.  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

Zawartość paczek przysłanych  
do Polski z Niemiec 1982 r.  
(fot. Janusz Bałanda-Rydzewski,  
ze zbiorów Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku)

Ks. Konrad Kołodziej, w latach 80. XX w. proboszcz parafii św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Gliwicach:
Najczęściej przywożącym dary do naszej parafii był adwokat Rolf Rupert z Karlsru-
he. On w Niemczech organizował zbiórki darów wśród wiernych i przyjeżdżał z nimi 
do nas. Jemu też zawdzięczamy jedyną i niezwykłą na tamte czasy akcję. W 1983 
roku na jego zaproszenie na letnie kolonie do Niemiec wyjechało 150 dzieci wraz 
z opiekunami. Wielka była radość i wdzięczność dzieci i rodziców.

Zasadniczą część darów stanowiła pomoc instytucjonalna: rządów zachodnich, 
związków zawodowych, narodowych organizacji Caritas. W tej grupie największa 
pomoc w latach 80. napłynęła do Polski ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. 
Zdecydowana jej część została sfinansowana przez rząd USA i zrealizowana w ra-
mach trzech programów pomocy humanitarnej. Większość środków rządowych 
otrzymała katolicka organizacja Catholic Relief Services (CRS), która obok 
środków rządowych angażowała w pomoc dla społeczeństwa polskiego fundusze 
zbierane we własnym zakresie. Organizowana przez CRS pomoc przekazywana 
była Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski i poprzez sieć kościelną rozpro-
wadzana wśród potrzebujących. Inną część amerykańskiego 
programu rządowego realizowała organizacja CARE (Cooperative 
for Assistance and Relief Everywhere), a odbiorcą było polsk-
ie Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, które przekazy-
wało dary do instytucji i placówek (domy dziecka, domy opieki 
społecznej, szpitale). Trzeci program pomocowy realizowany 
był w ramach projektu HOPE (Nadzieja) prowadzonego przez 
Wiliama Walsha i dotyczył pomocy medycznej. Jak podał arcy-
biskup John Roach, przewodniczący amerykańskiego Episkopatu, 
pomoc wysyłana przez CRS trafiła do 2 mln Polaków, a w akcji 
jej dystrybucji uczestniczyło 250 tysięcy polskich wolontariuszy. 
CRS zaopatrywała w żywność 28 tzw. kuchni ludowych, które 
zorganizowano w poszczególnych polskich diecezjach i z których 
każda wydawała dziennie ok. 200 posiłków dla osób samotnych, 
chorych i starszych. Istotna była również pomoc organizowa-
na przez Kongres Polonii Amerykańskiej. Wartość tej pomocy 
realizowanej przez Fundację Charytatywną Kongresu Polonii 
Amerykańskiej wyniosła w latach 1981-1990 – ponad 171 mln 
dolarów.

Rysunek rozmieszczenia  
darów w wagonie kolejowym 
wysłanym przez Zdzisława 
Pręgowskiego z Austrii w ramach 
inicjatywy „Polska w potrzebie”  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

Pomoc charytatywna dostarczona do Polski w roku 1982 (w tonach):
USA
RFN
Francja
Szwecja
Belgia
Austria
Norwegia
Włochy
Dania
W. Brytania 
Szwajcaria 
Kanada. 
Hiszpania

 119,5 tys. t. 
 42,0 tys. t. 
 32,7 tys. t. 
 10,5 tys. t. 
 9,6 tys. t. 
 6,8 tys. t. 
 6,0 tys. t. 
 5,7 tys. t. 
 5,1 tys. t. 
 4,3 tys. t. 
 3,0 tys. t. 
 1,3 tys. t. 
 1,2 tys. t.

Amerykańska pomoc rządowa obejmowała 3 podstawowe produkty: mąkę, 
ryż, olej. Z USA nadsyłano również: mleko w proszku, masło, sery, indyki, 
odżywki dla dzieci, odzież, leki. Bardziej zróżnicowany asortyment produktów 
dostarczany był z krajów europejskich, obejmując również czekolady, tłuszcze, 
konserwy mięsne, soki, środki higieniczne.
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P rzyjęcie i rozdział ogromnej pomocy charytatywnej 
płynącej z całego świata wymagały struktury sprawnej 
organizacyjnie, powszechnej, mającej zaufanie ofiaro-
dawców, a  jednocześnie akceptowanej przez władze 

PRL. W Polsce tę rolę mógł spełniać jedynie Kościół katolicki. 
Wobec braku lokalnej organizacji „Caritas” (odebranej Kościo-
łowi w latach 50. XX w.) realizacja zadania została powierzona 
Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski (KCEP), której prze-
wodniczącym od 1980 r. był sufragan katowicki – ks. biskup 
Czesław Domin. Z uwagi na osobę przewodniczącego centrala 
Komisji miała siedzibę w Katowicach. Komisja działała w opar-
ciu o strukturę Wydziałów Charytatywnych istniejących w każdej 
diecezji. 

Odbiorcy pomocy charytatywnej w Polsce w 1982 r.  
(wg danych Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej):
1. KCEP (i inne instytucje kościelne) 180.454,3 t
2. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 55.085,1 t
3. Polski Czerwony Krzyż 17.484,4 t
4. Polska Rada Ekumeniczna 9.538,7 t
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 3.403,2 t
6. Ministerstwo Oświaty i Wychowania 2.969,9 t
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej 1.608,4 t
8. Inne organizacje i instytucje 2.258,1 t
 
Razem: 272.802,1 t

Solidarny 
Kosciól

Komisja Charytatywna Episkopatu Polski

Stan wojenny, paczki z darami  
(fot. Janusz Bałanda-Rydzewski, 
ze zbiorów Europejskiego  
Centrum Solidarności w Gdańsku)

Komisja Charytatywna Episkopatu Polski była największym 
odbiorcą darów z Zachodu. Według danych samej Komisji w roku 
1982 r. otrzymała ona 129 tys. ton darów (spośród 180 tys. ton 
odebranych przez instytucje kościelne w Polsce).

Wiele darów napływało z Francji, dzięki tamtejszym, spon-
tanicznym inicjatywom obywatelskim. Wielość podmiotów or-
ganizujących pomoc charytatywną dla Polski spowodowała, że 
rząd francuski poprzez swojego ambasadora w Polsce poprosił 
o ustanowienie przedstawiciela Kościoła, który koordynowałby 
na miejscu we Francji działania wspomnianych komitetów. Koor-
dynatorem wyznaczonym przez prymasa Polski został ks. Euge-
niusz Plater, którego paryskie biuro było jedynym zagranicznym 
przedstawicielstwem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. 

Za pośrednictwem tego biura do Polski wysłano w 1982 r. – 9,5 tys. ton darów 
w postaci żywności, ubrań, leków. KCEP prowadziła dokumentację, dokonywała 
uzgodnień z ofiarodawcami oraz władzami PRL, rozdzielała dary na poszczególne 
diecezje i punkty odbioru, potwierdzała przyjęcie darów oraz przeprowadzała 
akcję uhonorowania darczyńców. Organizowała rozładunek darów, które bezpo-
średnio docierały do Katowic – zapewniając zaplecze magazynowe oraz opiekę 
nad osobami transportującymi dary (ok. 1000 osób rocznie).

Ks. biskup Czesław Domin (1929–1996)
Absolwent Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie – święcenia 

kapłańskie otrzymał w 1953 r. Za swoją bezkompromisowość w latach stalinow-
skich usunięty z parafii Chrystusa Króla w Katowicach. Niemile widziany przez 
władze państwowe, które uniemożliwiły mu objęcie stanowiska proboszcza parafii 
św. Marii Magdaleny w Tychach. Od 1957 r. pracował w Kurii biskupiej w Katowi-
cach. W 1970 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji katowickiej. 
W latach 1980–1990 był przewodniczącym Komisji Charytatywnej Episkopatu 
Polski. Doprowadził do reaktywacji „Caritas Polska” i był jej pierwszym dyrek-
torem. W 1992 r. został ordynariuszem diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

Rok Liczba  
transportów

Towar w kg

Ogółem Żywność Środki  
medyczne

Odzież  
i obuwie

Inny

1983 452 6.600.034 5.512.782 198.735 645.020 243.497

1984 444 6.109.079 5.122.237 250.079 581.347 155.416

1985 419 6.165.080 5.488.308 156.207 396.317 124.248

Ks. biskup Czesław Domin  
(fot. ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

Pomoc charytatywna otrzymana przez diecezję katowicką w latach 1983–1985

Oferta pomocy charytatywnej Comité D’aide a la Pologne z Osny  
we Francji, luty 1982 r. (ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Katowickiej)
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W lutym 1982 r. realizacji programu pomocowego Catholic Relief Services 
przyglądała się delegacja amerykańskiego, katolickiego dziennika „Our Sunday 
Visitor”. Przewodzący delegacji ks. Vincent Giese swoim amerykańskim czy-
telnikom przybliżył atmosferę tej wizyty:

Zastaliśmy biskupa [Czesława Domina] jedzącego śniadanie wraz z pracowni-
kami kancelarii i kierowcami ciężarówek niemal z całej Europy Zachodniej, którzy 
przyjechali tu wielkimi 18-tonowymi samochodami z przyczepami załadowanymi 
artykułami żywnościowymi, zgromadzonymi przez katolickie i prywatne organi-
zacje charytatywne. Z pokoju w piwnicy centrum administracyjnego kierowana 
była większość programu. Pokój ten stał się naszą bazą operacyjną w Katowicach, 
gdzie kierowcy ciężarówek przyjeżdżali dniem i nocą, rozładowywali swoje pojazdy 
w magazynie diecezjalnym, sypiali w prymitywnej sypialni w katedrze Chrystusa 
Króla po drugiej stronie ulicy, a następnie wracali do domów. (Cyt. za G. Kreihs, 
Dobro ukryte w archiwach. Akcja dobroczynna Kościoła katolickiego w czasie 
kryzysu gospodarczego i politycznego w Polsce lat 1981–1990, Katowice 2004). 

Przewodniczący KCEP dbał o to, aby do organizatorów pomocy trafiały po-
twierdzenia otrzymania transportów z darami, a dla ofiarodawców podziękowania 
od diecezji i parafii, do których docierały dary. Sam przy każdej okazji wyrażał 
wdzięczność dla ofiarodawców. Na przełomie czerwca i lipca 1982 r. biskup Cze-
sław Domin odbył „podróż wdzięczności” do siedmiu krajów Europy Zachodniej, 
by podziękować za nadesłane dary, a jednocześnie omówić sprawy pomocy EWG 
dla Polski. Gościł m.in. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, gdzie w jego 
obecności zawiązała się grupa Amici Poloniae, która na forum parlamentarnym 
podnosiła kwestie pomocy dla Polski. W podróż wdzięczności do USA delegacja 
KCEP z biskupem Dominem udała się w czerwcu 1986 r. Celem wizyty było 
podziękowanie Polonii, rządowi USA oraz instytucjom amerykańskim za pomoc 
dla Narodu Polskiego. Przy tej okazji biskup wskazał, że aktualnym problemem 
w Polsce jest brak leków i sprzętu medycznego. 

Potwierdzenie odbioru darów  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

Potwierdzenie odbioru darów  
przez poszczególne diecezje  
adresowane do ks. Platera,  
koordynatora KCEP w Paryżu  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

List do bp Domina – informacja  
o niewłaściwym obchodzeniu się  
z darami charytatywnymi przez  
celników i żołnierzy (ze zbiorów  
Archiwum Archidiecezji  
Katowickiej)

Załadunek tira z darami  
dla Polski, Anglia (ze zbiorów  

Archiwum Archidiecezji  
Katowickiej)



Solidarni z Solidarnością 3332

Potwierdzenie odbioru darów z USA (od Catholic  
Relief Service) przez Dekanat Bytom-Zachód  
(ze zbiorów Archiwum Archidiecezji Katowickiej)

Albin i Tuliola Tybulewicz oraz dr Bożena  
Laskiewicz – organizatorzy pomocy dla Polski  

w Wielkiej Brytanii, wrzesień 1982 r. (fot. ze zbiorów 
Archiwum Archidiecezji Katowickiej)

Organizatorzy pomocy dla Polski z organizacji  
Medical Aid for Poland przed wysłaniem kolejnego transportu,  
wrzesień 1982 r. (fot. ze zbiorów Archiwum Archidiecezji  
Katowickiej)

„Podróż wdzięczności” biskupa Domina, 
 Londyn 6 lipca 1982. Od lewej stoją: Bożena  

Laskiewicz, Albin Tybulewicz, Artur Rynkiewicz  
i bp. Domin (fot. ze zbiorów Archiwum  

Archidiecezji Katowickiej)

Biskup Czesław Domin  
wraz z ofiarodawcami z Anglii:  
dr Bożeną Laskiewicz (Medical 
Aid for Poland) oraz Albinem 
Tybulewiczem (Food for Poland 
Foundation), Katowice 20.06.1983 
r. (fot. ze zbiorów  Archiwum Archi-
diecezjalnego  w Katowicach)

Prymas Polski, kard. Józef Glemp  
z wizytą dziękczynną  wśród ofiaro- 

dawców i organizatorów pomocy  
charytatywnej dla Polski, Londyn,  

marzec 1985 r. (fot. kolekcja Tulioli  
i Albina Tybulewiczów / zbiory  

Ośrodka KARTA)
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Kościół wobec represji  
i zniewolenia

Stan wojenny oznaczał dla mieszkańców 
regionu śląsko-dąbrowskiego ogrom cierpień 
i  represji. W wyniku brutalnych pacyfikacji 
strajkujących zakładów – dziewięciu górników 
kopalni „Wujek” zostało zastrzelonych, a ich 27 
kolegów (z kopalni „Wujek” i „Manifest Lipco-
wy”) postrzelono, 123 poszkodowanych górni-
ków poddano leczeniu szpitalnemu, a ponad 
3 tys. innych udzielono doraźnej pomocy me-
dycznej. Około 2 tys. działaczy „Solidarności”, 
NZS i innych niezależnych organizacji zostało 
internowanych. 121 osób skazano za organizację 
strajków, 1445 osób zwolniono dyscyplinar-
nie z pracy, tysiące osób ukarano grzywnami 
i aresztem za naruszenie Dekretu o stanie wo-
jennym. W latach 1981–1989 przetrzymywano 
w regionie ponad 600 więźniów politycznych.

W trudnych dniach stanu wojennego Ko-
ściół odegrał wielką rolę udzielając różnorakie-
go wsparcia ludziom „Solidarności”. W czasie 
robotniczych protestów w grudniu 1981 r. kapła-
ni odprawiali msze w strajkujących zakładach, 
przychodzili z posługą duszpasterską do obozów internowania i więzień, pomagali 
przechować sztandary związkowe, a nawet udzielali schronienia ukrywającym 
się związkowcom. Opiekę i wsparcie otrzymywali wyrzuceni z pracy działacze 
„Solidarności” – tak było w Jastrzębiu, gdzie ks. Bernard Czernecki, proboszcz 
parafii NMP Matki Kościoła, zatrudniał na probostwie wielu pozbawionych pracy 
„solidarnościowców”. Redemptorysta, o. Jan Siemiński, proboszcz parafii Pod-
wyższenia Krzyża Św. w Gliwicach powołał Duszpasterstwo Ludzi Pracy, które 
stało się znanym w całym regionie miejscem regularnych spotkań, wymiany myśli, 
dyskusji i dokształcania, budowania formacji duchowej dla ludzi „Solidarności” 
i opozycji. Wspomniane ośrodki: jastrzębski i gliwicki były ważnymi punktami 
wsparcia dla strajków górniczych w sierpniu 1988 r. Ksiądz Stanisław Puchała 
w prowadzonym przez siebie przykatedralnym duszpasterstwie akademickim 
w Katowicach  przygarnął studentów z NZS pod szyldem grupy społeczno-histo-
rycznej umożliwiając im m.in. odkrywanie niezakłamanej historii. W Sosnowcu 
bardzo aktywne było duszpasterstwo pracownicze przy parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP, które prowadził ks. Zenon Raczyński. Co miesiąc odprawiane 
były tu msze za Ojczyznę oraz odbywały się spotkania autorskie, wykłady, kon-
certy i wystawy. Wielu księży odprawiało w swoich kościołach msze w intencji 
Ojczyzny, podtrzymując na duchu ludzi „Solidarności” i ułatwiając przetrwanie 
ciężkich czasów.

Podziękowanie za przekazane 
dary dla organizacji Amitie  
Franco-Polonaise podpisane  
przez bp Cz. Domina, grudzień 
1982 r. (ze zbiorów Archiwum 
Archidiecezji Katowickiej)

Msza św. w Obozie  
Internowania w Uhercach,  
1982 r. (fot. ze zbiorów  
Andrzeja Rozpłochowskiego)

Spotkanie biskupa Cz. Domina  
z internowanymi w Uhercach, 

1982 r. (fot. ze zbiorów Archiwum 
Archidiecezji Katowickiej)

Niezwykle ważnym momentem wsparcia dla „Solidarno-
ści” śląsko-dąbrowskiej była wizyta Ojca Św. Jana Pawła II 
w Katowicach 20 czerwca 1983 r. i jego słowa wypowiedziane 
na lotnisku Muchowiec w trakcie mszy św., która zgromadziła 
ponad 1 mln osób. W swojej homilii papież przywołał słowa kar-
dynała Wyszyńskiego dotyczące związków zawodowych: prawo 
zrzeszania się ludzi, to nie jest prawo nadane przez kogoś, bo to 
jest własne prawo wrodzone, po czym dodał od siebie: sprawa, 
która toczy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, posiada 
głęboki sens moralny. Nie może ona być rozwiązana inaczej, 
jak na drodze prawdziwego dialogu władzy ze społeczeństwem.  
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W sytuacji stanu wojennego, wobec zdelegalizowania „Solidarności” i represjo-
nowania działaczy związkowych – słowa papieża miały szczególną wymowę. 
Wizyta papieska wlała nową nadzieję w serca mieszkańców regionu, a jedno-
cześnie wywołała konsternację w obozie władzy. Świadczyć o tym mogą słowa 
wypowiedziane przez jednego z działaczy partyjnych: przed partią stoi ogrom 
pracy, aby zniwelować wpływ wizyty na świadomość społeczeństwa, a szczególnie 
młodego pokolenia Polaków.

W tej historii wspierania i dawania nadziei nie sposób pominąć osoby or-
dynariusza katowickiego, biskupa Herberta Bednorza. Jego liczne i nieustanne 
interwencje u władz doprowadziły do zwolnienia z więzień wielu internowanych 
m.in. rektora Uniwersytetu Śląskiego – prof. Augusta Chełkowskiego i prorektora 
tej uczelni – prof. Ireny Bajerowej. Biskup był jednym z pierwszych odwiedzających 
internowanych w Jastrzębiu-Szerokiej, Sosnowcu, Zabrzu-Zaborzu, Komendzie 
Wojewódzkiej MO w Katowicach. Stawał w obronie pamięci zastrzelonych gór-
ników kopalni „Wujek”. Wielką jego zasługą jest stworzenie kościelnego systemu 
wsparcia dla represjonowanych w postaci Biskupiego Komitetu Pomocy Uwię-
zionym i Internowanym. 

Ks. Bernard Czernecki, w latach 80. XX w. proboszcz parafii NMP Matki Ko-
ścioła w Jastrzębiu: 

Parafia „na górce” starała się o adwokatów, płaciła im honoraria oraz wy-
sokie kary wymierzane górnikom przez sądy wojskowe za strajki w 1981 roku. 
Parafia ponosiła wtedy ogromne koszty. Uważam jednak, że tak było trzeba, tak 
dyktowało mi sumienie. Poinformowałem parafian, że wstrzymuję budowę ko-
ścioła, ponieważ są ważniejsze potrzeby. Budujemy nie tylko kościół, ale również 
wspólnotę parafialną. W tym momencie ważniejsi są ludzie, pomagamy więc tym, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Byli to głównie przywódcy „Solidarności” 
kopalń. Pracując u mnie mieli znakomitą okazję do spotkań. Esbecy nie mogli 
na nich wyciągnąć ręki, bo ci ludzie byli tu zatrudnieni. (Cyt. za: A. Kuboszek 
[et al.], Nasza Solidarność Jastrzębie. Stan wojenny, Jastrzębie Zdrój 2006).

Ks. Henryk Białas, w latach 80. XX w. duszpasterz w Jastrzębiu Zdroju i Mar-
klowicach:
Moje mieszkanie stało się miejscem, gdzie można było wszystko przechować, 
łącznie ze sztandarami „Solidarności”, których w końcu miałem u siebie siedem. 
(Cyt. za: A. Kuboszek [et al.], Nasza Solidarność Jastrzębie. Stan wojenny, Ja-
strzębie Zdrój 2006)

Ks. Henryk Bolczyk o swoim pobycie w kopalni „Wujek” w czasie strajku 
w grudniu 1981 r.:
Wyszedłem z nimi, na plac. Dostrzegłem białe wzniesienie, ukształtowane ze śniegu 
i lodu, wskoczyłem na nie, spojrzałem wokół i miałem wrażenie, że jestem w greckim 

Pamiątkowy wpis ks. dr Zdzisława Wajznera  
w kronice Duszpasterstwa Pracowniczego w Sosnowcu 
(kopia ze zbiorów Ireny Żmudy)

Spotkanie z Janem Pawłem II  
na lotnisku Muchowiec w Kato-
wicach, 20 VI 1983 r. – widoczny 
transparent zdelegalizowanego 
Niezależnego Zrzeszenia Studen-
-tów trzymany przez studentów 
Uniwersytetu Śląskiego  
(fot. Jan Hernik, ze zbiorów  
Jana Jurkiewicza)

Ks. prałat Bernard Czernecki  
(ur. 1930)

Jan Paweł II podczas mszy  
na lotnisku w Katowicach- 
-Muchowcu, 20 czerwca 1983 r.  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)
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teatrze. Oni otoczyli miejsce, na którym znalazł się ksiądz, od którego spodziewali 
się szczególnej łaski na trudne chwile życia. – Zostałem poproszony o udzielenie 
wam absolucji generalnej. Wyznajmy wiarę (…) Wydawało mi się, że nigdy dotąd 
nie słyszałem tak świadomego, gromkiego, zgodnego skandowania aktu wiary (Cyt. 
za: Idą pancry na Wujek, Warszawa 2006).

Zbigniew Szałomicki o zbiórkach w parafii o. Siemińskiego w Gliwicach: 
Pieniądze na wykładowców i pomoc internowanym i ich rodzinom zbieraliśmy 
w kościele. Mieliśmy biało-czerwone opaski. Ludzie wiedzieli na jaki cel te pieniądze 
idą. (cyt. za: M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 1980–1989, t. II, Warszawa 2007).

Władysław Kostrzewski o ojcu Janie Siemińskim:
Pomagał rodzinom internowanych. Odwiedzał wszystkich w domach. Dostawali 
paczki. Dawał im też pieniądze, by mogli dojechać do obozów internowania ich bli-
skich bądź więzień. Robił zbiórkę talonów na benzynę. Był niezwykle zorganizowany. 
(cyt. za: M. Wyrwich, Kapelani Solidarności 1980–1989, t. II, Warszawa 2007).

Irena Żmuda, w latach 80. XX w. jedna z organizatorek duszpasterstwa pracow-
niczego w Sosnowcu:
Ks. Raczyński był bardzo oddany sprawie, pomagał ludziom, którzy mieli kłopoty. 
W parafii  Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu przeszedł bardzo trudny 
okres – był prześladowany przez komunistów: wzywano go  na przesłuchania, 
ich ludzie przeszkadzali podczas mszy odprawianej za Ojczyznę każdego 16 dnia 
miesiąca, władze nie wydawały zgody na organizowanie procesji Bożego Ciała. 
W efekcie ksiądz został zmuszony do opuszczenia Sosnowca.

Ks. biskup Herbert Bednorz (1908–1989) 
Urodzony w Gliwicach, w 1922 r. po podziale Górnego Śląska przeniósł się 

z rodziną na polską stronę – do Katowic. W 1927 r. podjął studia na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Śląskim Seminarium Duchow-
nym w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1932 r. W latach 1933–1937 
studiował w Katolickim Uniwersytecie w Leuven oraz Uniwersytecie Paryskim. 
Efektem tych studiów były dwa doktoraty: z zakresu nauk społecznych oraz prawa. 
W październiku 1937 r. został wikariuszem w Brzezinach Śląskich. Od 1946 r. 
kierował referatem duszpasterskim Kurii katowickiej. W 1950 r. został biskupem 
koadiutorem (z prawem następstwa) przy biskupie Stanisławie Adamskim. W li-
stopadzie 1952 r. został uwięziony za przygotowywanie akcji zbierania podpisów 
pod petycją o przywrócenie religii w szkole, a następnie wraz z pozostałymi 
biskupami wydalony z diecezji katowickiej. Powrócił tu w 1956 r. W 1967 r. 
został ordynariuszem katowickim. Szczególną uwagę zwrócił na duszpasterstwo 
robotników. W latach 70. przeciwstawiał się wprowadzaniu przez komunistów 
czterobrygadowego systemu pracy w górnictwie propagując hasło „niedziela jest 
Boża i nasza”. Po powstaniu „Solidarności” wsparł związek grupą intelektuali-
stów katolickich oraz patronował powrotowi wizerunków i ołtarzy św. Barbary do 
kopalń oraz św. Floriana do hut. Po wprowadzeniu stanu wojennego wielokrotnie 
interweniował u władz w sprawie represjonowanych działaczy „Solidarności”, 

przyczyniając się do zwolnienia wielu osób 
z  internowania. Wielką troską biskupa było 
upamiętnienie zastrzelonych górników kopalni 
„Wujek”.

Andrzej Rozpłochowski:
Biskup Bednorz po raz pierwszy przyszedł do 
nas, do aresztu KWMO w Katowicach, chyba 
jeszcze w grudniu 1981 r., tuż przed Bożym Na-
rodzeniem. On nas spowiadał, przekazał słowa 
wsparcia, prosił żebyśmy byli mocni, żebyśmy 
byli dzielni. Pytał czy coś przekazać rodzinom.

Ks. inf. Paweł Pyrchała o opiece duszpaster-
skiej nad internowanymi: 
Przyjechał do mnie biskup Bednorz ze swoim 
kapelanem. Powiedział: księże, trzeba coś zro-
bić, żeby objąć opieką duszpasterską wszystkich 
internowanych. Powiedział mi jeszcze, że władze 
chcą dopuścić do obozów tylko kapelanów woj-
skowych. – Proszę się na to nie godzić – dodał 
– mają to być wyłącznie księża parafialni. Po tej 
wizycie, razem z ks. Pieleszem, który był kape-
lanem  Zakładu Karnego w Zabrzu, udałem się 
w tej sprawie do komendanta obozu w Zaborzu. 
Komendant odmówił, twierdząc, że musiałaby to 
być decyzja wyższych instancji. Pojechałem do 
Opola, gdzie w Kurii kazałem sobie wystawić 

zaświadczenie mniej więcej tej treści: Niniejszym nakazujemy księdzu objęcie 
opieką duszpasterską internowanych. Jeżeli ksiądz nie wypełni tego obowiązku 
to zostaną wyciągnięte konsekwencje kanoniczne wobec księdza. Przedstawiłem 
sprawę tragicznie temu komendantowi z Zaborza mówiąc: Komisarz miasta prosił, 
żeby uspokajająco działać na ludzi i do tego się dostosowałem. Jeżeli nie dostanę 
zgody na posługę u internowanych to proszę przekazać swoim władzom zwierzch-
nim, że ogłoszę z ambony wiernym, że już nie jestem proboszczem, że zostałem 
suspendowany. Komendant przejął się tym i zadzwonił gdzieś. Kazali mi czekać 
i w końcu poinformował, że jest zgoda. Pamiętam, że gdy pierwszy raz wchodziłem 
do Obozu, ktoś z internowanych zakrzyknął – czy ty jesteś rządowy?, na co ktoś 
inny odpowiedział: nie, to nasz proboszcz!

Ks. inf. Paweł Pyrchała o wizycie z Mają Komorowską u internowanych kobiet:
Pewnego dnia otrzymałem od księdza kanclerza z Katowic informację, że mam 
odebrać panią Maję Komorowską, która przyjeżdża by odwiedzić internowane 
kobiety w obozie w  Bytomiu-Miechowicach. Zabraliśmy paczki i pojechaliśmy 
z panią Mają do Bytomia. Spotkanie odbyło się w obecności komendanta obozu. 
Ja mówiłem o św. Jadwidze Śląskiej, a pani Komorowska zapytała komendanta czy 

O. Jan Siemiński, CSsR  
(1933–2004) (fot. ze zbiorów 
Krzysztofa Gosiewskiego)

Ks. biskup Herbert Bednorz 
(1908–1989)
(fot. ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

List biskupa Bednorza  
ws. uwolnienia internowanych  
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)
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mogłaby powiedzieć wiersz o matce, który chce zadedykować matce komendanta 
oraz wszystkim matkom. Komendant się zgodził. Pani Maja deklamowała, a inter-
nowane były bardzo wzruszone. Po tej deklamacji  aktorka stwierdziła, że podobnie 
wzruszeni byli internowani w innych obozach… - i tu wymieniła ich nazwy i liczbę 
internowanych. Pomyślałem wtedy, że jest to kobieta-geniusz. W tych niezwykłych 
warunkach potrafiła przekazać informację i to w bardzo miły sposób.

Ks. inf. Paweł Pyrchała o ukrywaniu przez siostry zakonne działaczy „Solidar-
ności”:
Od sióstr zakonnych z Biskupic otrzymałem wiadomość, że nie mają co jeść. By-
łem zdziwiony, bo sióstr było kilka i otrzymały taką samą pomoc jak inne rodziny. 
Dlatego zbagatelizowałem tę informację. Później przyjechała siostra i wyjaśniła, 
że karmią mężczyzn z „Solidarności”, którzy ukrywają się w domu rekolekcyjnym. 
Okazało się, że siostry odwiedził ks. Franciszek Kużaj z Bytomia, który powołując 
się na uzgodnienia ze mną przyprowadził tam tych działaczy. Oczywiście siostry 
otrzymały dodatkową żywność, tak aby nikt nie był głodny.

Ks. Antoni Stych
Byłem już wtedy proboszczem w Radlinie. Ukry-
wałem na probostwie cztery osoby. Irytuje mnie 
dzisiaj postawa niektórych z nich, najbardziej 
Zbigniewa Bujaka, który przebywał u mnie cztery 
miesiące. Musiałem z tego powodu zmienić wi-
karego, który był zbyt ciekawy i zadawał wiele 
pytań. W trakcie rewizji musiałem zachować zim-
ną krew. Ukrywałem nie tylko ludzi, ale również 
ważne dokumenty. Przechowywałem je w piw-
nicy, w kominie do wędzenia mięsa. Nie mogli 
ich znaleźć, choć bardzo się starali. (Cyt. za: 
A. Kuboszek [et al.], Nasza Solidarność Ja-
strzębie. Stan wojenny, Jastrzębie Zdrój 2006) 

Biskupi Komitet 
Pomocy Uwiezionym 
i Internowanym

Prof. Grzegorz Opala:
W ramach Duszpasterstwa Akademickiego działało takie ciało, które nazywało 
się Caritas Academica. Od pierwszych dni stanu wojennego Caritas Academi-
ca zajął się gromadzeniem różnego typu darów dla wsparcia tych najbardziej 
potrzebujących. Wtedy nie mieliśmy jeszcze rozeznania jaka jest skala potrzeb. 
Okazało się, że potrzeby są tak ogromne, że ks. biskup Bednorz uznał, że istnieje 
konieczność zinstytucjonalizowania tej pomocy.

D ekretem z dnia 17 marca 1982 r. ks. biskup Herbert Bednorz powołał 
Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym sankcjonując 
w ten sposób rozpoczęte już wcześniej, spontaniczne działanie grupy osób 
z kręgu Duszpasterstwa Akademickiego. Zadaniem nowej struktury było 

koordynowanie kościelnej pomocy charytatywnej na rzecz osób represjonowanych 
i ich rodzin. Ordynariusz katowicki stanął na czele Komitetu, a swoim zastępcą 
ustanowił ks. biskupa Czesława Domina. Na bieżąco całością prac Komitetu kie-
rowali ks. Oskar Thomas oraz dr Andrzej Sobański. Oprócz wymienionych, 
w skład Biskupiego Komitetu wchodzili: Jadwiga Bartoszek, ks. Stanisław Bista, 
ks. Rudolf Brom, Bronisława Dyduch, Danuta Gburska, Zofia Iwańska, Maria 
Klimowicz, Jadwiga Kominek, Andrzej S. Kowalski, Maria Kurcyuszowa, ks. Józef 
Kużaj, Czesława Leykowa, Marta Łabno, Janusz Makiełło, Elżbieta Mansfeld, 
ks. Henryk Markwica, Józef Motak, Krystyna Mucha, Grzegorz Opala, Woj-
ciech Osoba, Wojciech Popiołek, Marek Rudnicki, ks. Wiktor Skworc, Barbara 
Sobańska, Barbara Solecka, Maria Stawecka, Michał Tendera, Jerzy Węgierski, 
Danuta Wyszomirska.

Ks. Oskar Thomas  
(1940–1984)
(fot. ze zbiorów  Andrzeja  
Rozpłochowskiego)

Ks. Paweł Pyrchała – prowadzący punkt pomocy  
charytatywnej przy parafii św. Józefa w Zabrzu,  

kapelan internowanych  
(ze zbiorów ks. inf. Pawła Pyrchały)
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Siedzibą Komitetu był budynek probostwa parafii św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 32. Zakresem swojej działalności Komitet 
obejmował teren diecezji katowickiej oraz początkowo (nieformalnie) również 
cały region śląsko-dąbrowski, wykraczając poza granice diecezji. W niedługim 
czasie (2 lipca 1982 r.) powołane zostały filie Biskupiego Komitetu: w Chorzowie 
przy parafii św. Jadwigi (pracami kierował ks. dziekan Ryszard Dyllus), w Ryb-
niku przy parafii św. Antoniego (ks. Alojzy Klon), w Bielsku-Białej przy parafii 
św. Mikołaja (ks. dziekan Stanisław Dyrda) i w Tarnowskich Górach przy parafii 
św. Apostołów Piotra i Pawła (ks. Zygmunt Trocha). Z formalnego punktu widzenia 
wspomniane ośrodki były bytami odrębnymi. Każdy z komitetów biskup powo-
łał odrębnym dekretem, jednak ich działalność, w przeciwieństwie do komitetu 
katowickiego, została zawężona terytorialnie (do danego miasta i okolicznych 
dekanatów). Ponadto w swoich dekretach biskup zalecił „terenowym” komitetom, 
aby ich działalność była uzgadniana z komitetem katowickim. Należy pamiętać, 
że ordynariusz katowicki był zwornikiem całej struktury – stał na czele każdego 
z komitetów. W Katowicach podejmowano decyzje co do rozdziału napływającej 
pomocy, a katowicki Komitet Biskupi miał najszersze zaplecze intelektualne. 

Na terenie regionu śląsko-dąbrowskiego pomoc potrzebującym udzielana była 
poprzez 10 tzw. punktów pomocy.

Gryps od internowanych  
w Uhercach do Biskupiego  
Komitetu Pomocy w Katowicach 
(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

Dr Andrzej Sobański (1939–2002)
(fot. Ze zbiorów Grzegorza Opali)

Dekret biskupa Bednorza  
ws. powołania Biskupiego  
Komitetu Pomocy Uwięzionym  
i Internowanym (ze zbiorów  
Archiwum Archidiecezji  
Katowickiej)

Punkty pomocy:
• Katowice, parafia św. Apostołów Piotra  
 i Pawła
• Chorzów, parafia św. Jadwigi
• Bielsko-Biała, parafia św. Mikołaja
• Gliwice, parafia św. Apostołów Piotra 
 i Pawła (ks. Konrad Kołodziej)
• Jastrzębie, parafia NMP Matki Kościoła 
 (ks. Bernard Czernecki)
• Rybnik, parafia św. Antoniego
• Tarnowskie Góry, parafia św. Apostołów  
 Piotra i Pawła
• Bytom, parafia św. Barbary  
 (ks. Herbert Kowol)
• Sosnowiec, parafia św. Tomasza  
 (ks. Władysław Sobczyk)
• Sosnowiec, parafia św. Joachima  
 (ks. Wacław Wiciński)
• Zabrze, parafia św. Józefa  
 (ks. Paweł Pyrchała)

Przychodzące z zagranicy dary magazyno-
wane były przy parafii św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Katowicach oraz św. Józefa w Zabrzu. 
W związku ze zniesieniem stanu wojennego, 
a tym samym zaprzestaniem internowań, biskup 
katowicki dekretem z dnia 5 grudnia 1983 r. 
zmienił nazwę Komitetu na: Biskupi Komitet 
Pomocy „Miłość i Sprawiedliwość Społeczna”. 
Komitet działał do 1989 r. i w tym czasie udzielił 
pomocy ok. 3 tys. osób. 

Katowicki komitet prowadził swoje prace 
w 4 sekcjach: informacyjnej, prawnej, medycznej 
i pomocy materialnej. 
Sekcja informacyjna zbierała dane o osobach 
internowanych, skazanych, zwolnionych z pracy, 
prowadziła kartotekę osób represjonowanych. 
Informacje o represjach przekazywano do Pry-
masowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozba-

wionym Wolności i Ich Rodzinom w Warszawie oraz do Komitetu Helsińskiego.
Sekcja medyczna zajmowała się udzielaniem porad lekarskich, badaniem osób 
zwolnionych z więzień i kierowaniem ich na badania specjalistyczne, przygo-
towaniem dokumentacji medycznej, która służyła staraniom o zwolnienie z in-
ternowania bądź z więzień osób chorych. Wydawała leki pochodzące z darów, 
zbierała informacje o stanie zdrowia uwięzionych. Szefem Sekcji był dr Grzegorz 
Opala, a w jej skład wchodzili lekarze: M. Rudnicki, M. Klimowicz, A. Preisnar, 
B. Solecka, M. Stanecka, J. Makiełło.
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Członkowie Biskupiego Komitetu 
Pomocy Uwięzionym i Inter- 
nowanym: od lewej prof. Jerzy 
Węgierski, mec. Marta Łabno,  
dr med. Grzegorz Opala, 
mec. Czesława Leyek, Barbara 
Sobańska, lek. stom. Maria  
Klimowicz, dr Andrzej Sobański  
(fot. ze zbiorów Grzegorza Opali)

Błogosławieństwo Ojca św. Jana 
Pawła II dla Biskupiego Komitetu 
Pomocy w Katowicach (fot. ze 
zbiorów Grzegorza Opali)

Fiszka z kartoteki represjono-
wanych prowadzonej w punkcie 
pomocy charytatywnej przy parafii 
św. Józefa w Zabrzu (ze zbiorów 
ks. inf. Pawła Pyrchały)

Sekcja prawna przygotowywała uzasadnienia odwołań od wyroków, w razie 
potrzeby kierowała zgłaszających się po pomoc do adwokatów, którzy współ-
pracowali z Komitetem, udzielała porad zwolnionym z pracy. W sekcji działali: 
M. Łabno, Cz. Leykowa, J. Bartoszek, ks. St. Bista, ks. J. Kużaj. Sekcję wspomagali 
adwokaci: Jerzy Kurcyusz, Teresa Kurcyusz-Hoffman, Tadeusz Węgrzynowski, 
Leszek Piotrowski, Janusz Niemcewicz. 
Sekcja pomocy materialnej zajmowała się rozdziałem żywności z darów oraz 
zasiłków pieniężnych dla represjonowanych i  ich rodzin, a  także prowadziła 
dokumentację udzielanej pomocy. Organizowano transporty żywności, odzieży 
i środków higienicznych do obozów internowania, pomagano rodzinom w dotar-
ciu do obozów internowania położonych w Bieszczadach. Organizowano kolonie 
letnie i zimowe dla dzieci i młodzieży z rodzin represjonowanych.

Akcją pomocy dla represjonowanych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego kie-
rował ks. Zenon Raczyński, proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Sosnowcu. Od początku 1982 r. przy parafii ks. Raczyńskiego działał Ośrodek 
Duszpasterski dla Internowanych i Ich Rodzin, będący filią podobnego Ośrodka 
w Częstochowie powołanego przez ks. biskupa Stefana Barełę (Zagłębie należało 
wtedy do diecezji częstochowskiej). Ze strony świeckiej prace Ośrodka koordyno-
wała Halina Koniarska. Ośrodek udzielał represjonowanym i ich rodzinom pomocy 
materialnej w postaci paczek żywnościowych, odzieży oraz pomoc finansową. Po 
zniesieniu stanu wojennego biskup częstochowski powołał Diecezjalny Komitet 
Pomocy Bliźniemu w Częstochowie i postawił na jego czele sufragana często-
chowskiego, ks. biskupa Franciszka Musiela. Ośrodek sosnowiecki stał się odtąd 
Regionalnym Oddziałem w Sosnowcu Diecezjalnego Komitetu Pomocy Bliźniemu.

Irena Żmuda:
Do naszej parafii na Sielcu przychodziła pomoc charytatywna, którą organizowały 
francuskie związki zawodowe CFDT. Przyjeżdżały duże samochody, tiry, który-
mi przywożono żywność i ubrania. Dary były składowane na placu kościelnym, 
w budynku po siostrach zakonnych, które się wyprowadziły. Był to taki centralny 
magazyn, z którego dary przekazywane były również do innych parafii Zagłębia.

Ks. inf. Paweł Pyrchała – w latach 80. XX w. proboszcz parafii św. Józefa 
w Zabrzu: 
Odprawiając w świetlicy więziennej tę pierwszą obozową mszę widziałem, że przez 
otwory służące do projekcji filmów jestem obserwowany. Zapowiedziałem inter-
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nowanym, że komunia będzie rozdzielana na stojąco, ponieważ 
chciałem, aby wysocy mężczyźni zasłonili mnie. Jak zacząłem 
komunikować zaraz otrzymałem kartkę, którą szybko schowałem 
do kieszeni. W czasie tej komunii otrzymałem jeszcze kilka takich 
grypsów z listami internowanych. Później prosiłem żeby dawali mi 
zbiorczy spis z całego baraku. Grypsy wyniosłem z obozu, poje-
chałem z nimi do Opola, a informacja przesłana została również 
do Warszawy, do Komitetu Prymasowskiego. W ten to sposób 
mieliśmy aktualną informację kto jest w obozie, kogo zwolnili, 
a kogo dowieźli. 

Jadwiga Rudnicka:
Co tydzień dostarczałam do Biskupiego Komitetu w Katowicach 
listy z informacją kogo aresztowali, kogo wypuścili, kogo wyrzu-
cili z pracy, gdzie była rewizja. Byłam takim łącznikiem z Gliwic, 
a informacje zbierane były u o. Siemińskiego.

Wanda Kolasa, organizatorka akcji pomocy charytatywnej przy 
parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach: 
Przed świętami Bożego Narodzenia [w 1981 r.] dostaliśmy pierwszy 
gryps z obozu w Zaborzu. W bibliotece parafialnej, w której były poskładane dary, 
z wielkim wzruszeniem odczytaliśmy nazwiska internowanych i zaraz pierwsze 
paczki na święta zostały dla nich przygotowane. (…)
Pan Bylina z parafii Podwyższenia Krzyża Św. regularnie przynosił nam ofiary 
pieniężne na rzecz internowanych. Prowadziłyśmy kartoteki internowanych, gdzie 
wpisywało się każdorazowo udzieloną pomoc żywnościową jak i finansową. Czasem 
jak zabrakło pieniędzy dawał je nam ksiądz Konrad Kołodziej, ówczesny proboszcz 
Parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Ks. Zenon Raczyński  
(1933–1996) (fot. ze zbiorów  
Ireny Żmudy)

Gryps z nazwiskami  
internowanych (ze zbiorów  
ks. inf. Pawła Pyrchały)

TIR z Francji z pomocą charyta- 
tywną dla Centralnego Szpitala  
Klinicznego w Katowicach-Ligocie,  
(fot. ze zbiorów Grzegorza Opali)

Elżbieta Seferowicz:
Po wyjściu z internowania 14 lipca 1982 r. zaczęłam szukać możliwości działania 
w opozycji  i pierwsze na co trafiłam to ośrodek pomocy zorganizowany przez 
ks. Pyrchałę przy Parafii  Św. Józefa w Zabrzu. Ten ośrodek należący wówczas 
do diecezji opolskiej współpracował z Biskupim  Komitetem Pomocy Uwięzionym 

TIR z Francji z pomocą  
charytatywną dla Centralnego  

Szpitala Klinicznego  
w Katowicach-Ligocie,  

(fot. ze zbiorów Grzegorza Opali)
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i Internowanym w Katowicach, choć oczywiście oficjalnie nie miał takiego szyldu. 
Tam się spotykałam i działałam wspólnie z lekarzami – Iwoną i Andrzejem Świę-
tochowskimi oraz doc. Jerzym Szafko z PAN w Zabrzu. Zbieraliśmy informacje 
o ludziach represjonowanych i przygotowywaliśmy paczki z tego co ksiądz otrzy-
mywał dla nich z pomocy zagranicznej, segregowaliśmy leki i przekazywaliśmy je 
osobom potrzebującym. Przesyłaliśmy odzież, leki, środki higieniczne, żywność 
dla internowanych i aresztowanych i ich rodzin. Pamiętam, gdy pewnego dnia  
przybiegła przerażona żona Mariana Krzaklewskiego, ponieważ aresztowano go 
za rozlepianie afiszy. Wsparliśmy ją natychmiast szukając prawników, którzy mogli 
by udzielić im pomocy.  Pracowaliśmy dość intensywnie.  (…) Ksiądz Pyrchała 
to  bardzo mądry i  odważny człowiek. Z oddaniem opiekował się internowanymi. 
Był jednocześnie rozważny w swoich działaniach. Robił bardzo wiele, organizował 
pomoc, zajmował się obozem w Zaborzu. Pomagał internowanym tam działaczom  
jak mógł, wspierał ich duchowo, wnosił i  wynosił z obozu nielegalną korespon-
dencję,  przekazywał bieżące informacje lub rzeczy o które prosili. Jestem pełna 
dla niego uznania i sympatii.

Ks. Zygmunt Trocha:
(…) pomoc dotarła do nas 16 grudnia 1981 r. – były to 3 małe ciężarówki o ładow-
ności 2,5 do 3 ton. (…) Przygotowaliśmy paczki dla rodzin, których ojcowie byli 
internowani oraz dla osób starszych. Młodzież oazowa rozniosła ponad 1200 paczek 
świątecznych (…) Informacje na temat komu pomoc jest potrzebna zbieraliśmy od 
działaczy „Solidarności”.

Prof. Grzegorz Opala:
Powstał pomysł organizowania kolonii letnich dla dzieci represjonowanych. I tu 
wielką rolę – obok Andrzeja Sobańskiego – odegrała dr Maria Klimowicz, której 
brat był proboszczem w Krasiczynie w Przemyskiem. Tenże ksiądz Stanisław Bart-
miński udostępnił plebanię, kuchnię. To była bardzo ważna działalność, na którą 

Kolonie letnie dla dzieci osób represjonowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego,  
Krasiczyn, lata 80.XX w., (fot. ze zbiorów A. Rozpłochowskiego)

potrzebne były środki – nie tylko rzeczowe w sensie żywności, ale też finansowe. 
Pieniądze na ten cel zbierane były zarówno w kraju jak i za granicą. Największą 
rolę odegrali tu działacze regionu śląsko-dąbrowskiego będący na emigracji. Wielu 
z nich było w Kalifornii i organizowane przez nich zbiórki odegrały tu istotną rolę.

Ks. Zygmunt Trocha:
W latach 1982 i 1983 organizowaliśmy w okresie wakacji kolonie letnie dla dzieci 
osób prześladowanych, przede wszystkim z rodzin, gdzie ojcowie byli internowani 
lub aresztowani. Ks. biskup Domin wyznaczył naszą parafię do organizacji kolonii 
ze względu na to, że mieliśmy odpowiednie pomieszczenia w tzw. domu parafialnym. 
Mieliśmy w tych latach co roku dwie albo trzy grupy dzieci liczące ok. 30 osób. 
Potrzebni byli ludzie do obsługi tych kolonii. Były to jednak czasy, kiedy wszyscy 
Polacy czuli się współodpowiedzialni za to co w Polsce, co w Kościele się działo, 
dlatego ze znalezieniem potrzebnych ludzi nie było problemu.

Ks. Paweł Pyrchała:
Organizowaliśmy kolonie dla dzieci z rodzin internowanych – w Mochowie koło 
Głogówka, w Jakubowicach, w Nysie.

„Gęste sito celników ujawnia 
poligraficzny przemyt” –  
artykuł w katowickim dzienniku 
„Wieczór”, 15.11.1983 r.
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R eakcją na powstanie pierwszej, niezależnej organizacji w bloku sowieckim, 
a później na wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, było pojawienie 
się w wielu krajach świata organizacji popierających „Solidarność” i jej 
walkę z opresyjnym reżymem. Pierwsze grupy wspierające „Solidarność” 

powstały z inicjatywy związków zawodowych jeszcze przed stanem wojennym. 
Należała do nich organizacja Solidaritet Norge-Polen założona w kwietniu 1981 r. 
w Oslo, a która wsławiła się organizowaniem maszyn drukarskich dla „Solidar-
ności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego grupy wsparcia dla polskich związ-
kowców powstały samorzutnie we Francji, Wielkiej Brytanii, RFN, Szwecji, USA 
oraz wielu innych krajach świata (m.in. w Ameryce Południowej). W Niemczech 
były to m.in. Hilfskomitee Solidarność Mainz e.V., Arbeitsgruppe „Solidarność” 
Eschwailer-Aachen, Gesellschaft Solidarność w Berlinie Zachodnim. W ini-
cjatywach tych znaczącą rolę odgrywali polscy emigranci i osoby o polskich 
korzeniach. Komitety wsparcia „Solidarności” działały również za oceanem. To 
właśnie przedstawiciele organizacji amerykańskich i kanadyjskich zainicjowali 

Solidarna  
 emigracja

Przygotowywanie sprzętu  
poligraficznego do przerzutu  
do Polski (fot. kolekcja Jakuba 
i Elżbiety Święcickich /zbiory 
Ośrodka KARTA)

powstanie w styczniu 1983 r. w Bufallo Porozumienia Organizacji Wspierających 
„Solidarność” (Conference of „Solidarity” Support Organizations – CSSO), które 
ostatecznie skupiło 45 organizacji z 4 kontynentów. Jednym z inicjatorów CSSO 
był Andrzej Błaszczyński, prezes Solidarity International w Nowym Yorku, który 
w latach 1983 – 1990 był moderatorem federacji. Sekretariat CSSO znajdował 
się w Lund, a lider tutejszego Komitetu Pomocy „Solidarności” w południowej 
Szwecji – Józef Lebenbaum – był koordynatorem organizacji. W 1984 r. uzgod-
niono, że każda z grup należących do CSSO utrzymuje jakieś małe wydawnictwo 
w kraju. 

Demonstracja prosolidarnościowa 
w Lund podczas zjazdu CSSO, 
sierpień 1986 r. (fot. kolekcja  
Jakuba i Elżbiety Święcickich /
zbiory Ośrodka KARTA)

Jakub Święcicki i Ulo Ignats  
z pieniędzmi zebranymi na pomoc 

dla Polski, Sztokholm,  
styczeń 1982 r. (fot. kolekcja  

Jakuba i Elżbiety Święcickich /
zbiory Ośrodka KARTA)
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W środowisku emigracji polskiej żywa była dyskusja dotycząca przeznaczenia 
środków finansowych otrzymywanych od zachodnich darczyńców na wsparcie 
„Solidarności”. Piotr Jegliński, członek Europejskiego Komitetu Koordynacyj-
nego „Solidarność” w Paryżu oponował przeciwko skierowaniu części pieniędzy 
przeznaczonych dla „Solidarności” na pomoc humanitarną dla kraju (paczki za 
1,2 – 1,3 mln franków). Twierdził, że funkcjonariusze służb specjalnych PRL 
do struktur emigracyjnych wprowadzali ludzi, którzy starali się tak skierować te 
pieniądze, żeby rozbroić bombę, czyli żeby nie szły na powielacze, sprzęt, radia, 
a na pomoc charytatywną. (Cyt. za: P. Zyzak, Efekt domina. Czy Ameryka obaliła 
komunizm w Polsce?, t. 1, Warszawa 2016).

Aleksander Zając (lider Arbeitsgruppe „Solidarność” Eschweiler-Aachen):
Na zjeździe w Londynie krytykowaliśmy decyzję Lecha Wałęsy w sprawie wydania 
miliona dolarów, które uzyskaliśmy dla podziemnej „Solidarności”. Nie podobało 
nam się, że pieniądze zostały przeznaczone na zakup karetek i sprzętu medycznego 
w Polsce. Podczas obrad zastanawialiśmy się, 
czy nasz wysiłek ma sens, skoro jego efekty są  
w ten sposób wykorzystywane. (Cyt. za: Ruch 
wsparcia „Solidarności”. Środowiska wolnego 
świata przeciw zniewoleniu Polski, Warszawa 
2007).  

Aleksander Zając:
Większość organizacji wsparcia podziemia 
działających w RFN była związana z „Solidar-
nością Walczącą”, podjęliśmy też uchwałę nie-
uznającą porozumień Okrągłego Stołu. Mimo 

Lund, zjazd CSSO,  
sierpień 1986 r. (fot. kolekcja  
Jakuba i Elżbiety Święcickich / 
zbiory Ośrodka KARTA)

Londyn – demonstracja  
przeciwko stanowi  

wojennemu zorganizowana  
przez Solidarity with Solidarity, 

Tower Hill, 30.01.1982 r.  
(fot. ze zbiorów Barbary  

Jarzembowskiej

Spotkanie założycielskie  

Komitetu Koordynacyjnego 

NSZZ „Solidarność” we Francji, 

16.12.1981 r. (fot. kolekcja  

Andrzeja Mietkowskiego /  

zbiory Ośrodka KARTA)

to zgodziliśmy się pomóc przy wyborach, jak zwykle wykonując to, o co proszą 
nas z Polski. (Cyt. za: Ruch wsparcia „Solidarności”. Środowiska wolnego świata 
przeciw zniewoleniu Polski, Warszawa 2007).

Solidarity with Solidarity

Jedną z najbardziej znanych organizacji wspierających „Solidarność” była 
Solidarity with Solidarity  powstała w grudniu 1981 r. w Londynie z inicjaty-
wy Tadeusza Jarskiego-Jarzembowskiego. SwS skupiała się na organizowaniu 
wsparcia politycznego dla „Solidarności”, popularyzując w społeczeństwie bry-
tyjskim sprawę zepchniętego do podziemia Związku oraz wywierając naciski na 

brytyjskich polityków, aby wspierali polskie 
dążenia wolnościowe. Pierwsza manifestacja 
została zorganizowana w Londynie, z udziałem 
ok. 20 tys. demonstrantów, 20 grudnia 1981 r. 
Comiesięczne manifestacje pod ambasadą PRL, 
protesty i głodówki w obronie więźniów poli-
tycznych, lobbowanie w parlamencie, pikieto-
wanie wizyt notabli sowieckich i peerelowskich, 
organizowanie wystaw i koncertów,  informowa-
nie opinii brytyjskiej o sytuacji w Polsce oraz 
wspieranie podziemia w kraju – to działania, 
które podejmowano.

Uczestnicy protestu głodowego 
przeciwko aresztowaniom  
w Polsce (od lewej: Jan Smagała, 
Krzysztof Woroniecki, Ewa 
Metelska, Maciej Liro, Barbara 
Rudewicz, Tadeusz Jarski),  
Londyn, 7–13 maja 1985 r. (ze 
zbiorów Barbary Jarzembowskiej)
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Tadeusz Jarski-Jarzembowski (1933–2007)
Uciekinier z PRL (1952 r.), osiadł w Anglii, gdzie przebywał jego 
ojciec –żołnierz dywizji gen. Maczka. Przedsiębiorca i działacz 
emigracyjny. Założyciel i przewodniczący Solidarity with Soli-
darity w Londynie (1981 – 1993), organizator propolskiego lobby 
w parlamencie brytyjskim. W 1989 r. powrócił z emigracji. Dzia-
łacz samorządowy, poeta i publicysta. Pośmiertnie odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Jarzembowska – działaczka SwS:
Na początek hasłem były sankcje wobec bloku sowieckiego. Była 
to bardzo trudna sprawa wobec niechęci dla stosowania tego 
środka. Mnie wydawało się, że jest to jedynie słuszne działanie. 
W pierwszym okresie po wprowadzeniu stanu wojennego sprawa 
polska była na tyle popularna, że nawet udało nam się zdobyć 
poparcie dokerów, którzy – mało brakowało – wprowadziliby 
blokadę, odmawiając rozładunku statków z bloku sowieckiego. Na 
naszych pierwszych plakatach pojawiło się hasło:  «Don’t watch 
them die» – nie patrzcie biernie jak oni umierają.

W 40. rocznicę podpisania układów jałtańskich zorganizowaliśmy – wspólnie z ko-
legami z Kanady i Stanów Zjednoczonych – wielką akcję pod hasłem „Renounce 
Yalta” (odrzucić Jałtę). Nie było łatwo zdobyć poparcie dla takiej imprezy. Nam 
się udało zaprosić na tę demonstrację Winstona Churchilla – wnuka premiera, 
który był konserwatywnym posłem do parlamentu brytyjskiego. Bardzo się nam 
podobało, że pod transparentem „Renounce Yalta” mamy Winstona Churchilla. 
Rozpropagowaliśmy to po wszystkich mediach.

Karol Gwoździewicz – działacz „Solidarności” śląsko-dąbrowskiej:
W 1985 r. mój ojciec na zaproszenie swojego brata pojechał do Anglii. Wcześniej 
w audycjach radiowych BBC słyszeliśmy wystąpienia Tadeusza Jarskiego-Jarzem-
bowskiego, który m.in. podał swój nr telefonu. Uzgodniliśmy z Andrzejem Roz-

płochowskim, że w jego imie-
niu mój ojciec skontaktuje się 
z Tadeuszem Jarskim i przed-
stawi mu listę naszych potrzeb. 
Tak też się stało. Tadeusz na-
rzucił nam łącznika – Jacka 
Żmichowskiego, dziennikarza 
i pracownika Interpresu. (…)

Przerzuty były robione 
przez zawodowych przemytni-
ków, przewozili oni materiały 
od Jarskiego z Londynu: farby 
drukarskie, książki. Żmichow-
ski jak przyjeżdżał na Śląsk, to 

Pismo Paddy Ashdown,  
deputowanego do parlamentu 
brytyjskiego z partii liberalnej,  
do Tadeusza Jarskiego  
z 26.11. 1986 r. w sprawie akcji 
w obronie więźniów politycznych 
w Polsce  (ze zbiorów Barbary 
Jarzembowskiej)

Londyn – demonstracja  
pod hasłem „Wyrzec się Jałty”,  
przemawia wnuk premiera  
Winstona Churchilla, 1984 r.  
(fot. ze zbiorów Barbary  
Jarzembowskiej

zostawiał torbę z materiałami w przechowalni na dworcu. Odbierał tę przesyłkę 
Stasiu Mika. Większe przerzuty kierowane były do Gliwic, gdzie ukrywał się Górny. 
Były tam m.in. skanery radiowe do podsłuchu rozmów milicji. Środki finansowe 
przychodziły innym kanałem, przez Warszawę.

Solidarni z regionem

Wiele osób, działaczy „Solidarności” z regionu śląsko-dąbrowskiego pod 
wpływem represji i braku perspektyw wyemigrowało z Polski w latach 80. XX w. 
W miejscach swojego osiedlenia włączali się w działalność bądź sami inicjowali 
powstanie grup ukierunkowanych na organizowanie pomocy dla „Solidarności” 
w kraju.

W Szwecji znaleźli się Ewald Kudla i Józef Fluder, górnicy kopalni „XXX-lecia 
PRL” w Jastrzębiu, skazani za kierowanie strajkiem w swojej kopalni. Na emi-

gracji byli współzałożycielami Związku Polaków w Kalmarze 
i pod tym szyldem organizowali pomoc materialną dla Polski 
oraz uczestniczyli w akcjach na rzecz uwolnienia więźniów 
politycznych w PRL.

Maciej Klich – działacz NZS z Katowic – wraz z grupą 
przyjaciół zainicjowali w Sztokholmie tzw. Składkę Górnośląską 
w celu wspierania represjonowanych w regionie śląsko-dąbrow-
skim.

Na emigracji w Stanach Zjednoczonych znaleźli się znani 
działacze „Solidarności”: Leszek Witelus, Ryszard Nikodem, 
Andrzej Tomaszewski, Stanisław Czarnota. W Los Angeles za-
łożyli oni wraz z innymi emigrantami organizację o nazwie „So-
lidarność Los Angeles” przemianowaną później na „Solidarność 

Artykuł prasowy o przygotowy-
waniu paczek dla Polski, Kalmar, 
Szwecja (ze zbiorów Ewalda Kudli)

Londyn – demonstracja w obronie 
więźniów politycznych w Polsce 

(Morawiecki, Górny, Hodysz, 
Łukomska-Karniej, Szybalski) –  

XII 1987 r. (fot. ze zbiorów  
Barbary Jarzembowskiej)

T. Jarski gości Jana Górnego,  
b. szefa podziemnej RKW  
„Solidarności” śląsko-dąbrowskiej 
(fot. ze zbiorów Barbary  
Jarzembowskiej)
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Kalifornia”, która zajęła się zbieraniem środków finansowych i pomaganiem 
„Solidarności” w Polsce i w regionie śląsko-dąbrowskim. Andrzej Rozpłochow-
ski, mieszkający od 1988 r. w kalifornijskim Sacramento, prowadził wśród 
Polonii zbiórkę pieniędzy na budowę pomnika zastrzelonych górników kopalni 
„Wujek”. Zebrane środki przekazał Społecznemu Komitetowi Budowy Pomnika 
w Katowicach.

Spotkanie zarządu organizacji 
Solidarność California,  
od lewej: Andrzej Tomaszewski, 
Krzysztof Brycki, Leszek Witelus 
(ze zbiorów Leszka Witelusa)

Kalifornia, Leszek Witelus –  
jeden z założycieli organizacji 
Solidarność California z flagą  
„Solidarności podczas uroczysto- 
ści religijnych, fot. ze zbiorów  
Leszka Witelusa)

Na emigracji w RFN znalazł się działacz „Solidarności” 
z kopalni „Piast” – Mieczysław Zarzyczny, który włączył się 
w działalność Arbeitsgruppe „Solidarność” Eschweiler-Aachen. 
Był członkiem zarządu tej organizacji odpowiedzialnym za po-
moc dla Śląska. Organizacja przerzucała do kraju sprzęt tech-
niczny, w tym powielacze.

Leszek Witelus – górnik KWK „Czerwone Zagłębie”, na emi-
gracji w USA organizator pomocy dla „Solidarności”:
Po dwóch miesiącach zastanawiania się wpadłem na pomysł i na-
pisałem odezwę o akcji „quarter” na pomoc dla „Solidarności”. 
Quarter to było 25 centów, miałem nadzieję, że ludziom otworzą 
się oczy, wielu moich kolegów potraktowało to sceptycznie, myśląc 
że w efekcie ludzie dadzą mniej niż obecnie. Ale zdecydowaliśmy 
się podjąć tę próbę. Podczas pierwszej takiej akcji z całą rodziną 
(z żoną i z synem Robertem) z puszkami wybraliśmy się do ko-
ścioła. (…) Efekt przerósł nasze oczekiwania zamiast 20 dolarów 
dostaliśmy 220 dolarów, bo ci ludzie przychodząc sami mówili 
„jak możemy wam spojrzeć w oczy, jak można żądać 25 centów 
– chyba w nas nie wierzycie” (…)
Zbieraliśmy raz 100 raz 200, innym razem 250 dolarów – akcja 

przynosiła efekty. Po miesiącu było to ok. 2 – 2,5 tys. dolarów, a w Polsce te pie-
niądze już coś znaczyły. Zbieraliśmy się i decydowaliśmy gdzie wysłać te pieniądze. 
Naciskano na nas, żeby to robić przez Brukselę, bo oni koordynują akcję pomocy. 
I początkowo tak robiliśmy, później jednak doszliśmy do wniosku, że te pieniądze 
giną i nie mamy wiarygodności wśród Polonii. Żeby mieć tę wiarygodność musimy 
pieniądze przesyłać  bezpośrednio do zainteresowanych i otrzymywać potwierdzenie 
w podziemnej bibule, która wychodzi w kraju. Ustaliliśmy, że bez potwierdzenia 
nie ma następnego datku. (…)
W moim sprawozdaniu w roku 1987 zanotowaliśmy, że tylko w Orange County 
zebraliśmy ok. 122 tys. dolarów i wysłaliśmy do Polski, w 1988 – 142 tys. dolarów, 
które wspomogły podziemie (…) Uznaliśmy, że istotnym celem jest dofinansowywanie 
gazet podziemnych – tam, gdzie ta pomoc jest w stanie dotrzeć. Osobiście bardzo 
mocno wspierałem „Cios”, który był wydawany na „Czerwonym Zagłębiu” (Cyt. 
za „Górnik Polski” nr 7, Zabrze 2013)

Piotr Jegliński, który uczył się szmuglu od konspiratorów z AK uważał, że 
do przesyłania informacji do kraju najlepiej nadają się pociągi. Pociągami prze-
syłał listy i mikrofilmy ukrywając je za tabliczkami informacyjnymi takimi jak: 
„Spłukiwać pedałem”, „Nie wychylać się”. Wagon, w którym znajdowała się 
przesyłka oznaczał rysunkiem np. przebitym sercem.

Marian Kaleta – emigrant w Szwecji, organizator przerzutu sprzętu do Polski:
Pierwszy ładunek sprzętu ukryty w schowku za podwójną ścianą naszego samo-
chodu pojechał do Polski w czerwcu 1982 roku. Było to pięć powielaczy M4, bo 
chcieliśmy zacząć od maszyn małych, dużo farby drukarskiej, były też książki. (Cyt. 

Ulotka z głównymi  
postulatami Solidarity with  
Solidarity (ze zbiorów Barbary  
Jarzembowskiej)
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za: M. Kaleta, Emigrancka spółka „Szmugiel”. Wspomnienia dostawcy sprzętu 
poligraficznego przemycanego do Polski dla opozycji antykomunistycznej w latach 
1978–1989, Warszawa 2015).

Krystyna Graef – lekarka z Frankfurtu n. Menem, organizatorka pomocy dla 
Polski:
Trzy czwarte baku zajmowała puszka z farbą, więc miejsca na benzynę było mało. 
Musieliśmy ciągle stawać, żeby zatankować. (cyt. za: Pomoc dla Polski. Zosta-
liśmy przemytnikami dla Polaków, red. B. Cöllen, B. Dudek, K. Ruchniewicz, 
Dresden-Wrocław 2011)

Joanna Burakowska – organizatorka pomocy dla Polski we Włoszech:
Ale zanim dojdzie do tego rozwożenia paczek, muszę ocalić „trefny” TIR z darami, 
wśród których są powielacze. Celnicy (przecież też Polacy, a TIR jest z pomocą 
dla Polaków) dostają informację, że mogą sobie wybrać dla siebie, co tylko im się 
podoba. Po czym dostają na własne życzenie „wzmocnioną herbatę” u księdza 
Oskara (ja swoje toasty wlewam do podstawki od doniczki). TIR jest rozładowy-
wany do kościoła (do połowy zawartości, bo druga jedzie do Warszawy), ale 
wszystko jest clone przeze mnie w Katowicach. (…) W końcu po stwierdzeniu 
panów celników (nieco podpitych po tej herbacie), że muszą tak kontrolować, że 
aż „wszystko będzie fruwać” (a „pogotowia” krążą), mam sama wskazać pacz-
ki, które oni później otworzą. W ostatniej chwili Claudio (Włoch) z katolickiej 
organizacji Comunione e Liberazione, podnosi mnie i sadza na jakiejś wielkiej 
pace (z powielaczem). Teraz resztę mogą kontrolować. (Cyt. za: K. Wilczok, 
Zagraniczna pomoc materialna dla Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Sol-
idarność” w czasie stanu wojennego (1981-1983) z uwzględnieniem kontekstu 
ogólnopolskiego, praca niepublikowana).

Ewald Kudla – działacz górniczej „Solidarności”, na emigracji w Szwecji:
Włączyliśmy się od razu w organizację tej pomocy. Roznosiliśmy ulotki wrzucając 
je do skrzynek pocztowych Szwedów. Szwedzi bardzo chętnie odpowiadali na te 
wezwania – przynosili towary, ubrania, medykamenty, środki higieniczne. Również 
każdy z nas emigrantów co miesiąc, prywatnie wysyłał paczki do Polski.

Grzegorz Opala:
W Stanach Zjednoczonych organizowane były zbiórki  używanego sprzętu me-
dycznego, który następnie wysyłany był do Polski. Sprzęt był w pełni sprawny, 
ponieważ  wymiany sprzętu w USA są częste. Dzięki temu do naszych szpitali trafiał 
wartościowy sprzęt począwszy od łóżek, a skończywszy na endoskopach czy nawet 
sztucznych nerkach do dializy. (…) Gdy byłem w Kalifornii to z pomocą Ryśka 
Nikodema włączyłem się w akcję zbiórek sprzętu medycznego. I trzeba tu wymienić 
dwa nazwiska Polaków ze Stanów, którzy odegrali kluczową rolę: dr Maciej Ko-
pacz, anestezjolog kardiochirurgiczny, który przez szereg lat organizował tę pomoc 
oraz pan Stanisław Grzanka z Los Angeles, który zajmował się przede wszystkim 
samym transportem. Było to bardzo ważne, bo o ile sprzęt można było otrzymać 
jako darowiznę to za transport trzeba było zapłacić. W tę sprawę zaangażowana 
była Solidarność California oraz Polonia prowadząc zbiórki na ten cel.

W ielka fala pomocy w postaci darów, które napłynęły do Polski w latach 
80. XX w. nie byłaby możliwa bez wrażliwości i woli społeczeństw 
i rządów państw zachodnich, środowisk polonijnych i polskich emi-
grantów. Dotarcie tej pomocy do potrzebujących było z kolei możliwe 

dzięki wielkiemu zaangażowaniu tysięcy osób świeckich i duchownych oraz 
oparciu o struktury Kościoła katolickiego w Polsce.

Solidarność z represjonowanymi oraz z zepchniętym do podziemia Związ-
kiem miała wiele twarzy – nie tylko przychodzącej z Zachodu pomocy mate-
rialnej w postaci żywności, leków, różnorakiego sprzętu i pieniędzy. Również 
jako wsparcie duchowe m.in. poprzez odprawianie mszy za Ojczyznę, stawanie 
w obronie represjonowanych, zbieranie informacji i informowanie o skali repre-
sji. Przejawem solidarności było istnienie i działanie enklaw wolności w postaci 
duszpasterstw ludzi pracy, duszpasterstw akademickich. Wreszcie zaangażowanie 
lekarzy i prawników w obronę represjonowanych oraz tysięcy bezimiennych 

Owoce  
solidarnosci

List Józefa Jęcza do ks. P. Pyrchały  
z podziękowaniem za wsparcie  

(ze zbiorów ks. inf. Pawła Pyrchały)
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osób w ukrywanie działaczy podziemia, udostępnianie mieszkań, przenoszenie 
informacji i zbiórki pieniędzy.

Wśród beneficjentów pomocy – będącej wyrazem solidarności – znalazły się 
tysiące osób z regionu śląsko-dąbrowskiego: internowani i aresztowani, ukarani 
grzywnami, pozbawieni pracy oraz rodziny represjonowanych. Bez pomocy nie 
mogłyby funkcjonować struktury konspiracyjne – szczególnie w zakresie działal-
ności wydawniczej.

Obdarowani wyrażali swoją wdzięczność spontanicznie oraz zachowali ją 
w swoich sercach i wspomnieniach. W wymiarze społecznym ta pomoc o wielu 
twarzach przyczyniła się do przetrwania i odrodzenia „Solidarności”.

Elżbieta Seferowicz:
Docierała do nas pomoc z zagranicy – przychodziły paczki dla określonych osób. 
Zapewne wyglądało to tak, że ze strony „Solidarności” podawane były adresy 
osób represjonowanych, którym należało pomóc. Między innymi  moja rodzina i ja 
otrzymywaliśmy pomoc z Norwegii w postaci paczek. W tych paczkach były listy 
od  ofiarodawców – takie popierające nas, bardzo serdeczne. To było wzruszające. 
Często zawiązywała się  przyjaźń  między rodzinami , która przetrwała wiele lat, 
niekiedy do dziś. Tak na przykład stało się w mojej rodzinie.

Andrzej Rozpłochowski:
W czasie kiedy byłem uwięziony w Warszawie, pod zarzutem próby obalenia siłą 
ustroju PRL, otrzymywałem olbrzymią ilość kartek i listów od osób mi znanych, 
działaczy związkowych, ale najwięcej od nieznajomych. 
Przychodziły np. listy od młodzieży podpisywane przez 
całą klasę. Dorośli dołączali do listów rysunki swoich 
dzieci, co było bardzo wzruszające. Wiele przesyłek 
było z Europy Zachodniej i Ameryki. Część tej kore-
spondencji zatrzymywała Naczelna Prokuratura Woj-
skowa – informowano mnie wtedy, że przesyłki zostały 
włączone do akt śledztwa. Inne z kolei docierały do 
mnie ocenzurowane – wiele słów i zwrotów w treści 
listu zamazano na czarno. Czytając te listy zawsze 
byłem wzruszony. Zawierały one wiele ciepłych słów 
pod moim adresem, życzeń oraz wiarę we mnie – że 
się nie poddam. Miały dla mnie ogromne znaczenie – 
pozwalały mi być silnym, pozwalały trwać…

Anons w podziemnym piśmie 
„Solidarności” KWK „Czerwone 
Zagłębie” – „Cios” nr 57 z grudnia 
1988 r. Podziękowanie za wspar-
cie finansowe ze strony kolegów 
z emigracji

Ks. Paweł Pyrchała: 
Czułem się bardzo dobrze wśród internowa-
nych. Tutaj człowiek przeżywał stan wojenny, 
ograniczenia, a tymczasem tam w obozie, wol-
ność. Tam wszyscy mówili prawdę, śpiewali, 
a nawet protestowali. Na 25-lecie kapłaństwa 
otrzymałem od nich takie pamiątkowe płótno, na 
którym wszyscy byli podpisani. Zachowałem to 
do dzisiaj traktując jako swego rodzaju relikwię.

Andrzej Rozpłochowski: 
Od wyjścia z więzienia w 1984 r. do momen-
tu udania się na emigrację w 1988 r. byłem 
pozbawiony pracy, próbowano odebrać nam 
mieszkanie, moja żona też straciła pracę i wy-
lądowała na inwalidzkiej rencie. W tym czasie 
żyliśmy dzięki wielorakiej pomocy wszystkich 
środowisk, które tę pomoc niosły. Było to także 
wsparcie finansowe – Biskupi Komitet Pomo-
cy w Katowicach systematycznie przekazywał 

Makatka wykonana  
w obozie w Zabrzu-Zaborzu,  

dar internowanych dla  
ks. Pawła Pyrchały (ze zbiorów  

ks. inf. Pawła Pyrchały)

Podziękowanie podziemnej  
„Solidarności” dla osób wspie-  
rających represjonowanych  
(fot. ze zbioru NSZZ „Solidarność” 
Muzeum Górnictwa Węglowego  
w Zabrzu)

Podziękowanie dla Tadeusza Jarskiego  
za wsparcie Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej  
(ze zbiorów Barbary Jarzembowskiej)
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Biuletyn  
Solidarity with Solidarity  
z listopada / grudnia 1982 r.  
(ze zbiorów Barbary  
Jarzembowskiej)

Podziękowanie biskupa Damiana 
Zimonia dla biskupa Szczepana 

Wesołego za przekazanie puli 
nagród Fundacji Jana Pawła II  

na rzecz rodzin osób represjono-
wanych za strajki z lata 1988 r.  

(ze zbiorów Archiwum  
Archidiecezji Katowickiej)

środki na życie,  na utrzymanie moje i mojej rodziny. Inny rodzaj pomocy finansowej 
otrzymywałem od podziemnego, regionalnego kierownictwa „Solidarności”, czyli 
RKW – była to pomoc na prowadzenie działalności opozycyjnej np. opłacenie 
podróży po kraju. Te środki przekazywała mi Elżbieta Seferowicz. 

Elżbieta Seferowicz:
Nasze działania były możliwe dzięki ogromnemu oddaniu i odwadze części spo-
łeczeństwa oraz wielkiej  pomocy  z zagranicy.

Andrzej Rozpłochowski:
W tych latach mizerii i opresji spotkało nas coś niezwykłego i wspaniałego – 
doświadczyliśmy prawdziwej solidarności!
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