
Sto wa rzy sze nie We te ra nów
Ar mii Pol skiej w Ame ry ce 

Sto wa rzy sze nie We te ra nów Ar mii Pol -
skiej w Ame ry ce (SWAP) – naj star sza
w świe cie nie za leż na, sa mo po mo co wa
or ga ni za cja by łych pol skich żoł nie rzy
dzia ła ją ca nie prze rwa nie od 1921 ro ku.
Kwa te ra głów na znaj du je się w No wym
Jor ku na Man hat ta nie   w na le żą cym
do Okrę gu 2. SWAP „Do mu We te ra -

na Pol skie go” przy 119 East 15th Stre et. Mie ści się tu rów nież or -
ga ni za cyj ne ar chi wum i po wsta łe w 1996 ro ku Mu zeum Tra dy cji
Orę ża Pol skie go. SWAP wspie ra pol ską kul tu rę, pa trio tycz ne tra dy -
cje Po lo nii oraz or ga ni zu je ob cho dy pol skich świąt na ro do wych
i wy da rzeń hi sto rycz nych.

„We te ran” – or gan pra so wy Sto wa rzy sze nia We te ra nów Ar mii
Pol skiej w Ame ry ce po wo ła ny do ży cia mo cą uchwa ły zjaz du za ło ży -
ciel skie go SWAP w Cle ve land, OH, w ma ju 1921r. Przez ca ły okres

„We te ran” utrzy my wa ny jest z fun du szów or ga ni za cyj nych SWAP. Or -
ga ni za cja ni gdy nie otrzy my wa ła na ten cel do ta cji od władz ame ry -
kań skich lub pol skich. Obec nie „We te ran” do cie ra do czy tel ni ków
w 10 kra jach na trzech kon ty nen tach (Ame ry ka, Eu ro pa, Au stra lia).
Naj wię cej od bio rów te go cza so pi sma jest w Sta nach Zjed nocz nych
i Ka na dzie oraz w Pol sce (głów nie bi blio te ki uni wer sy tec kie). Mniej -
sze ilo ści eg zem pla rzy „We te ra na” tra fia ją  do Wiel kiej Bry ta nii, Fran -
cji, Nor we gii, Ho lan dii, Szwaj ca rii, Włoch na Li twę oraz do Au stra lii.

„We te ran” jest naj star szym te go ty pu pol skim cza so pi smem
w świe cie, któ re nie prze rwa nie uka zu je się od pra wie 94 lat! 

SWAP/PAVA
jest organizacją sponsorującą dla Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej

Sto wa rzy sze nie We te ra nów Ar mii Pol skiej w Ame ry ce
119 East 15th Stre et, New York, NY 10003

* Po wyż sza in for ma cja zo sta ła przy go to wa na przez SWAP/PAVA

FuN dA cjA sWAP. W jej za kres wcho dzi udzie la nie stu pen diów
na uko wych oraz po moc w wy da wa niu prac hi sto rycz nych zwia za -
nych z te ma ty ką orę ża pol skie go. dzie ki po mo cy Fu na cji zre ali zo -
wa ne zo sta ły zo sta ły na stę pu ją ce pro jek ty:

Bu do wa po mni ka „Czy nu Zbroj ne go Po lo nii Ame ry kań skiej”
w War sza wie
Zor ga ni zo wa nie zbiór ki pie nięż nej na re no wa cje 
hi sto rycz nych gro bów na cmen ta rzu Mont mar tre w Pa ry żu. 
Sfi nan so wa nie pro duk cji fil mu do ku men tal ne go pt.: 

„Gab by” Re mem be red” 
Współ or ga ni zo wa nie im pre zy cha ry ta tyw nej na rzecz 
pro jek tu „Wo un ded War riors” 

wy da nie dru kiem ksią żek, mię dzy in ny mi: 
„Czyn Zbroj ny Wy chodź stwa Pol skie go w Ame ry ce” 
„We te ra ni Pol scy w Ame ry ce do 1939r.” 

Mu zeuM orę żA PoL sKie go po wsta ło w 1996 r. w No wym
Jor ku w sie dzi bie Sto wa rzy sze nia We te ra nów Ar mii Pol skiej w Ame -
ry ce. Ce lem Mu zeum jest jest za cho wa nie i eks po no wa nie obiek tów
zwią za nych z hi sto rią Orę ża Pol skie go, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem czy nu zbroj ne go Po lo nii ame ry kań skiej w cza sie I i II Woj ny
Świa to wej. Eks po no wa ne obiek ty głów nie na wią zu ją do re kru ta cji
pol skich ochot ni ków ze Sta nów Zjad no czo nych i Ka na dy do Ar mii
Pol skiej we Fran cji w la tach 1917-1919. W mu zeum wy sta wio ne są
hi sto rycz ne sztan da ry Pla có wek SWAP, mun du ry, pla ka ty, ob ra zy
i do ku men ty. Du żą część eks po na tów sta no wią pa miąt ki po we te ra -
nach II woj ny świa to wej.Szcze gól nie cie ka wa jest ko lek cja mun du -
rów, ele men tów uzbro je nia, wy po sa że nia i od zna cze nia. 

eKs Po zY cje sTA łe:
Czyn zbroj ny Po lo nii ame ry kań skiej 
w cza sie I woj ny świa to wej
Udział żoł nie rzy pol skich 
w wal kach na fron tach II woj ny świa to wej
Hi sto rycz ne sztan da ry 
Sto wa rzy sze nia We te ra nów Ar mii Pol skiej w Ame ry ce.

Ar chi WuM. Za sób Ar chi wum
SWAP po cho dzi z lat 1917-2000.
Ogó łem li czy po nad 50 m.b. akt.
Z ze spo łów ar chi wal nych do naj -
cen niej szych na le ży kar to te ka oso -
bo wa po nad 20 ty się cy we te ra nów
z I i II woj ny świa to wej, któ rzy by li
lub są człon ka mi SWAP; wy kaz po -
nad 38 tys. ochot ni ków ze Sta nów
Zjed no czo nych i Ka na dy do Ar mii
Pol skiej we Fran cji z lat 1917-1919;
oraz bo ga ta ko lek cja fo to gra fii i na -
grań au dio wi zu al nych, głów nie re -
la cji żoł nier skich. Naj więk szym ze -
spo łem w tym dzia le są na gra nia
po nad 150 re la cji we te ra nów b. żoł -
nie rzy pol skich w cza sie II woj ny świa to wej.  Waż ną gru pą ar chi wa -
liów są ak ta do ty czą ce kon tak tów SWAP z wła dza mi i or ga ni za cja mi
ame ry kań ski mi, po lo nij ny mi oraz wy bit ny mi oso bi sto ścia mi ży cia po -
li tycz ne go. Do naj cen niej szych w tej gru pie na le żą: ko re spon den cja
i in ne ma te ria ły do ty czą ce kon tak tów z gen. J. Hal le rem, I. J. Pa de -
rew skim, pol ski mi pla ców ka mi dy plo ma tycz ny mi w Sta nach Zjed no -
czo nych i Ka na dzie.

Kor pus Po moc ni czy Pań (KPP) Po czą tek tej za słu żo nej, cha ry -
ta tyw nej or ga ni za cji, się ga ro ku 1925, kie dy to zo sta ła ofi cjal nie po -
wo ła na do ży cia w De tro it, MI na III Wal nym Zjeź dzie Sto wa rzy sze nia
We te ra nów Ar mii Pol skiej w Ame ry ce. Jed ną z naj bar dziej za słu żo -
nych człon kiń tej or ga ni za cji by ła Agniesz ka Wi sła, jed na z 42 ko -
biet – ochot ni czek ze Sta nów Zjed no czo nych, któ re ja ko pie lę gniar -
ki Pol skie go Bia łe go Krzy ża w la tach 1918-1921 opie ko wa ły się ran -
ny mi żoł nie rza mi w szpi ta lach woj sko wych we Fran cji i w Pol sce.
Za kres spo łecz nych prac po dej mo wa nych przez Kor pus Po moc ni czy
Pań był i jest bar dzo sze ro ki: opie ka nad in wa li da mi wo jen ny mi, cho -
ry mi, bez dom ny mi i bez ro bot ny mi. Ta po moc ni cza or ga ni za cja za -
wsze by ła i na dal jest wiel ką pod po rą dla Sto wa rzy sze nia We te ra nów
Ar mii Pol skiej w Ame ry ce. Z te go wzglę du Kor pus Po moc ni czy Pań
przy SWAP za słu gu je na po wszech ny sza cu nek i uzna nie. 

sto wa rzy sze nie We te ra nów Ar mii Pol skiej w Ame ry ce 
119 east 15th street
New York, NY 10003
Phone: 212-358-0306
e-mail: info@pava-swap.org
web page: www.pava-swap.org

www.pa va -swap.org

NB020 PSFCU SWAP_Layout 1  2/23/15  12:19 PM  Page 2




