
Program konferencji: Europejczycy i Polacy solidarnie dla „Solidarności”.  

     Społeczeństwo niemieckie a „Solidarność” 1980-1989. 
 

 

22 sierpnia 2012 r. (środa), Sala Zielona Stowarzyszenia Wspólnota Polska 

Warszawa, Krakowskie Przedmieście 64 

 

16.00 – 16.15 Otwarcie konferencji: Wojciech Borowik, Mirosław Chojecki, Aleksander Zając 

16.15 – 17.00 projekcja filmu "Paczki Solidarności" 

Na początku lat 80., w szczególności podczas stanu wojennego, Polacy otrzymali z Niemiec 

zachodnich ponad 30 mln paczek z pomocą, o łącznej wartości ponad miliarda marek 

niemieckich. O tej spontanicznej akcji opowiada film dokumentalny "Paczki solidarności". 

Wielu Niemców wstrząśniętych było wprowadzeniem stanu wojennego i katastrofalnymi 

warunkami zaopatrzenia. W pomoc angażowały się kościoły, gminy, stowarzyszenia, związki 

zawodowe i osoby prywatne, m.in. Krystyna Graef, Georg Dietrich czy Joseph Mayer. Film 

"Paczki solidarności" wyprodukowany został przez Fundację Współpracy Polsko-

Niemieckiej. 

17.00 – 17.15 prezentacja książki  

„Polenhilfe. Als Schmuggler für Polen unterwegs”. 

„Pomoc dla Polski. Zostali przemytnikami dla Polaków“ - Barbara Cöllen 

17.15 – 17.45 Barbara Cöllen w rozmowie z Michałem Gabryelem i Krystyną Graef 

 

17.45 – 18.00 Otwarcie wystaw – Prezes Longin Komołowski: 

 

Wystawa: Solidarność z Polską. Ruch wsparcia Solidarności w Niemczech. 

Wystawa: Ruch wsparcia Solidarności środowiska wolnego świata przeciw zniewoleniu 

Polski. 

 

18.00 – 18.30 Eliza Banasik śpiewa utwory Jacka Kaczmarskiego 

 

18.30 – 21.00 Spotkanie po latach przy lampce wina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 sierpnia 2012 r. (czwartek), Siedziba Stowarzyszenia Wolnego Słowa 

Warszawa, ul. Marszałkowska 7 (wejście od ul. E. Zoli) 

 

 

10.00 – Otwarcie konferencji: Wojciech Borowik, Aleksander Zając 

10.00 – 16.30  Panele dyskusyjne "Europejczycy i Polacy solidarnie dla „Solidarności" 

 

Panel pierwszy: Znaczenie pomocy z Zachodu dla Solidarności i opozycji w kraju 

Moderacja: Wojciech Borowik 

Prof. Andrzej Paczkowski  (IPN): Rola pomocy z Zachodu oraz organizacji wspierających 

Solidarność w odzyskaniu przez Polskę niepodległości 

Kornel Morawiecki (SW): Znaczenie pomocy z Zachodu dla Solidarności Walczącej 

Tadeusz Jedynak (TKK Solidarność): Pomoc dla podziemnych struktur Solidarności 

Grzegorz Boguta, (NOWA): pomoc dla podziemnych wydawnictw 

Dyskusja 

 

Panel drugi: Organizacja pomocy dla kraju 

       Moderacja: Andrzej Krajewski  
Mirosław Chojecki (Solidarność):  o pomocy organizowanej przez brukselskie biuro 

Solidarności  

Józef Lebenbaum (CSSO): o pomocy organizowanej przez organizacje CSSO  

Andrzej Wirga (SW): o pomocy organizowanej z Niemiec dla Solidarności Walczącej i 

opozycji w kraju 

Michał Gabryel (SW): Sposoby organizacji przerzutów sprzętu i materiałów z Zachodu. 

Dyskusja 

 

Panel trzeci: Europejczycy i Polacy solidarnie dla Solidarności 

Moderacja: Mirosław Chojecki 

Dr. Hanna Labrenz-Weiss (BStU): Stasi a Solidarność 

Alexander Zając (CSSO): Ruch wspierający Solidarność w Niemczech 

                                             Arbeitsgruppe Solidarność -  Eschweiler-Aachen 

Wojciech Drozdek : Arbeitsgruppe Solidarność - Berlin Zach. 

Jerzy Lisiecki: Arbeitsgruppe Solidarność - Kolonia 

Andrzej Wirga: Hilfskomitee Solidarność - Moguncja 

Bogdan Zurek: Solidarność Wolnych Polaków w Bawarii 

Marek Klimczak: Gesellschaft Solidarność - Berlin Zach. 

Dyskusja 

14.00 – 14.30 Lunch 

16.30 – Wręczenie odznaczeń państwowych (po potwierdzeniu przez Kancelarię Prezydenta 

RP) 

 

19.00 –  Poczęstunek i lampka wina w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wystawa:  Solidarność z Polską. Ruch wsparcia Solidarności w Niemczech. 

Termin:  20 sierpnia 2012 – 20 września 2012 

Miejsce: Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa – Dom Polonii 

 

Na 23 planszach pokazana jest historia ruchu pro-Solidarnościowego w Niemczech. Opisano na niej 

działalność i pomoc niesioną dla kraju przez: Hilfskomitee „Solidarnosc” Mainz; Arbeitsgruppe 

„Solidarność” Eschweiler-Aachen; Arbeitsgruppe  

„Solidarnosc“ Berlin West; Arbeitsgruppe „Solidarnosc“ Köln; „Solidarität“ der Freien Polen in 

Bayern; Gesellschaft „Solidarnosc“ Berlin West. Zawiera ona wiele cennych zdjęć i dokumentów 

obrazujących pomoc dla Solidarności w Polsce, jak również walkę o odzyskanie przez Polskę 

niepodległości. Wystawa była już pokazywana w Akwizgranie, w berlińskim czerwonym ratuszu 

(gdzie towarzyszyła uroczystości składającej podziękowania dla Berlina za okazaną w latach 

osimdziesiątych pomoc) oraz w Landtagu NRW w Düsseldorfie, gdzie towarzyszyła prezentacji 

książki „Als Schugler Unterwegs”, opisującą pomoc Niemców dla Polski w latach 

osiemdziesiątych, po wprowadzeniu stanu wojennego. 

 

Wystawa przygotowana przez Arbeitsgruppe „Solidarność“ Eschweiler –Aachen e.V. oraz 

Bundesverband Polnisches Forum in Deutschland e.V. 

 

Wystawa:  Ruch wsparcia Solidarności środowiska wolnego świata przeciw zniewoleniu Polski 

Termin:  20 sierpnia 2012 – 20 września 2012 

Miejsce: Krakowskie Przedmieście 64, Warszawa – Dom Polonii – Wystawa plenerowa 

Jesienią 1982 Polska znalazła się w sytuacji szczególnej opresji. Wbrew nadziejom opozycji 

demokratycznej, wiosna tego roku nie była „nasza". 31 sierpnia, w drugą rocznicę powstania 

„Solidarności", podziemie nie zdołało wyprowadzić na ulice polskich miast wieluset tysięcy 

sprzymierzeńców. Władze zdusiły protest i mogły już bez obaw zdelegalizować niezależny 

związek zawodowy. Stan wojenny nastał na lata. 

Jesienią 1982 mieliśmy w Polsce dojmujące poczucie osamotnienia, zamknięcia. Nie można już 

było liczyć na siłę społeczeństwa (zdumiewająco szybko pogodzonego) ani też na systemowe 

wsparcie państw zachodnich. Przywódcy bloku sowieckiego wykazywali dostateczną - zdawało się 

- determinację, by rozprawić się z naszym przyczółkiem wolności. Tej jesieni każdy znak wsparcia 

spoza granic systemu był jak haust świeżego powietrza. 

Wtedy właśnie zaczął się ten ruch. Z małych ognisk sojuszników „Solidarności" rozsianych po 

całym świecie, spontanicznie się jednoczących, powstawał większy płomień... Najpierw w Stanach 

Zjednoczonych, potem w Europie i na innych kontynentach - przyjaciele Polski zbuntowanej 

łączyli siły, by ją wesprzeć. Conference of „Solidarity" Support Organizations (CSSO - 

Porozumienie Organizacji Wspierających „Solidarność") powstawało kilka miesięcy, by w 1983 

roku przyjąć swą docelową postać. 

Spontaniczna pomoc - nie oparta na zastanych strukturach czy rutynowych działaniach państw 

demokratycznych - okazywała się dla istniejącego w Polsce podziemia najbardziej cenna. Nie tylko 

ze względu na jej wymiar materialny (choć ten nie do przecenienia), ale też rodzaj braterskiej aury, 

jaką przy odbiorze tej pomocy w Polsce odczuwaliśmy. Może dlatego, że - jak potwierdzają 

przywołane tu świadectwa - tamte ogniska na Zachodzie płonęły tym samym ogniem, co te w 

Kraju. 

               Zbigniew Gluza  (redaktor naczelny podziemnej i 

współczesnej „Karty") 

 

Wystawa przygotowana przez Fundację „Ośrodek KARTA“ we współpracy z CSSO - Światowym 

Porozumieniem Organizacji Wspierających Solidarność. 

 


