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Wstep dedykowany zapomnianym

Historię piszą zwycięzcy” - głosi wyświechtana maksyma. Warto uściślić: “Historię 
własnych zwycięstw”, gdzie punkt widzenia “przegranych” i “słabszych” zostaje 

zepchnięty na margines. Postępowanie to nierzadko powielają sami przegrani, którzy we 
własnych środowiskach stosują podobną cenzurę, rywalizując o kontrolę nad oficjalną 
historią swojego obozu. Podobna walka o władzę toczy się także wśród anarchistów. Głosy 
konkurencyjnych grup wycisza się, przekrzykuje, pomija. 

Tak właśnie stało się z historią anarchistycznych bojówek “Ludowego Frontu 
Wyzwolenia”(LFW) i “Anarchistycznego Frontu Antyreligijnego” (AFA), które swoimi 

działaniami dopuściły się herezji wobec linii politycznej ówczesnej Federacji Anarchistyc-
znej, RSA i ich satelit w latach ‘90. LFW i AFA poszły pod prąd dominującego wówczas pacy-
fistycznego anarchizmu, stawiając na walkę zbrojną, sabotaż i akcje bezpośrednie - odwiec-
zne składowe akcji rewolucyjnej. Bojówkarze podpalili znienawidzony kościół, obrzucili 
mołotowami konsulat ZSRR itd. Nic nowego pod słońcem. Naturalny element anarchistyc-
znej taktyki, obecnej w wielu krajach. Jednak nie w polsce. Za złamanie tabu przemocy i walki 
zbrojnej spotkała ich kara, środowiskowy ostracyzm i oszczerstwa. Okrzyknięto ich “prowok-
atorami” i “wariatami”, stopniowo wymazując z pamięci polskiego środowiska. Próżno dziś 
szukać jakiejś wzmianki o nich. Wizja wojny z państwem, więzienia i prześladowań działała 
jak zimny prysznic, przerażając niejednego wesołego aktywistę, który co prawda chciał 
podokuczać państwu, ale chodziło tu bardziej o dobrą zabawę bez podejmowania poważnego 
ryzyka, jak widać to choćby w kontrkulturowych wspomnieniach Tymoteusza Onyszkewicza. 
Tymczasem Ratyński z zaciśniętymi zębami odsiedział  2,5 roku aresztu, płacąc za swoje 
starania. Na marne? Dzis próżno szukać gazetek, opracowań o LFW czy informacji o pod-
palaczach z Motycza Leśnego. (Od razu zaznaczę, że w wersję, jakoby stali za tym naćpani 
klejem nastolatkowie w ogóle nie wierzę. Na pierwszy rzut oka widać, że wobec niemożności 
znalezienia prawdziwych sprawców, wrobiono w to, zapewne przy pomocy tortur i zastrasza-
nia, przypadkowych chłopców).

Anarchizm zawsze był polimorficzny, wielotorowy - posługiwał się tak przemocą, jak 
i  umiarkowanymi metodami. Dziś, gdy  próżno szukać  informacji o LFW/AFA, 

najwyższa pora upomnieć się o należne im miejscu w historii polskiego ruchu anarcchistyc-
znego. Niniejsza broszura uzupełnia tę lukę w przekonaniu, że w polsce nie było jednego 
słusznego anarchizmu, a każdy ma prawo do własnych metod walki i osobistej ścieżki. Ówc-
zesna polaryzacja, między “społecznikami” spod znaku Galińskiego i Waluszki, a zalążkami 
radykalnych bojówek wywarła wpływ na dzisiejszy anarchizm, doprowadzając  w dłuższej 
perspektywie do jego obecnego uwiądu i wyparcia niemal walkowerem przez nie stroniący 
od przemocy nacjonalizm. Obraz wydarzeń we “Wrogach Pana Boga” jest fragmentaryczny i 
poskładany z przypadkowej mozaiki materiałów jakie udało się pozbierać dzięki uprzejmości 
kilku osób, związanych niegdyś z LFW, jak i samego Piotra Ratyńskiego, lidera grupy. Nie dają 
one pełnego obrazu, a być może nawet w jakimś stopniu go zniekształcają. Temat wymaga 
dalszych badań i dokopania się do innych, zapomnianych materiałów. Dlatego apeluję do 
wszystkich którzy mogliby w tym pomóc o kontakt pod adresem: 
ulrike6@riseup.net. 
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2 czerwca 1990 r. - atak na konsulat rosyjski w 
Gdańsku przy użyciu 7 butelek z benzyną w proteście 
przeciwko zamordowaniu radzieckiego anarchisty 
Piotra Siudy.

7 czerwca 1990 r. - tzw. “rajd gdański”:

- granat łzawiący w budynku Dyrekcji Okręgowej 
Kolei Państwowych PKP W Gdańsku -jako reak-
cja na ogłoszoną wcześniej drastyczną podwyżkę 
cen biletów kolejowych oraz wyraz poparcia dla 
strajkujących kolejarzy.

- bomba w toalecie redakcji “Głos Wybrzeża” w 
Gdańsku -jako odpowiedź na artykuł,nazywający 
“chuliganami” uczestników akcji na konsulat.

- granat łzawiący UGŁ-200 w budynku filii PLL 
“LOT” w Gdańsku- jako reakcja na udział linii 
lotniczych w transporcie zamieszkujących w ZSRR 
Żydów,emigrujących do Izraela.

1990 r - próba wrzucenia granatu palno-łzawiącego 
do warszawskiej synagogi jako protest przeciwko 
polityce państwa Izrael wobec Palestyny

lato 1990 r. - nieudana próba wysadzenia torów kole-
jowych na Litwie “w odwecie za siłowe stłumienie 
polskiej autonomii na Wileńszczyźnie”.

Cztery przesyłki wybuchowe (petarda z 
opóżnieniem) między innymi do ambasady Izraela 
i Ministerstwa Rolnictwa podczas okupacji części 
gmachu przez Samoobronę.

Wykradzenie korespondencji pomiędzy Wałęsą a 
Agencją Żydowską z Kanady.

Granat gazowy w siedzibie Solidarności w Gdańsku.

7 stycznia 1991 r. -odpalenie granatu gazowego w 
konsulacie Izraela w Wawie - jako gest solidarności z 
narodem palestyńskim

5 i 9 października 1991 r. - zamach na WKU i 
żandarmerię w Grudziądzu w proteście przeciwko 
przymusowej służbie wojskowej i dominacji państwa 
nad jednostką oraz: Obrzucenie butelkami z benzyną 
parkingu WSW w Grudziądzu.

Inne akcje nie umiejscowione chronologicznie:

Akcja na główną siedzibę NSZZ “Solidarność”
Sześć osób obrzuciło budynek butelkami z 
benzyną,kamieniami i trzonkami od siekier.Gdańsk.

Sklep mięsny.Grudziądz.

Dwie osoby z niewielką bombą prochową.Ładunek 
nie eksplodował,lecz gwałtownie spłonął osmalając 
jedynie witrynę sklepu.

Budynek PKS-u.Grudziądz.
Jedna osoba z niewielką bombą prochową.Eksplozja
wybiła jedną szybę. (Motyw nieznany)

Chronologia akcji 

Ludowego Frontu

Wyzwolenia (LFW)



2 czerwca 199o r. - 5 osob atakuje konsulat 
rosyjski w Gdansku przy uzyciu 7 butelek z 
benzyna w protescie przeciwko zamordowaniu 

radzieckiego anarchisty Piotra Siudy.
Piotr Ratynski pokazuje znak wiktorii 
przypadkowemu swiadkowi zdarzenia.







- Komiks Piotra Ratynskiego -



Sąd wojewódzki ustalił następujący stan faktyczny: 
W dniu 2 czerwca 1990 r. w niezamieszkałym bud-
ynku w Sopocie przy ul. Niepodległości 768 spotkali 
się oskarżeni Piotr Ratyński, Michał K., Maciej K. 
a także Tadeusz Ch. i Dominik H. Już wcześniej 
postanowili oni, że tego dnia dokonają obrzucenia 
konsulatu ZSRR w Gdańsku butelkami z benzyną. 
Czynem tym chcieli oni wyrazić swoją dezaprobatę 
dla lekceważenia przez pracowników konsulatu piki-
ety pod tą placówką, którą zorganizowała młodzież 
kilka dni wcześniej, 24 maja 1990 w proteście 
przeciw zamordowaniu radzieckiego anarchisty 
Piotra Siudy. Butelki z benzyną, które miały być użyte 
do obrzucenia konsulatu zostały wcześniej przygo-
towane przez Piotra Ratyńskiego. Było to 7 butelek 
po oranżadzie o pojemności 0,33 l i 0,5 l do których 
Piotr Ratyński nalał benzyny i zatkał szmatami, 
które miały równocześnie spełniać rolę lontu. Po 
włożeniu butelek do plecaka mężczyźni ci udali się 
pod konsulat ZSRR na ulicy Batorego. Zatrzymali się 
na skwerze, gdzie na głowy założyli czapki komini-
arki, które zasłoniły ich twarze, a z plecaka wyjęli 
butelki z benzyną i podpalili szmaty. Piotr Ratyński, 
Maciej K. i Tadeusz Ch. wzięli po dwie butelki, zaś 
Michał K. jedną butelkę. Dominik H. natomiast był 
nie zamaskowany i fotografował całe zajście. Rzu-
cone przez nich butelki, co prawda nie wszystkie 
trafiły w cel jakim był budynek konsulatu, ale te które 
trafiły spowodowały wybicie szyby w oknie i wybuch 
pożaru. Natychmiast po tym uciekli oni z miejsca 
zdarzenia nie zatrzymani przez nikogo. Jedno ze 
zrobionych przez Dominika H. zdjęć z tego zajścia 
przesłano do redakcji „Gazety Gdańskiej”, aby prasa 
nadała rozgłosu całemu zdarzeniu.

Z dokumentacji Przedsięb. Gosp. Mieszk. W 
Gdańsku, które dokonało remontu budynku kon-
sulatu, wynika, iż szkody wywołane pożarem osza-
cowano na 5 mln. Zł. A cały koszt remontu wynosił 
30 mln. zł. Po kilku dniach mężczyźni, którzy brali 
udział w ataku na konsulat znowu spotkali się w 

opuszczonym budynku w Sopocie. Nie było wśród 
nich Tadeusza Ch. który był chory w tym czasie. 
W trakcie rozmów między nimi zrodził się pomysł 
zaatakowania siedziby Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Państwowej w Gdańsku, co miało być reakcją na 
ogłoszoną wcześniej drastyczną podwyżkę cen 
biletów kolejowych oraz wyrazem poparcia dla 
strajkujących kolejarzy.

Mężczyźni ci zaplanowali również zaatakować gmach 
Gdańskiego Oddziału PLL „Lot” z uwagi na to, iż 
przedsiębiorstwo to prowadziło w tym czasie usługi 
polegające na transporcie zamieszkujących w ZSRR 
Żydów, chcących emigrować do Izraela. Obiektem 
ataku miał też być budynek Domu Prasy w Gdańsku, 
w którym mieściła się m.in. siedziba redakcji 
„Gazety Gdańskiej”. W gazecie tej powiem 5 czerwca 
ukazało się przesłane redakcji przez Dominika H. 
zdjęcie z „akcji” pod konsulatem, jednakże redakcja 
zamieściła pod fotografią swój komentarz zamiast 
przesłanego przez H. co oskarżeni odebrali jako 
manipulację.

Fakt ten był dla nich bodźcem do odwetu na redak-
cji gazety. 6 czerwca P. Ratyński dał Maciejowi K. 
puszkę po lemoniadzie lemoniadzie pojemności 0,33 
l w której znajdowało się ok. 250 g. bezdymnego 
prochu artyleryjskiego oraz ok. 250 g takiego prochu
w woreczku, nadmanganian potasu, naboje oraz 
uszczelnił puszkę szmatą zmoczoną w benzynie. Z 
boku puszki wykonał dziurę, w której umieścił lont 
ze zwiniętej rolki papieru wypełnionej bezdymnym 
prochem. Z tak wykonanym ładunkiem udał się on 
na Dworzec Główny PKP w Gdańsku. W tym mie-
jscu spotkali się oskarżeni Michał K., Piotr Ratyński, 
Maciej K, Sławomir R. oraz Dominik H., Joanna S. i 
Izabela F. Piotr Latyński przyniósł takie dwa granaty 
palno-łzawiące UGŁ-200. Spod dworca wszyscy oni 
udali się pod gmach DOKP na ul. Dyrekcyjną. Było 
to ok. godz. 12 30, Sławomir R. wziął jeden granat i 
wszedł z nim do hallu budynku. Wewnątrz podpalił 
on granat UGŁ-200 i rzucił w miejsce gdzie akurat 

Uzasadnienie

 wyroku



nie było żadnych ludzi. Natychmiast potem wybiegł 
on i odbiegł w kierunku schodów nad torami kole-
jowymi, gdzie czekała na niego grupa kolegów. W 
tym czasie w gmachu DOKP funkcjonariusz Ochro-
ny Kolei, Józef Wyłupski, który pełnił służbę w tym 
miejscu w chwili, gdy zaszło to zdarzenie, zdążył 
chwycić granat i wyrzucić go na ulicę. Mimo tego 
zabiegu w gmachu już było duże stężenie gazu tak, 
że przez ok. 2 godziny osobom, które znajdowały się 
wewnątrz łzawiły oczy.

Tymczasem oskarżeni i towarzyszące im osoby udały 
się w kierunku „Domu Prasy” na ul. Targ Drzewny. 
Od grupy odłączyły się Joanna S. i Izabela F. Do 
tego budynku weszli natomiast oskarżeni Michał 
K. i Sławomir R. Oskarżony Michał K. niósł przez 
siebie zrobiony ładunek wybuchowy, natomiast 
drugi oskarżony z plecaka Piotra Ratyńskiego wziął 
2 lonty. Obaj oskarżeni udali się do znajdującej się 
na pierwszym piętrze męskiej toalety, gdzie w jed-
nej z kabin Maciej K. ustawił puszkę z ładunkiem, 
najpierw na muszli klozetowej, później jednak na 
posadzce za muszlą i przymocował do niej lont. 
Nastepnie podpalił lont po czym obaj oskarżeni 
wybiegli z budynku. W międzyczasie do toalety, 
gdzie znajdował się ładunek wszedł Marian 
Podgórny, którego w momencie, gdy otwierał drzwi 
kabiny siła eksplozji odrzuciła na przeciwległą ścianę 
korytarza. Marian Podgórowny nie doznał żadnych 
obrażeń, a pomieszczeniu toalety nie doszło do 
uszkodzeń, które wymagałyby jakichkolwiek napraw.

Spod Domu Prasy oskarżeni i inne osoby, które im 
towarzyszyły przeszły w kierunku filii PLL „Lot” w 
Gdańsku z tym, że po drodze opuścił ich Maciej K. 
Pod gmachem oddziału PLL „Lot” przy ul. Wały 
Jagiellońskie 2/4 oskarżeni znaleźli się ok. godz. 14 
30. Oskarżony Piotr Ratyński wziął granat UGł-200 
i wszedł do hollu gmachu. W pobliżu bocznych 
drzwi odpalił on granat i wybiegł na zewnątrz. W 
tym czasie w hollu gmachu „Lot-u” znajdowali się 
interesanci. Dwaj spośród nich usiłowali wyrzucić 
granat na zewnątrz. Żadna z osób znajdujących się 
wewnątrz nie doznała żadnych obrażeń, ale musiały 
one opuścić gmach, gdzie stężenie gazu było zbyt 
duże, by móc normalnie funkcjonować –gaz bardzo 
drażnił błony śluzowe. Sprawcy tego czynu rozstali 
się w każdy udał się w swoim kierunku.

Ponadto Sąd ustalił, również, iż rano 7 stycznia 1991 
r. do Warszawy przybył oskarżony Piotr Ratyński, 
który udał się do Ambasady Izraela, gdzie również 
zamierzał odpalić granat UGŁ-200. Ponieważ 

oskarżony nie znał dokładnie pomieszczeń placówki 
ani zasad jej funkcjonowania, dopiero na miejscu 
zdecydował, że granat odpali w wydziale kon-
sularnym ambasady. Gdy został wpuszczony do 
pomieszczeń wydziału zauważył, że w pomieszczeniu 
tym znajduje się pracownica ambasady i jeden intere-
sant, oskarżony P. Ratyński zbliżył się do okienka 
trzymając granat już w ręku. Zapytał mężczyznę 
czy jest Polakiem i kazał mu wyjść. Mężczyzna 
ten zastosował się do polecenia oskarżonego i 
wyszedł na zewnątrz, zawiadamiając strażnika 
przed ambasadą, że w budynku jest jakiś osobnik 
z granatem. Tymczasem, widząc całą sytuację pra-
cownica wydziału Iwona Jóźwiak-Walc, próbowała 
odwieść oskarżonego od zamiaru odpalenia gra-
natu. Oskarżony nie posłuchał jej próśb. Uspokoił 
ją jednak, że jest to nieszkodliwy granat z gazem 
łzawiącym, po czym odpalił granat i położył go na 
ladzie przy okienku. Towarzyszył temu okrzyk: „To 
za Palestynę!”.

Oskarżony wyszedł na zewnątrz. Granat samoczyn-
nie spadł z blatu na podłogę; w tym czasie Jóźwiak 
–Walc zawiadomiła ochronę Ambasady o napast-
niku. Oskarżony P. Ratyński już przed wejściem do 
budynku został zatrzymany przez pracowników 
Ambasady.

P. Ratyński nie stawiał żadnego oporu tym bardziej, 
że wiedział iż w oknie również jest strażnik celujący 
do niego z broni i mógłby wystrzelić, gdyby on 
próbował uciekać. Oskarżonego zakuto w kajdanki 
i umieszczono w budce strażnika do czasu, kiedy 
przyjechała policja.





PYTANIE: Opowiedz historię działalności LFW.
Akcje,które przeprowadzałeś miały charakter walki 
odwetowej wymierzonej w budynki,obiekty znien-
awidzonych instytucji.I to jest to,co mogę popierać 
lecz czy dopuszczałeś taką możliwość,że ofiarami 
mogliby zostać przypadkowi ludzie?

ODPOWIEDŹ: Nasza walka nie miała charakteru 
odwetu.To była zbrojna propaganda.Chodziło nam 
o to,by zepchnąć anarchizm z drogi pacyfizmu i aby 
radykalnymi akcjami propagować samą ideę.Już 
po pierwszych artykułach w komercyjnych gaze-
tach powszechnie zaczęto utożsamiać anarchistów 
z terroryzmem,a wtedy wielu przypomniało sobie 
o rewolucyjnej tradycji Ruchu i efekt jest taki,że 
dziś anarchiści walczą podczas demonstracji,nawet 
atakują kościoły.Było to nie do pomyślenia przed 
1990 r. Byliśmy pierwszą w kraju bojówką “Rad-
ykalnej Akcji Antyfaszystowskiej”,choć nikt z nas 
wówczas nie miał pojęcia o istnieniu czegoś podob-
nego.

Wiedzieliśmy,że bezkompromisowe akcje z elemen-
tami przemocy łatwo podniecają młodych ludzi.
Młodych,niezadowolonych i głęboko samotnych.Tak 
więc niejako automatycznie stawały się nośnikiem 

treści politycznych.Ten mechanizm funkcjonował 
w historii od zawsze.Taki sposób należy do anar-
chistycznego abecadła.Choć z drugiej strony stanowi 
główną przeszkodę w skonstruowaniu pozytywnego 
programu dla Ruchu.

Rozumiem to,że popierasz ataki na budynki,zaś 
nie godzisz się z atakowaniem ludzi.Znam taką 
postawę.Ciekawi mnie tylko jak sobie wyobrażasz 
anarchistyczną rewolucję,która przecież może 
mieć tylko jedno oblicze masowego aktu przymusu 
bezpośredniego wobec wszystkich tych,których 
funkcje społeczne wprawiają maszynerię państwa w 
jednostajny ruch.

Co do LFW,to nie byliśmy w dostatecznym stopniu 
zakonspirowani, by ważyć się zaatakować osoby.
Dbaliśmy więc tylko aby nikt nie został ponad miarę 
zagrożony.Podczas późniejszego procesu adwokaci 
czynili z tego faktu okoliczność łagodzącą.
Historia LFW jest bardzo krótka,bo obejmuje coś 
około dwóch lat aktywnej działalności w Trójmiescie,
Grudziądzu,Warszawie i na Litwie.

Oto chronologiczny wykaz akcji:

1.Akcja na główną siedzibę NSZZ “Solidarność”
Sześć osób obrzuciło budynek butelkami z 
benzyną,kamieniami i trzonkami od siekier.Gdańsk.

2.Konsulat ZSRR w Gdańsku.
Pięć osób z butelkami z benzyną.

3.Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej.Gdańsk.
Jedna osoba z granatem gazowym UGŁ-200.Cztery 
osoby obstawy.

4.Redakcja “Głosu Wybrzeża”.Gdańsk.
Dwie osoby z bombą prochową niewielkiej mocy.
Trzy osoby obstawy.

5.Biuro PLL”Lot”.Gdańsk.

Autoryzowany wywiad z 
czlonkiem Ludowego Frontu 

Wyzwolenia



Jedna osoba z UGŁ-200.Pięć osób obstawy.

6.Tory kolejowe na Litwie.
Jedna osoba z dwukilogramową bombą 
(trotyl),butelką z benzyną i granatem paraliżująco-
duszącym.Bomba nie eksplodowała z powodu wady 
konstrukcyjnej zapalnika.Ładunek pozostał pod 
torami.

7.Wojskowa Komisja Uzupełnień.Grudziądz.
Trzech ludzi z butelkami z benzyną.

8.Posterunek Żandarmerii.Grudziądz.
Jedna osoba z butelkami z benzyną.

9.Sklep mięsny.Grudziądz.
Dwie osoby z niewielką bombą prochową.Ładunek 
nie eksplodował,lecz gwałtownie spłonął osmalając 
jedynie witrynę sklepu.

10.Budynek PKS-u.Grudziądz.
Jedna osoba z niewielką bombą prochową.Eksplozja 
wybiła jedną szybę.

11.Synagoga.Warszawa.
Dwie osoby z UGŁ-200.

12.Ambasada Izraela.Warszawa.
Jedna osoba z UGŁ-200.

PYTANIE:Co możesz powiedzieć o insynuacjach 
i oszczerstwach wymierzonych w LFW w celu 
skompromitowania was (jako rzekomej prowokacji 
UOP-u) w oczach anarchistów.Dlaczego redaktorzy 
“Mać Pariadki” tak gorliwie oczerniają i piętnują 
LFW?

ODPOWIEDŹ:Naprawdę niewiele.Każdy dupek 
w dużym i małym mieście miał swego czasu te-
orie na nasz temat i na temat przemocy w walce 
politycznej,lecz jak było naprawdę wiedzą tylko 
ci,którzy brali w tym aktywny udział.Co nieco wie 
także UOP i w dalszej kolejności prokuratura.Reszta 
to czcze wymysły kabotynów i fantastów.Pokutuje 
w mentalności Polaków obawa przed tymi,którym 
wiedzie się lepiej,a musze powiedzieć,że każdy z 
anarchistów biorących udział w zajęciach LFW 
doznał politycznego spełnienia.Lepiej było oszczer-
com zarzucać nam prowokacje wobec Ruchu,niż 
tłumaczyć się z własnej bezczynności.Anarchista 
musi walczyć i basta! Nikt przecież nie zrezygnuje 
dobrowolnie z władzy.Tak jak kołtun nie przestanie 
być sobą.Są rzeczy o które wystarczy poprosić,lecz są 

i inne-o nie już trzeba walczyć.Nie każdemu wystarc-
za na to odwagi i to jest główny powód oskarżania 
nas o różne cuda.Herszt “Mać pariadki” ma totali-
tarne apetyty wobec całego Ruchu,więc zwalcza 
konkurencje.I słusznie,albowiem ze swej strony 
proponuję bojkot “M.P”jako pisma kłamliwego i 
manipulacyjnego.

PYTANIE:Swego czasu współtworzyłeś squot w 
Sopocie.Co składało się na istnienie tego anar-
chistycznego centrum i jakiego rodzaju aktywność 
podejmowałeś w ramach tego squotu? Co było 
powodem jego rozpadu?

ODPOWIEDŹ:Istotnie,było to swego rodzaju anar-
chistyczne centrum.Powstałe raczej samorzutnie w 
sposób dla organizatorów niezauważalny.Zajęliśmy 
budynek w celach mieszkalnych,no i trochę na 
przekór władzy.Mieściło się tam bowiem archiwum 
Milicji Obywatelskiej,a jeszcze wcześniej siedziba 
Gestapo.Było to naprawdę wymowne miejsce.W 
1990 r. panowała w całym kraju moda na okupację 
państwowych budynków,zwłaszcza siedzib PZPR.Nas 
także ogarnęła ta swoista gorączka.Prędko zrodziła 
się myśl wykorzystania squotu do co piątkowych 
spotkań głównie anarchistów.W każdą środę lub 
czwartek pojawiała się na mieście setka odręcznie 
robionych plakatów zapraszających do “Klubu 
Wolnej Myśli” z hasłem sugerującym temat dys-
kusji.Zapraszani byli:Gwiazda,Walentynowicz,jakiś 
walczący Kurd i Palestyńczyk.Był także szef sopockiej 
“Solidarności”,a każdy z nich ze swymi problemami.
Liderem klubu był Klaudiusz Wesołek,zaś moja 
rola ograniczała się do mycia podłogi przed 
spotkaniem,produkcji i kolportażu plakatów.W 
pewnym momencie wszystkim przestało się chcieć 
gadać,a co więcej u niektórych pojawiła się lekko sty-
mulowana chęć działania.W miarę przechodzenia od 
czczego gadania do akcji bezpośredniej znakomita 
większość rewolucjonistów zdystansowała się do nas 
przypatrując się ciekawie naszemu pojedynkowi z 
władzą.
Znacznie później squot ewoluował w stronę zwykłej 
meliny i przechowalni zbłąkanych dusz z całego 
kraju i nie tylko.Pewnego razu gościliśmy bandę 
hipisów z Czechosłowacji,którzy po kolacji zaczęli 
się szprycować dziurawą strzykawką.I to był koniec 
sopockiego squotu.

PYTANIE:Napad Rosji na Czeczenię jest po prostu 
terroryzmem państwowym wymierzonym w 
cywilów,a jednak kiedy Czeczeńcy biorą cywilnych 
zakładników wśród Rosjan i żądają zaprzestania 



okupacji ich kraju,wtedy media oskarżają ich o ban-
dycki terroryzm.Jednak Rosja pod presją społeczną 
musiała zaprzestać działań zbrojnych w Czeczenii,zaś 
żadne miediacje pokojowe nie były w stanie zmusić 
ich do tego.LFW chciał wymusić na państwie uzys-
kanie autonomicznej gminy na Mazurach lub w 
Bieszczadach,wolnej od administracji.Jednak byliście 
osamotnieni w swoich żądaniach.Czy więc lepiej jest 
stosować rozmowy pokojowe czy akcje zbrojne?

ODPOWIEDŹ:Anarchiści powinni stosować 
rozmowy pokojowe,poprzedzone walką zbrojną.Tego 
własnie uczy wojna w Czeczenii.

PYTANIE: Przebywałeś w zamknięciu 13 
miesięcy za swoją nieugiętość i brak skruchy 
wobec aparatu przymusu.Byłeś anarchistycznym 
więźniem politycznym jednak zostałeś uwięziony z 
kryminalistami,biorąc na siebie odpowiedzialność 
również za twoich towarzyszy,którzy w obliczu 
kary załamali się.Jednak pobyt w więzieniu nie 
spowodował u Ciebie zwyrodnienia chęci pr-
ztrwania.Czytając twój pamiętnik z okresu pobytu 
w areszcie chciałoby się nigdy tam nie znaleźć.Co 
możesz powiedzieć tym,którzy tam wylądują,w 
ramach przyjacielskich wskazówek?

ODPOWIEDŹ: Pierwsza rzecz to skrucha.W krymi-
nale nie ma miejsca na walkę polityczną,trzeba 
zachować cnotę.Tak naprawde to nikogo nie 
interesują bohaterskie pozy.Można sie wykrwawić 
w absolutnej ciszy.Dobrze jest się zastanowić w porę 
dokąd możesz się posunąć.Na wszystko jest inny 
paragraf,inny wymiar kary.W razie nieszczęścia 
niezbędny jest adwokat,który za pieniądze załatwia 
bardzo dużo.Na wolności trzeba walczyć o obalenie 
systemu,zaś w kryminale walczymy o wolność.
Śledztwo i przewód sądowy to dwie zupełnie różne 
rzeczy.Jeśli istnieje szansa na wyłganie się przed 
oficerem śledczym to należy tak uczynić.W wy-
padku poważniejszej sprawy trzeba odmówić zeznań 
wstrzymując się do czasu procesu.Jeżeli,zaś chodzi 
o drobiazg którym próbuje nas szachować policja 
należy udać się do najbliższej kancelarii adwokackiej 
po jednorazową porade prawną.
Wtedy wszystko wygląda mniej groźnie i 
niebezpieczeństwo nabiera właściwych rozmiarów.
Lepiej jest przecież zapłacić te 20 zł niż pęknąć,czy 
dać się wrobić.
Nie należy oglądać się na współtowarzyszy 
niedoli,na to, czy sypnęli.Nie wolno rozumować w 
ten sposób:”oni zeznają,więc i ja nie mam wyjścia”.
Na to jest czas przed sądem.Po pierwszym szoku 

przychodzi zazwyczaj opamiętanie,więc lepiej jest 
jeśli jedna czy dwie osoby odwołają przed sądem 
swe zeznania,niż cała grupa oskarżonych.Reguła 
jest taka:jeśli brak ci dostatecznych motywacji,lub 
nie jesteś wyjątkowo twardy to poprostu uczynisz 
wszystko byle tylko wyrwać się z kryminału bez 
względu na ponoszone koszty moralne.Wobec 
tych,którzy nie potrafili zachować się należycie pod-
czas śledztwa trzeba stosować bojkot towarzyski.Ktoś 
taki to przecież zdrajca i potencjalny kapuś.Niestety 
Michał Kielas i Izabela Figóra judasze LFW chodzą w 
glorii męczenników i jakoś nikomu nie przeszkadza 
świadomość roli jaką te osoby odegrały w czasie 
policyjnego śledztwa.Niestety nie powiodła sie próba 
odwetu na I.Figórze,jedyna o jakiej mi wiadomo.Do 
innych zabrakło determinacji.
Sądzę,że warto by to naprawić więc publikuję jej 
adres anarchistom.

PYTANIE: Jak oceniasz dzisiejszą sytuację Ruchu 
Anarchistycznego w Polsce?

ODPOWIEDŹ: Sam nie wiem.Niby są pisma 
takie jak “Pierwsza Linia”,tłumne demonstracje 
w słusznych sprawach,ale niewiele w tym an-
archizmu i rozsądku.Takie tam kontrkulturowe 
zamieszanie,jazgot konfliktu pokoleń.Mówię 
wyłącznie o anarchiźmie.Z tym jest rzeczywiście 
kiepsko.Wiem,że to ulegnie zmianie,to już tylko 
kwestia czasu,zresztą fakt,że wasza redakcja uznała 
za potrzebne i warte by dotrzeć do mnie przez 
pośrednika przemawia za postępującą ewolucją 
zainteresowań.
Kiedyś niezbędni byli liderzy o silnych 
osobowościach umiejący pociągnąć za sobą 
innych,właśnie tacy jak Kurzyniec,czy Galiński.
Teraz ludzie są bardziej samodzielni.Minęła moda 
na przywódców,a to rodzi nadzieję na klonowanie 
inicjatyw.Dzisiaj skoro ktoś chciał podpalić kościół,to 
nie pytał o zgodę i nie zważał na jakieś tam odci-
nanie się niegrzecznych dzieci z “Mat Pariadki”, tylko 
spakował benzynę do plecaka i wyruszył w drogę.To 
budzi u mnie szacunek.

PYTANIE: Jakie zmiany powinny nastąpić w 
Ruchu,aby stał sie on realną siłą i był w stanie 
realizować swe cele?

ODPOWIEDŹ:Przedewszystkim należy stworzyć 
warunki,pomóc ludziom by zdejmując punkowe 
fatałaszki nie odrzucali poglądów jakim hołdowali 
w latach beztroskiej swawoli.Ruch anarchistyczny 
powinien egzystować niezależnie od młodzieżowej 



kontestacji.
Musi mieć program pozytywny,wokół którego 
możnaby organizować walkę,tak by było do czego 
wracać choćby i po pięciu latach odsiadki.Należy 
także zmienić stosunek do dragów i alkoholu na 
korzyść rozumu i rozsądku.Potrzeba rzetelnej pracy 
i odpowiedzialności,ale z tym to już chyba będzie 
gorzej.Pamiętam,kiedy podobny pogląd w tej kwestii 

“Robic dobrze, nawet robiac zle”
- pamietnik wiezienny anarchisty 
Piotra Ratynskiego (lidera LFW)

Po raz pierwszy w wersji papierowej publiku-
jemy pamiętnik więzienny Piotra Ratyńskiego 

napisany podczas odsiadki w gdańskim kryminale. 
Przy jego
przepisywaniu uwzględniliśmy oryginalną pisownię, 
pozostawiając większość błędów interpunkcyjnych 
i ortograficznych stanowiących o specyficznym 
stylu jego autora.Pamiętnik opisuje realia życia w 
areszcie,zawiera przewijające się gdzieniegdzie
wspomnienia dotyczące życia osobistego a także 
wątki dotyczące działalności w LFW. 
Jest on dialogiem prowadzonym przez autora z 
samym sobą,literacką próbą zachowania kontaktu z 

własnym człowieczeństwem i wyrazem starań o 
ocalenie godności w brutalnym świecie za kratami.
Jest wreszcie zapisem przeżyć anarchisty aresztow-
anego i pozbawionego wolności przez państwo, 
któremu wraz z grupą przyjaciół zdecydował się 
stawić opór.

Raz zadrzeż z ludźmi i jesteś skończony. Nie 
uciekniesz. Chyba,że za mur. Nie zamierzasz? To 
schyl głowę i szoruj do świetlicy. Koledzy chcą cię 
widzieć! Nie zrobią ci nic złego.W każdym bądź ra-
zie nie mają takiego zamiaru. Sam rozumiesz. Ktoś 
po prostu zagiął parol na ciebie.

Jesteś tutaj taki obcy,że budzisz ciekawość, 
możliwe, że ktoś poczół się tym urażony. Jesli tak 
to twuj prześladowca potrzebuje ciebie, chodzi mu 
wyłącznie o poprawe własnej pozycji, a za murem 
dali kogoś w kogo każdego rodzaju ciosy wchodzą 
jak w masło.   Inni zabawią się przy okazji. Co w 
tym złego?

Trzeba jakoś żyć z ludźmi, dać się lubić. Przecież 
całe życie komuś ustępujesz, pozwalasz się 
obmacywać celnikom, a teraz wielkie fanaberie, 
przecież to tylko nowa władza! Sprawa stara 
niczym świat. Jesteś swiadkiem automatycznej 
transformacji zewnętrznej politycznej władzy w 
wewnętrzny,więzienny reżim.

zasunął J.Waluszko.Większość anarchopunków była 
głęboko oburzona.Tak,z obowiązkowością będzie 
zdecydowanie najtrudniej.

PYTANIE: Czy zamierzacie kontynuować 
dotychczasową działalność?

ODPOWIEDŹ: Tak.







Zeznanie z przebiegu 
akcji w ambasadzie 

Izraela 







UGL 200 (Uniwersalny Granat 
Lzawiacy) – polski granat 
chemiczny elaborowany 

lakrymatorem.

Granat UGL 200 jest chemicz-
nym srodkiem obezwladniajacym 
przeznaczonym do wytwarzania 
krótkotrwalych obloków dymno-
lzawiacych celem obezwladnie-
nia sily zywej. Dzialanie oparte 
na wykorzystaniu drazniacych 
czastek chloroacetofenonu na 
blony sluzowe czlowieka. Uzy-
wany przez Milicje Obywatelska 
do rozpedzania demonstracji. Z 
uwagi na kartonowa obudowe 
czesto tracil swoje wlasciwosci 

jeszcze przed odpaleniem.

Kobieta zaczela mnie 
uspokajac mowiac: 
“Niech pan to odlozy”.

To za Palestyne!



To za Palestyne!
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Pierwszy od lewej: Piotr Ratyński
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LFW versus FA-RSA

KLAWISZE ANARCHIZMU 
STRASZA

Biuletyn wewnętrzny Federacji  Anarchistycznej - 
Nr.11/Marzec 1992 r:

- działalność Ludowego Frontu Wyzwolenia - 
propozycja Jacka Sierpińskiego, aby przyjąć rezolucję 
odcinającą się raz na zawsze od wszelkiego domnie-
manego pokrewieństwa ideowego,programowego 
i co do metod działania z ta organizacją;

W jednej z ulotek Ludowego Frontu Wyzwolenia 
pojawiła się groźba pod adresem Galińśkiego Kr-
zysztofa (czyli mnie) uszkodzenia ciała,dlatego więc 
pozwalam sobie napisać kilka słów na temat LFW.

LFW to grupa,która o to by “ufność” wzajemna panowała 
w ruchu anarchistycznym(piszą o tym w swoich ulotkach).
Toteż nic dziwnego,że lFW nie może ścierpieć facetów ta-
kich jak ja,którzy brużdżą im pomawiając ich o to i tamto.
Troskę o tą “jedność anarchistyczną” wyrażają poprzez 
idiotyczne akcje kompromitujące anarchistów tak przez 
swoją debilność jak i nieudolność,inwektywy(ulotki 

grupy gdańskiej)oraz poprzez pogróżki.
Bezczelność tej ekipy przekracza już wszyst-
kie dopuszczalne normy.Nie ma w kraju 
grupy anarchistycznej która spowodowała 
by więcej zamieszania niż LFW.Nawet daw-
na Międzymiastówka warszawska-pomimo 
wielu konfliktów-nie powodowała takiego gówna.

Przypomnę: Rewizje i wezwania na policję anar-
chistów (nie LFW) po dokonanych przez LFW ak-
cjach. Zadziwiająca nieudolność policji w znalezie-
niu gdańskich “terrorystów”,pomimo sporego 
rozgłosu robionego wokół siebie,a szczególnie 
wokół liderów (prasa,radio). Tak jak wcześniej nie 
niepokojono “lfwowców” po aresztowaniu jednego 
(petarda w ambasadzie Izraela) następują aresz-
towania - aresztowania masowe.(Jest to coś nowe-
go dla nas,w środowisku GDAŃSKICH ANAR-
CHOLI nie związanych z LFW,od powstania RSA 
w 83 aresztowanie jednego NIGDY nie pociągało 
za sobą następnych-w przeciwieństwie do LFW)

Pomimo poważnych artykułów 
odpowiadanie z wolnej stopy.
Do tego wszystkiego dochodzi przyznawanie się jed-
nego z liderów LFW do służby w Legii Cudzoziemskiej.
Jeśli to prawda to służba w żadnej innej formacj policyjnej 
czy wojskowej nie mogła by bardziej skompromitować 
człowieka mianującego się anarchistą.(Jak w takim pr-
zypadku pogodzić niechęć do militaryzmu polskiego 
ze służbą dla militaryzmu francuskiego w dodatku ZA 
PIENIĄDZE! Francja w przeciwieństwie do Polski po-
siada jeszcze obszary w których jej dominacja poli-
tyczna utrzymywana jest dzięki militarnej przemocy!)
Jeśli natomiast sam to sobie wymyślił to jest przygłupim 
kłamcą,mitomanem więc również nie zasługuje na szacunek.

Zamiast odpowiedzi z racjonalnym wytłumaczeniem 
tych dziwnych wydarzeń(dotyczą one jedynie Gdańska, 
wydarzeń w Grudziądzu nie znam dostatecznie),LFW 
nie odpowiada a jedynie występuje z pogróżkami.
Wychodzi więc na to,że wytłumaczenia nie ma.

Doszła do mnie informacja o pokojowej pikiecie przed 
Grudziądzkim WKU.Tak więc może są w tej formacji 
jacyś ludzie z którymi możnaby nawiązać współpracę...
to sprawa do obgadania na spotkaniu roboczym.

                                                       Gal (Krzysztof Galiński)



 

Oto wyrok w sprawie karnej przeciwko członkom 
Ludowego Frontu Wyzwolenia. Być może w 
następnym numerze „Wyb. Pol” ukaże się wyrok 
Sądu Wojewódzkiego w Toruniu jaki zapadł przeci-
wko aktywiście LFW z Grudziądza.

Pierwszy z tych dokumentów został przepisany z 
oryginału do rozdziału „Uzasadnienie wyroku” ze 
względu na słabą czytelność. Pozostałą treść jest 
kserokopią oryginalnego dokumentu dostarczonego 
każdemu z oskarżonych.

Życzenia miłej lektury wszystkim oszołomom 
wyznającym spiskową teorię dziejów. To światna 
okazja, by zadać sobie pytanie jak było możliwe, 
że właściwie jeden człowiek, posługując się jedną 
na poły komercyjną gazetką był w stanie anrzucić 
środowisku anarchistycznemu wymyślone brednie i 
własną wersję wydarzeń związaną z LFW.

Jak bardzo okrutne, głupie i szkodliwe dla anar-
chistycznego morale było w imię własnych prywat-
nych porachunków szkalowanie wówczas najbardziej 
bojowej grupki anarchistów. Galiński zakręcił 
rzeczywistość do tego stopnia, że ci którym należała 
się kolejno pomoc i otucha w czasie osadzenia w 
aresztach i podczas procesów, zrozumienie i uznanie 
za bojowe działanie zostali okrzyknięci prowoka-
torami aby utrudnić rozprzestrzenianie się akcji 
bezpośredniej czyli propagandy przez przemoc. 
Stworzono ferment w środowisku wyłącznie w celu 
utrzymania własnej pozycji w Trójmieście –anar-
chisty nr. 1!

Dzielni anarchiści, którzy wysłali do biskupa list z 
przeprosinami za akcję w Motyczu Leśnym popełnili 
błąd polityczny, nic ponadto, lecz ten kto rozsiewa 
wzajemna podejrzenia jest zwykłym zdrajcą. Inic-
jatywa LFW, była pierwszą od dawna próbą zmilita-
ryzowania Ruchu Anarchistycznego, czyli dodania 
kłów i pazurów do wyszczekanych gęb. Jeżeli ten 

zryw młodych i niedoświadczonych anarchistów 
pozostawi po sobie jedynie smród i wzajemny brak 
zaufania to nie prędko znajdzie się ktoś kto podejmie 
na nowo walkę o wyprowadzenie anarchizmu ze 
zdziecinniałej formy „zabawa po pracy i szkole”, a ty-
lko to co zmierza do obalenia instytucji państwowych 
jest anarchistyczne.

Trafiają się tu i ówdzie osobnicy wszystko wiedzący 
na temat LFW. Zapytaj ich wówczas drogi czytelniku 
„Wyb. Pol.” Skąd posiedli swoje rewelacje. ZAWSZE 
okaże się, że źródłem jest środowisko „Mat Pariadki”. 
Niezbyt długo będzie można powstrzymywać ro-
zwój nurtu rewolucyjnego w polskim anarchizmie, 
przecież nie całą wieczność.  Wszystko się z czasem 
ułoży. Tyle, że po takiej wolcie tacy jak Galiński 
pozostaną nadzy w szatach Wiecznych Działaczy 
Młodzieżowych. Pozostaną starymi chłopami, którzy 
organizują bezpieczną zabawę w wątpliwą pomoc 
całemu światu dla trudnej młodzieży. Taka okresowa 
terapia grupowa przez którą wielu po prostu musi 
przejść, jak przez młodzieńczy trądzik czy mutację.

 

Pora na fakty

/Tekst ukazał się w numerze 2 Wyb. Politycznego/



   Roman!

Jestem ci niezmiernie wdzięczny za to,że 
przyjechałeś na moją rozprawę sądową.Nawet 
sobie nie wyobrażasz jak bardzo jest mi to 
potrzebne.Nie mogę się pogodzić z tym,że Fafa i 
ten drugi chłopak (niski) wprost bali się zetknąć 
z moim wzrokiem.Zupełnie jakbym był trendo-
waty.Mają do mnie pretensję ?
Boże, za to,że pozostałem wierny temu,co było 
dla nas absolutnie wszystkim,zupełnie niedawno 
? Kiedy widzę jak wielkie spustoszenie wśród nas 
uczynił miniony okres,jak stopniowo wszyscy się 
wykruszają,to odechciewa mi się żyć.Staram się 
unikać myśli na ten temat.Odprężyć się.Nie jest 
mi jednak łatwo.
Całymi nocami leżę na plecach z otwartymi 
oczami i toczę wewnętrzny dialog.Setki ważnych 
i nieważnych żeczy mówię tysiącom ludzi. Zna-
jomych i nieznajomych. Sprawa w Gdańsku 
załamała we mnie wiarę w człowieczeństwo. 
Może nie tak do końca,ale trudno mi będzie o 
utraconą dziewiczość sądów. Nie chodzi mi o 
to,że zeznają - i ja przecież zeznaję.Po prostu nie 
chcemy tracić życia w więzieniu.To nie może być 
naganne.Musisz to zrozumieć.
Jednak,zrezygnowali z prawdy na żecz prost-
szej do pojęcia koncepcji winy.Nie są w stanie 
udźwignąć odpowiedzialności za to co uczynili.
Łatwo było rzócać butelki z benzyną i toczyć 
ambicjonalne boje o przywódczą rolę,trudniej 
zaś,stawić czoła odpowiedzialności.
Dopiero teraz doceniam twoje stanowisko 
w kwestii ewentualnego odbywania kary.W 
przeddzień procesu powiedziałeś,że jeśli dostan-
iesz większy wyrok - skończysz ze sobą.Uznałem 
to za przejaw tchurzostwa,tendencję ucieczkową.
Lecz spójrz dzisiaj na tamtych łajdaków. Jak to 
ocenić ?
Zaświadczenie od psychiatry czy z namowy 
kolegi! Stara gadka! Koledzy namówili,on by tego 
nigdy nie był w stanie zrobić. Chce mi się płakać.
Jeszcze wczoraj mieli poczucie,że są prawdziwie 

wspaniali,a dziś...
No coż.Może sądzą podobnie,to ja jestem tym 
złym.To przecież przezemnie! To ja dałem się 
złapać! Mea culpa...
Niepostrzeżenie przywykłem do więziennego 
trybu życia.Myśl,że na wolności tak wiele się 
dzieje,że trzeba podejmować decyzje odnośnie 
każdego drobiazgu napawa mnie lękiem.Będzie 
mi trudno w pierwszych dniach na świerzym 
powietrzu.Dalej jednak mam w sobie mnustwo 
sił witalnych. Chyba w dalszym ciągu byłbym 
w stanie użądzić sobie życie,takie poprostu.Tak 
aby cieszyć się każdym dniem.Nie wiem jednak 
jak to będzie wyglądało póżniej.Czuję się z tym 
podle.
Rozumiesz,po raz pierwszy jestem gotów 
tego spróbować,a tymczasem nie mogę nawet 
wyjść do sklepu po mleko. Życie płata niezłe 
figle.Marzy mi się choć jedna,jedyna żecz 
od tego kraju,prezent za który mógłbym być 
wdzięczny.Było by mi łatwiej. Pogodziłem się 
bowiem z myślą,że będę musiał,mimo wszystko, 
egzystować w tym kraju.Mam pewne plany i 
chciałbym je zrealizować.Chyba nawet mogę ci o 
nich napisać.Nie ówierzysz! 
Spokojna praca,zajmę się muzyką (zrobię kilka 
bębnów) i kulturalna pomoc wileńskim Pola-
kom.Przeprowadzę się do Białegostoku. Życzę 
ci,abyś takrze ułożył sobie życie po najniższej 
linii oporu.I nie oglądaj TV! Narazie,inaczej nie 
można.
Może kiedyś,tutaj albo gdzieś,w jakimś punkcie 
na ziemi będziemy bardzo potrzebni i na taką 
chwilę trzeba się przygotować.A to w naszej 
sytuacji znaczy przeżyć i nie oszaleć.Zacisnąć 
zęby,a wzrok wlepić w podłogę.Bo inaczej sami 
się wykończymy.
Niestety to rok 1993,nie zaś 1936 w Hiszpanii.I 
nic się nie da zrobić.Wiemy to obaj-
próbowaliśmy !!! Jeśli puszczą mnie po kolejnej 
rozprawie na wolność to chciałbym pojechać do 
Ciebie na jedną noc.Mam ci tak dużo do opow-
iedzenia.

P.S pozdrów tam kogoś,kto by jeszcze tego chciał.

Piotr
19.01.93

List Piotra 
z wiezienia



Kilka lat pozniej

List

Może uznasz to za kompromis, ale wyzbyłem 
się złudzeń co do szans na stworzenie 

silnego Ruchu, nie mówiąc już o rewolucji. 
Możemy powtarzać stare schematy, drukować 
gazetki, które będą trafiały w próżnię - starać 
się pozyskać ludzi, ale po co? Rewolucja jest 
dziełem mas, nie zaś grupy kilku desperatów. 
Polska 1995 to nie Hiszpania 1936. Zresztą, 
my przecież nigdy nie działaliśmy w inter-
esie społeczeństwa. Zaangażowaliśmy się w 
działalność anarchistyczną, bo inaczej nie było 
można. Nie chcieliśmy być tacy sami jak reszta 
społeczeństwa, jak większość. Naprawdę trudno 
jest zaangażować się w coś jeśli wszyscy dookoła 
mają to w dupie. Ja osobiście nie ważyłbym 
się nigdy powiedzieć, że działałem w interesie 
społecznym.
Walczyłem dla siebie i garstki podobnie 
myślących. Chyba przyzwyczaiłem się do myśli, 
że będę musiał żyć w tym państwie. Nie zrozum 
mnie źle, jak nie krytykują aktywności polityc-
znej, ale trochę by mi było ciężko wykrzesać 
dawny zapał. Przecież w tym czasie gdy (...) 
anarchiści nazywali cię konfidentem i prowoka-
torem. Po tym wszystkim co zaszło trudno mieć 
do nich zaufanie. Pamiętasz jak staraliśmy się 
pozyskać zwolenników wśród “zbuntowanej 
młodzieży” grupy, która wydawałoby się pow-
inna być naturalnym sojusznikiem anarchizmu 
i jakie były tego efekty? Zawsze przekonywałeś 
mnie wtedy, że wina leży po naszej stronie, że nie 
jesteśmy dość skuteczni, lecz dziś już nie jestem 
taki pewien, czy rzeczywiście to my byliśmy nie 
dość dobrzy. Anarchizm nie jest traktowany 
wystarczająco poważnie i bardzo trudno będzie 
zmienić ten sposób myślenia. Dlatego nie ma 
praktycznie żadnych szans na pozyskanie dla 
sprawy  kogoś spoza kontestacji, a ci nigdy nie 
będą stanowić realnego zagrożenia dla systemu. 

Żeby poważnie zaangażować się w działalność 
musiałbym pójść na całość, tak by przedsta-
wiciele systemu mogli odczuć na własnej skórze 
strach, a nie bawić się w pozorowaną działalność. 
Zrozum, ryzykować życiem to nie to samo co 
bójki ze skinheadami, czy też policją. Ja nie 
wytrzymałbym dłuższego czasu w więzieniu. 
Jeżeli przyprą mnie do muru, jeżeli nie będę 
widział żadnego miejsca dla siebie gotowy jestem 
na wszystko. (...)
Na razie staram się ułożyć życie idąc na niewiel-
kie ustępstwa i kompromisy.
To dobrze, że istnieje coś takiego jak anarchizm, 
bo choćby nie udało się stworzyć anarchistyc-
znego społeczeństwa, to niech przynajmniej 
istnieje “bicz boży” na polityków. Angażując się 
w zbrojną walkę trzeba jasno zdać sobie sprawę, 
że może być ona tylko rodzajem zemsty na poli-
tykach. Niewielka grupa, choćby nie wiem jak 
zdeterminowana, może wstrząsnąć systemem, ale 
nigdy go obalić. Urzędnicy państwowi poczuliby 
wreszcie, że nie są bezkarni.
Pytałeś się czy możesz zamieścić moje zdjęcie. 
ZRobisz jak zechcesz, ale myślę, że robienie 
na siłę z kogoś bohatera nie jest najlepszym 
pomysłem. Zresztą może stać się to podstawą 
kpin, że postępujemy jak kombatanci (redak-
cja: jeśli ktoś spędził trzy miesiące w areszcie za 
akcję bezpośrednią, to chyba można się pokusić 
o zamieszczenie jego zdjęcia w anarchistycznej 
prasie.)
Boję się, że po przeczytaniu tego wszystkiego 
pomyślisz iż wymiękłem i do niczego się już nie 
nadaję. Możliwe też, że zbyt czarno widzę pewne 
sprawy.

Roman Ciechanowicz
08.09.95 r.

List ukazał się w “Wyborze Politycznym” nr 2 
(1.10.95)



Zmarł na skutek przedawkowania Roman 
Ciechanowicz, doskonale znany i lubiany 

w środowisku anarchistycznym, zwłaszcza 
w jego odłamie rewolucyjnym, a także 
antypaństwowym.Dlatego jest sens po krótce 
przypomnieć jego osobę i działalność.

Roman (lat 33) był zaangażowany w 
działalnośc polityczną od nastolatka.Zresztą 
takie wówczas były czasy.Za komuny mało 
kto stał z boku, a juz z pewnością z boku nie 
stali ludzie skupiajacy się z ruchem punk i 
anarchizmem.Roman czynnie uczestniczył 
w demonstracjach antykomunistyc-
znych, jako sympatyk ruchu społecznego 
NSZZ Solidarność.W 1991 w porozum-
ieniu z gdańską bojówką anarchistyczną 
stworzył podobną grupę antypaństwową w 
Grudziądzu. 

Grupa ta ma za soba niemałą listę osiągnięć.
Oto niektóre z nich: obrzucenie butelkami z 
benzyną budynku WKU,a potem podłożenie 
bomby prochowej w oknie dyżurki WKU.
Obrzucenie butelkami z benzyną parkingu 
WSW w Grudziądzu, jako protest przeciwko 
przymusowej służbie wojskowej.

Grupa została namierzona przez UOP i 
rozbita.W tym celu posłużono się ordynarną 
prowokacją.

UOP zprganizował w sasiedztwie mieszka-
nia Romka fikcyjny magazyn butelek z ben-
zyna mieszczący się w opustoszałym domu.
Następnie agenci UOP podpalili budynek i 
wraz ze strażą pożarną "odnaleźli" magazyn.

Dało im to podstawy do dokonania rewizji 
w mieszkaniu Romka i "odnalezienia" tam 
identycznej szmaty z jakiej były sporządzone 
butelki zapalające w magazynie UOPu. Jeden 
z policjantów na oczach Romka wyjął szmatę 
z kieszeni, bo po chwili znowu wyjąć ją tri-
umfalnie tym razem z Romka szafy.

Stało się tak, gdyż UOP nie był w stanie 
zdobyć rzeczowych dowodów na działalność 
antypaństwową Romka, pomimo, iż jej 
charakter i niektóre szczegóły były znane 
UOPowi z tajnych podsłuchów.W zasadzie 
wszyscy oskarzeni trzymali się dzielnie co 
zaowocowało oskarżeniem i skazaniem 
wyłącznie w przypadku Romana.

Roman stawiał sobie za cel w życiu przeżyć 
je godnie i przyjemnie.Lubił wszelkie używki 
choc oczywiście jedne mniej inne bardziej. 
LUbił także ryzyko i eksperymenty co stało 
sie w końcu bezpośrednią przyczyna jego 
niespodziewanej i zasmucającej przyjaciół 
śmierci.

Roman odszedł dając z siebie dużo dobrego, 
bądź złego, to już zalezy od punktu widzenia.
Ci,którzy maja powody do radości, niech się 
nie łudzą.Romana już nie ma ale wielu z nas 
zostało.

EPITAFIUM Romka



Piotr był współzałożycielem i aktywistą 
“Ludowego Frontu Wyzwolenia”, skazanym na karę 
2 lat i 6 m-cy więzienia za działalność w bojówce 
anarchistycznej,stosującej metody walki zbro-
jnej i akcji bezposredniej w okresie 1990-1991 r.)  

R: Rozumiem że Ty byłeś inicjatorem powstan-
ia grupy? Jak doszło do jej utworzenia?

P.R.: Właśnie o to chodzi,że wcale nie byłem 
inicjatorem powstania grupy.Nasza bojówka 
wyłoniła się spontanicznie ze znacznie szerszego 
środowiska sierot po kilku antykomunistycznych 
organizacjach i ludzi z FA i RSA.Po wielu prze-
kszyczanych dyskusjach teoretycznych,chyba 
trzech otwartych zebraniach na które prawie 
nikt obcy nie przyszedł,jakiś nieudanych i 
niespełnionych miękkich akcjach i finalnie 
propagandowo nieudanej międzynarodowej 
akcji protestu pod placówkami dyplomatyc-
znymi ZSRR ludziom zaczeła się nudzić polityka.
Natomiast ośmiorgu z nas na skutek ewidentnej 
bezradności dotychczasowych metod zacisneły 
się pięści.Tak doszło do ataku na konsulat ZSRR.

Chyba równo tydzień po akcji FA. No,tym razem 
skutek propagandowy był piorunujący.Tak jak 
o akcji bezpośredniej opisywano w książkach.A 
skoro tak,to trudno było nam przestać i 
świadomie zawiązaliśmy bojówkę.

R:  Kim byli ludzie,którzy sie do Ciebie 
przyłączyli? W jakich środowiskach i wg jak-
iego klucza dobierałeś te osoby? Czy byliście 
po prostu paczką starych przyjaciół?

P.R.: Raczej prawidłowe byłoby określenie,że 
byliśmy po prostu paczką nowych przyjaciół.I to 
do tego stopnia,że po raz pierwszy w dorosłym 
życiu wyprawiłem na squocie urodziny,jak i 
przyjąłem zaproszenie na urodziny kogoś z 
bojówki.Prowadziłem od wczesnej młodości 
ascetyczne życie i dla mnie dzień w ktorym nie 
zrobilem czegoś politycznego był dniem stra-
conym.Takie miałem wtedy odczucia.Można 
powiedzieć,że tyrałem jak nasi parlamentażyści 
dzisiaj.

R: Jakie jeszcze akcje LFW należałoby 
uwzględnic w oficjalnej chronologii waszych 
działań ?

P.R.: Powszechnie nie wiadomo chyba tylko o 
następujących akcjach:

1.Tory na Litwie.

2.Cztery przesyłki wybuchowe(petarda z 
opóżnieniem,jak to u nas)między innymi do am-
basady Izraela i Ministerstwa Rolnictwa podczas 
okupacji części gmachu przez Samoobronę. 

3.Wykradzenie korespondencji pomiędzy 
Wałęsą a Agencją Żydowską z Kanady.Akcja 
przypadkowa,lecz niezwykle owocna ponieważ 
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skończyła się zwolnieniem czterech pracownic.

4.Granat gazowy w siedzibie Solidarności w 
Gdańsku.

R: Doszło także do ataku na siedzibę Wo-
jskowej Komendy Uzupełnień w Grudziądzu ?

P.R.: Ten atak z niewielką bombą prochową 
zaplanował i przeprowadził Roman Ciechano-
wicz.Wydaje mi się,że oficer dyżurny z powodu 
chałasu dostrzegł montowaną na oknie bombę i 
strącił ją gasząc lont.

R: Bardzo mało wiadomo na temat ak-
cji planowanej przez Ciebie na Litwie.Czy 
mógłbyś powiedzieć o niej coś więcej ?

P.R.: Ten słynny pociag na Litwie 
to był mój solowy rajd z granatem 
paraliżującym,kanapkami,butelką z benzyną,2-
kilogramową bombą trotylową i świetnym 
nożem.Przeszedłem granicę o świcie kierując się 
na wschodzące słońce bo nie mieliśmy pieniędzy 
nawet na kompas. Zamierzałem dokonać po 
litewskiej stronie maksymalnych zniszczeń w 
odwecie za siłowe stłumienie polskiej autonomii 
na Wileńszczyźnie. Wybór padła na betonowy 
mostek kolejowy z dwutorową linią szyn.Na 
szczęście złamałem lont i nie potrafiłem go 
należycie dosztukować. Jego półówka wypaliła 
się bezproduktywnie a pozostałość nie dawała 
mi szansy na bezpieczny odskok.Liczyłem,że 
chuk eksplozji zaalarmuje pobliską obsadę budki 
drużniczej i ruch pociągów zostanie zatrzymany.
Akcja nie wyszła w 100% ale jestem pewien,że 
władze litewskie dostały cos do przemyślenia.

R:O co chodziło z wykradzeniem korespond-
encji Wałęsy?

P.R.: Jeden z naszych znajomych,punkowiec 
znany wówczas z udziału w akcjach antyfaszys-
towskich załatwiał jakieś sprawy w trójmiejskiej 
centrali Solidarności.Znajdowało się tam biuro 
Wałęsy.Natknął się w nim na pozostawioną 
przez listonosza paczkę (i ukradł ją) zawierającą 
korespondencją między Wałęsą a przedsta-
wicielami kanadyjskiej Agencji Żydowskiej.Listy 

dotyczyły spraw politycznych.

R: Pamiętasz co one zawierały?  

P.R.: Przeglądając je zapamiętałem jedno 
szczególne sformułowanie,które możnaby 
sprowadzić do zdania: "Za wszelką cenę i wszel-
kimi kosztami chcę mieć z wami dobre stosunki." 

R:Jak skończyła się ta sprawa?

P.R.: Stybel,jeden ze znanych gdańskich anar-
chistów odniósł te listy Wałęsie po to żeby z nim 
pogadać i uścisnąć mu rękę.Wałęsa natomiast 
zareagował na kradzież zwalniając cztery swoje 
pracownice,sekretarki.

R.Podjęliście się także ataku na synagogę w 
Warszawie. 

P.R.: Faktycznie przeprowadziliśmy coś takiego.
Celowałem w środek okna lecz okazało się,że 
szyba jest przewidująco wykonana z plastiku.
Było z tą akcją troche śmiechu i zamieszania bo 
wyskoczyła do mojej obstawy ochrona synagogi i 
samo miejsce było bardzo uczęszczane.

R: Jak oceniasz tamto wydarzenie w kontekście 
zarzutów o antysemityzm wysuwanych wobec 
LFW?

P.R.: Sieć synagog na świecie jest wykorzystywa-
na przez państwo izraelskie do wszystkich rodza-
jów kontaktów z członkami żydowskiej diaspory.
Są to również centra polityczne,jak i polityczne 
ośrodki. Tak więc mimo,że atak gazowy na 
synagogę słusznie budzi kontrowersje to jednak 
w tym wypadku był to wyłącznie akt polityczny.
Takie są fakty.Sukcesem Izraelskiej propagandy 
jest imputowanie światu winy za Holokaust jaki 
miał miejsce,a także odrzucanie krytyki Izrael-
skiej polityki,jako właśnie antysemityzmu.Budzi 
to we mnie głęboki podziw i uznanie.Myślę,że 
zamiast ten fakt krytykować powinniśmy 
czegoś się od Żydów nauczyć,choćby w zakresie 
strategicznej,jakże uzytecznej propagandy.

R: Skąd wzięły się Twoje fascynacje Polpotem? 



P.R.: Oczywiście z książek,bo skąd by? Tyle,że nie 
była to fascynacja,lecz rzekłbym -trzymając sie 
tej metafory- zaledwie pociąg fizyczny.

R: Jak zbrodnie Polpota i w ogóle jego doktry-
na miały sie do anarchizmu?

P.R.: Zbrodnie Pol Pota nijak się nie miały 
do anarchizmu,one sie miały do ko-
munizmu.Przypomnę tu,że Pol Pot był 
komunistą,członkiem partii komunistycznej.
Dzisiaj,gdy przestałem już być politycznym 
zwierzakiem nawet nie chce mi się sięgać 
pamięcią w obszary teorii politycznych.Ale 
chodziło tu o wyniesienie w górę najniższych 
klas społecznych,podział społeczeństwa na 
klasy(co mi się akurat nie podobało,za to było 
lekko oszałamiające),no i oczywiście radykalna 
likwidacja instytucji państwa i samej cywilizacji.
To właśnie było bakuninowskie w teorii Pol Pota.
On się zresztą do tego sam przyznawał. 

R: Jak to teraz oceniasz?

P.R.:  Oczywiście identycznie,bo przecież nie 
dokonano nowelizacji pism Bakunina,ani historii 
politycznej Czerwonych Khmerów.

R:Rozumiem,że zainteresowanie Czer-
wonymi Khmerami było częscią Twojego 
światopoglądu ale już niekoniecznie samego 
LFW i pozostałych członków grupy?

P.R: Zdecydowanie tak.Były to moje osobiste 
zainteresowania teoretyczne.Dodam,że bardzo 
często kłuciłem się o tą ich część z Romanem 
Ciechanowiczem,który (trochę dla sportu) 
zarzucał mi skłonności maoistowskie ze wska-
zaniem na Pol Potyzm.Identycznie było w samej 
bojówce jeśli chodzi o zainteresowanie reszty 
grupy organizacjami stosujacymi terroryzm na 
świecie.Po prostu ręce mi opadały,gdy na spot-
kaniach coraz to ktoś nowy przynosił jakiegoś 
niusa o Abu Nidalu,czy RAF. Spychało to nas i 
spłycało w kierunku ekstremistycznej przygody 
oddalając od realnej walki politycznej zdolnej 
wpływać na polityczny bieg wydażeń w Polsce.
Co do mnie to mój anarchizm był 

Wyjscia widze trzy: zacpac sie, 

przystosowac

albo zbrojnie walczyc.



nie tylko antypaństwowy ale również 
antyprzemysłowy,wiejski i ekologiczny.Stąd 
fascynacja wiejskimi komunami i rewolucją 
Khmerów.

R: Jak nauczyliście się przygotowywać ładunki 
domowej roboty (m.in.bomba w redakcji 
gazety)?

P.R: To była dziecinada i partanina.Dobrze,że 
nikomu nie urwało ręki,albo głowy.Zdecydow-
anie radziłbym w takich przypadkach jednak 
faktycznie przejść gdzieś przeszkolenie militarne.
Podczas przygotowywania bomby na Litwę 
rozpalony niczym lawa trotyl bryznął mi w tważ 
zatrzymując się tuż przed nosem.Tak,że jeszcze 
długo czułem jego gorąc na tważy.Miałem 
szczęście,bo nieżle bym dzisiaj wyglądał. 

R: Czym różniły się LFW i Oddział 13 Grud-
nia? To byli Ci sami ludzie? 

P.R.: Tak,to byli ci sami ludzie.Po prostu stopnio-
wo w miarę pierwszych udanych akcji zaostrzały 
się niektórym z nas apetyty na przejście ze 
spontanicznej aktywności bojówkarskiej do 
programowej działalnosci politycznej.Poza tym 
nazwa Oddział 13 Grudnia nie odzwierciedlała 
naszej anarchistycznej tożsamości.Chodziło 
również o stworzenie wrażenia,że rodzą sie 
inne organizacje bojowe anarchistów,że walka 
przybiera na sile.Miało to na celu zachęcić, 
pociągnać i ośmielić innych anarchistów.W 
tamtych czasach w każdym najmniejszym mi-
asteczku były jakieś inicjatywy wolnościowe.
Jakieś ziny,kapele,punkowe załogi.To była 
prawdziwa,uśpiona siła polityczna!

R: W biuletynie LFW zatytułowanym 
"Pierwsza Linia" przeczytałem,że wymyśliliście 
podział na strukture:nielegalną ARMIE 
i część legalną, która miałaby działać na 
powierzchni,legalnie.Jak to w praktyce 
wyglądało? Czy to w ogóle doszło do skutku?

P.R.: Był to typowy przypadek przerostu formy 
nad treścią,lub nadmiaru THC w tej konkretnej 
koncepcji.Byliśmy o 10 lat za słabi na realizację 

czegoś takiego.Ale pomysł zaczerpnięty od Cz-
erwonych Brygad do dzisiaj uważam za bardzo 
dobry i w dodatku sprawdzony.

R: W wywiadzie z Tobą opublikowanym w 
anarchofeministycznym piśmie "Wiedźma" 
mówisz o Wspomnieniach napisanych przez 
jednego z waszych członków,zarekwirowanych 
póżniej przez UOP.Zastanawiam się czy 
udałoby sie do nich dotrzeć.

P.R.: Nic nie wiem więcej o losach tego 
pamietnika,faktycznie byłby bardzo 
interesujacy,bo słyszałem,że autor strasznie 
tam na konfabulował.Jednak z pewnością 
są tam zapomniane przeze mnie fakty warte 
odświeżenia,no i jego własny punkt widze-
nia.To była mocna osoba w bojówce,miał 
doświadczenia z Solidarności Walczącej.Autorem 
tego dzieła jest Michał Kielas z Sopot Wyścigi.

R: Jak doszło do rozbicia grupy? Podobno w 
krótkim czasie aresztowano wiele osób.Czy 
możesz powiedziec coś więcej o sprawie no-
tatnika z adresami który podobno miałeś przy 
sobie podczas zatrzymania po akcji w ambasa-
dzie Izraela ? 

P.R: Faktycznie miałem notatnik w którym 
zapisałem kilka adresów osób z naszej bo-
jówki.Notatnik ten przed akcją na konsulat 
Izraela zostawilem w torbie w przechow-
alni bagażowej,gdzie został odnaleziony.I na 
tej podstawie policja dokonała formalnych 
przesłuchań,nie zaś aresztowań. Był to błąd 
operacyjny,jednak w tamtym czasie nie znałem 
właściwego zastosowania dla słowa "operacyjny".
Wówczas też doszło do likwidacji,nie zaś do 
rozbicia naszej grupy, poniewasz nasza grupa 
przestała istnieć kilka tygodni wcześniej.Po pros-
tu prawie wszystkim odechciało się dalszej walki.
Ktoś znalazł pracę z której był zadowolony,inny 
zaangażował się w szkołe,ktoś w ćpanie i 
dekadenckie nastroje własniej świnki morskiej 
pewnie o imieniu Lusia,czy podobnie.
Taki był prawdziwy finał,trochę bardziej 
rozciągniety w czasie niż to się utarło. 



R: Jak to możliwe,że grupa nie istniała już 
przed twoją akcją na konsulat Izraela (styczen 
91) skoro w tym samym roku -9 m-cy później- 
doszło do ataków na wojsko w Grudziądzu ?

P.R.: Ponieważ grupa grudziądzka była w dużym 
stopniu oddzielna i oni zaczęli działać mniej 
więcej wtedy gdy nas już nie było.

R: Podczas pobytu w więzieniu pisałeś 
pamiętnik.Jestem świeżo po jego lekturze.Z 
Twoich opisów wyłania się ponury obraz 
więziennej rzeczywistości.Tamten okres to 
musiał być koszmar.

P.R.: To wcale nie był koszmar.Od wczesnych 
lat decydując się na antypaństwową walkę 
rewolucyjną liczyłem się z możliwością trafienia 
do więzienia.Nawet tego jakoś oczekiwałem.
Więzienie przeminęło mi raczej na poetycką i 
literacką nutę.Pisałem pamiętnik kontemplując 
chwilę bieżącą i cały czas czytałem.Miałem ze 
sobą dużą torbę pełną książek zakupionych 
wcześniej na Litwie.Potem pracowałem jako 
więzień funkcyjny i nawet awansowałem na szefa 
kajfusów na całym oddziale.Gdy kiedyś powstała 
trudna i niebezpieczna sytuacja z jednym z aresz-
tantów poprosiłem o przeniesienie do innej celi.
Odkryłem tam,że za kratkami równiez siedzą 
ludzie,tyle że ich świat jest grubszą kreską skon-
trastowany.

R: Ile osób łącznie siedziało? Tylko Ty i Ro-
man?

P.R.: Siedział jeszcze Fafa - 2 miesiące w psychia-
tryku.

R: Gdzie wtedy byli ludzie z ówczesnego ru-
chu anarchistycznego? Czy miałeś z nimi jakiś 
kontakt?

P.R: Moi towarzysze przychodzili w miarę regu-
larnie na rozprawy sądowe ( było ich chyba 11) i 
to było dla mnie bardzo istotne.Zawsze podczas 
mojego wejścia na salę taksowali mnie uważnie 
w jakim jestem stanie,a ja miałem okazję 
przejżeć się w ich wzroku.

R: Uderza mnie to że przez ponad 10 lat mojej 
obecności w kręgach anarchistycznych nigdy 
nie natrafiłem na poważniejszy tekst o waszej 
grupie.Odnoszę wrażenie,że otaczał was ostra-
cyzm i dziwaczna zmowa milczenia wynikająca 
z tego,że uznano was za wariatów i oskarżono o 
manipulacje ze strony UOP.

P.R.: Ze swoją wątłą propagandą docieraliśmy 
jedynie do liderów ówczesnego środowiska 
anarchistycznego.natomiast ci postrzegali 
nas w kategoriach konkurencji o umysły ich 
klienteli politycznej.I słusznie.Szkalowano nas 
i ośmieszano w ramach wewnętrznej walki 
politycznej.Robiono to fachowo i z wykor-
zystaniem gęstej wówczas sieci anarchistyc-
znych wydawnictw i sieci kontaktów FA.Nasze 
dwie małe i nerwowe grupki w Grudziądzu i 
Trójmieście nawet nie miały w swoim składzie 
nikogo kto byłby w stanie podjąć polemikę ze 
starymi wyjadaczami z FA.Myśmy po prostu 
działali i to był kierunek naszego rozwoju.
Natomiast oni byli zainteresowani teoretyc-
znymi pyskówkami z nieograniczoną domieszką 
zwykłych kłamstw w które sami nie wierzyli.
Faktycznie przyklejono nam łatke wariatów.
My,propaganda poprzez czyn,akcja bezpośrednia 
itp.a oni lansowali tezę,że anarchizm zawsze był 
pacyfistyczny.Byliśmy tak słabi politycznie,że 
nawet nie potrafiliśmy dać sobie rady z podobną 
niedożecznością.

R:Czy to znaczy,że wg Ciebie pokojowe formy 
aktywności wogóle nie powinny leżeć w ob-
szarze zainteresowań anarchistów ?

P.R.: No nie.Powiedziałbym nawet,że główną 
formą powinny być formy pokojowe.Jednak w 
tamtym konkretnym czasie przełomu polityczne-
go w Polsce i totalnego zdziecinnienia polskiego 
ruchu anarchistycznego pod przewodnictwem 
Galińskiego (który chyba już nieżyje politycznie) 
metoda Propagandy Poprzez Czyn wydawała się 
najlepszą jeśli chodzi o szybką budowę ruchu 
anarchistycznego zdolnego do realnego wpływu 
na polityke krajową.Z tym,że jak pokazało życie 
myliliśmy się skoro nie udało nam się osiągnać 
naszych antypaństwowych celów i w rezulta-
cie ponieślismy porażkę.Tak wobec państwa 



polskiego,jak i naszej konkurencji stosującej 
przeciwko nam kłamstwo-FA. 

R:Z rozmowy z jednym z działaczy starej 
FA-Kraków dowiedziałem się,że w tamtym 
okresie pojawił się w Krakowie ktoś od was 
prosząc o reprezentacje i wsparcie na zjeździe 
FA w obaleniu zarzutów o agenturalność.Czyli 
podejmowaliście jakies próby wejście w to 
środkowisko i dogadania się?

P.R.: To była niestety jedyna taka pruba.Jeden 
z nas miał ochote i ambicje sprubować się w 
polemice politycznej i uważał,że jest sens zaist-
nienia na szerszym formum polityczny w anar-
chistycznym środowisku.Ja odniosłem się do jego 
inicjatywy obojetnie,w jej sukces nie wierzyłem 
znając duże zdolności wyłącznie polemiczne 
liderów FA.W noc poprzedzającą jego wyjazd do 
Krakowa spotkaliśmy sie by ugodnić wszystkie 
szczegóły,bo ja następnego dnia wyjężdżałem 
na akcję na Litwę.Więc to było troche takie 
symboliczne,ja gotowałem bombę na kuchence 
elektrycznej,a on obmyślał jak powinien zagiąć 
starych wyjadaczy z FA,tych młodzieżowych 
liderów z doświadczeniem,i zaaktywizować do 
walki pozostałych.Mnie się chyba bardziej udało 
na Litwie niż jemu w Krakowie. 

R:  W jednym z numerów "Lokomotywy bez 
nóg" bodajże z 95 r. trafiłem na wzmianke o 
powstaniu pewnej grupy czy koalicji o nazwie 
Grupy Antypaństwowe z którą byłeś związany.
Był tam chyba nawet adres do Komańczy 
gdzie mieszkałeś przez jakiś czas po wyjściu z 
więzienia.

P.R.: Faktycznie zawiązałem taką mikrokoalicję 
z kimś Kielc ale nic ze współpracy nie wyszło.
Jedyną konsekwencją był kolportaż tej ulotki w 
Komańczy przez nieznane mi osoby i pobicie 
trzech moich znajomych z Łukowa, z posądzenia 
ich o wichrzycielstwo i odwiedziny mnie.Poza 
tym raczej w nic się nie angażowałem bo przeciez 
nic sensownego w polskim ruchu anarchistycz-
nym się nie działo.

R: Wydawałeś jednak własne pismo pt."Wybór 

Polityczny".Ile ukazało się numerów?

P.R.: Wyborów Politycznych było siedem.
Ukazywały się co jakieś pół roku.

R:Czym zajmujesz się obecnie?

P.R.: No, aż mam nieprzepartą ochotę 
napisać,że:" tym samym" tyle,że bez łamania pol-
skiego prawa i apolitycznie, bezprzymiotnikowo. 
Gdy prubowałem działać przciwko Komunie 
to nioeodnajdywałem się całkowicie ze wględu 
na swoje anarchistyczne poglądy i punkowy 
światopogląd.Kiedy natomiast działałem w ruchu 
anarchistycznym nieodnajdywałem sie calko-
wicie ze wzgledu na narodową i konserwatywną 
część swoich poglądów,które ukrywałem a 
nawet tłumiłem.Tak więc teraz mam zaszczyt 
uczestniczyć w rewolucji bezprzymiotnikowej.
Rewolucji inteligentnych przeciwko tylko ambit-
nym. 

R:Jak oceniasz kondycje dzisiejszego 
środowiska anarchistycznego w Polsce?

P.R.: Kurcze,na początku dziewiędziesiatych 
lat,jak i za Komuny anarchizmu było wszędzie 
(????) i to z sukcesami.FA miała komórki nawet 
w małych miasteczkach.Wszędzie wychodziły 
ziny,no i byliśmy my.Warto powiedzieć,że 
wprowadzenie możliwości odrabiania słuzby 
wojskowej w szpitalach to był ewidentny suk-
ces polskich anarchistów.Okupiony stratami 
własnymi,jak i umiejetną i długotrwałą walką 
polityczną.Jestem zdania,że lepsza była infan-
tylna FA,niż dostojna pustka. A,obecnie-popatrz 
co się dzieje w Grecji.Tam walczą o reformę 
szkolnictwa we własnym kraju,natomiast FA 
organizuje demonstracje z poparciem reformy w 
Grecji,a nie u siebie.Co dało by możliwość zaist-
nienia anarchizmu w środowisku uczniowskim.
To jest wieśniactwo,od tego właśnie uciekłem.

(Wywiad przeprowadzony około 2013 r.)
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Polemika z tekstami 
“An Arche”
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W lecie 1994 roku w Motyczu spłonął drewni-
any kościół. W tym samym czasie na ścianach 
świątyń w regionie pojawiły się antykatolickie 
i anarchistyczne hasła. Mundurowi i duchowni 
byli przekonani, że to zakrojona na szeroką skalę 
akcja antykościelna.

Niedziela, 10 lipca 1994 roku. W kościele pw. 
Matki Bożej Anielskiej w Motyczu ksiądz probo-
szcz Józef Dmochowski odprawia ostatnią mszę 
w starej modrzewiowej świątyni.

Idźcie, bo kościół wam się pali 

Kościół pierwotnie zbudowano pod koniec 
XVIII wieku w Zemborzycach. Na początku lat 
20. XX wieku stał się tam jednak niepotrzeb-
ny. Tamtejsza parafia zbudowała sobie nową, 
murowaną świątynię. Akurat wtedy w Motyczu 
zawiązał się komitet budowy kaplicy w podzięce 
za uratowanie miejscowości od zniszczeń w 
trakcie I wojny światowej. Gmina kupiła zembor-
zycki kościół i przewiozła go do siebie. W 1922 

roku świątynia została poświęcona.

W poniedziałek, 11 lipca 1994 roku, tuż po 
świcie dwaj mieszkańcy Motycza wyszli na 
pociąg, żeby dojechać do pracy. Oni jako os-
tatni zobaczyli dwóch młodych chłopców, raczej 
nie miejscowych. "Zapytaliśmy, czy wracają z 
zabawy. Odburknęli coś" - zeznali mieszkańcy 
przesłuchiwani przez policję. 

Gdy już miejscowi minęli nastolatków, jeden z 
nich odwrócił się i rzucił na odchodnym: "Idźcie, 
idźcie, bo kościół wam się pali".

Przesłanie od podpalaczy 

Pół godziny wcześniej księdza Dmochowskiego 
obudził sąsiad. Proboszcz zerwał się na równe 
nogi. Telefonu na plebanii nie miał, musiał biec 
do szkoły, żeby zadzwonić po straż pożarną. 
Ksiądz przypominał sobie później, że po drodze 
widział dwóch chłopaków, którzy szli w kierunku 
Nałęczowa. Kościół już stał w płomieniach. Po 
kilkunastu minutach na miejscu byli prawie 
wszyscy mieszkańcy. Pomagali, jak mogli, ale 
woda z wiader nic nie dała. Do pożaru przyjechał 
oddział Ochotniczej Straży Pożarnej z Mo-
tycza. Przed piątą dołączyli strażacy z Lublina i 
Świdnika. Łącznie 20 jednostek. Pożar udało się 
ugasić dopiero przed ósmą rano.

Z kościoła została tylko jedna ściana. Ta 
otynkowana. No i drzwi wejściowe, a na nich 
napis: "Bóg nie istnieje". Z kolei na ścianie ktoś 
czarną farbą napisał: "Jeżeli wierzycie w tamten 
lepszy świat chrześcijańskie świnie, to wynoście 
się z tego świata - życzymy konsekwencji i 
odwagi - anarchiści - indywidualiści". Do tego 
na ocalałej dzwonnicy: "Anarchistyczny Front 

Kryminalny Lublin 
O dwoch takich co 
spalili kosciol



Antyreligijny". Przed wybuchem pożaru ktoś 
obrzucił czarną farbą elewacje dwóch zabytkow-
ych kościołów w Lublinie: Kapucynów i Karmel-
itów. Z kolei dwa dni po wydarzeniu w Motyczu 
ktoś próbował podpalić tablicę przy mauzoleum 
radzieckich żołnierzy na cmentarzu wojskowym 
w Lublinie. 

"Anarchiści, sataniści, narodowcy - coraz akty-
wniej działają wśród nas" - czytali ludzie w gaze-
tach i gubili się w domysłach. "Podpalili u nas, 
podpalili w Międzyrzecu Podlaskim, dzisiaj w 
nocy palił się też kościół w Łęcznej" - z ucha do 
ucha szły plotki. 

Pociągi stanęły 

Tydzień po pożarze archidiecezja lubelska 
wydała komunikat podpisany przez bp. Ryszar-
da Karpińskiego. Pismo głosiło, że podpale-
nie kościoła było efektem trwającej w Polsce 
antykościelnej i antychrześcijańskiej ofen-
sywy propagandowej w mediach i wśród poli-
tyków. "Nagminnie słyszymy wypowiedzi osób 
zajmujących wysokie stanowiska w państwie, 
krytykujące Ojca Świętego, listy biskupów, kaza-
nia księży" - napisał bp Karpiński.

Policja i prokuratura natychmiast rozpoczęły 

poszukiwanie sprawców. Mieszkańcy Mo-
tycza i okolic zeznawali chętnie i niemal każdy 
twierdził, że widział dwóch albo trzech młodych 
ludzi. No i najważniejsze: wszyscy widzieli pode-
jrzanych w pobliżu stacji kolejowej w Motyczu. 
Ktoś zeznał, że w poniedziałek rano dwóch 
młodych mężczyzn pytało w kasie o bilety do 
Kielc. 

W południe policjanci zatrzymywali pociągi, 
chodzili po wagonach, szukając podejrzanie 
wyglądających młodych ludzi. O to samo prosili 
kolejarzy. Bez efektów. Podpalacze przepadli. Po 
tygodniu poszukiwań policja stwierdziła, że o 
bilety do Kielc pytali celowo, żeby zmylić pościg. 
Wcale nie wsiedli do pociągu, tylko poszli 
piechotą, ale nie wiadomo gdzie. 

To Marcin i Jurek 

W całym regionie sprawdzano środowiska an-
archistów, szczególnie w Puławach, bo według 
danych policji tam grupa anarchistów była szc-
zególnie liczna. Pomóc miały też analizy psycho-
logiczne. Napisy na ścianach kościoła namalow-
ano zgrabnie, umiejętnie posługując się pędzlem. 
W dodatku treść "przesłania" wskazywała, że 
stworzył je ktoś, kto uczył się przynajmniej w 
średniej szkole. Miesiąc później okazało się, że 
żaden z podpalaczy nie skończył nawet pod-
stawówki.



Na trop jednego z podpalaczy policjanci wpadli 
po miesiącu w Bielsku-Białej. Tam w długi sier-
pniowy weekend zatrzymano 14-letniego Marci-
na. Co chłopak robił na południu Polski? Leczył 
się. W prowadzonym przez księży ośrodku 
próbował uwolnić się od oparów butaprenu, 
który wdychał. Z anarchistami i satanistami 
nigdy nie miał nic wspólnego. A w ośrodku był 
już wcześniej. I tam poznał starszego o trzy lata 
Jurka.

Starszy pociągnął młodszego 

Jurek w połowie lipca 1994 r. wrócił do rodzin-
nego Piaseczna pod Warszawą. Znalazł pracę w 
hurtowni z rybami. Jego matka była zadowolona, 
bo Jurek miał na papierosy i drobne wydatki. 
Aż tu po miesiącu przyszła po niego policja i 
zabrała, bo spalił kościół gdzieś pod Lublinem.

Zeznając w prokuraturze, obaj przyznali, że 
11 lipca byli w Motyczu, kręcili się na pewno 
w okolicach kościoła. Ale czy go podpalili? 
Żaden z nich nie był tego pewien. Bo wcześniej 
nawąchali się kleju. Tłumaczyli więc śledczym, 
że nie wiedzieli, co się z nimi działo. Podobno 
oprzytomnieli, jak zobaczyli płonący kościół, i 
zaczęli uciekać. Obaj spotkali się w ośrodku w 
Bielsku-Białej leczącym z uzależnień. Tamtego 
lata razem z kilkoma innymi podopiecznymi i 
księdzem wychowawcą przyjechali do Łabuń 
pod Zamościem, do domu sióstr franciszkanek 
na wakacje, w nagrodę za dobre sprawowanie 
w ośrodku. Potem siostry mówiły, że wszyscy 
u nich zachowują się dobrze. A że tych dwóch 
uciekło? Starszy pociągnął za sobą młodszego.

Spektakularny sukces policji 

Policja w Piasecznie dobrze znała i Jurka, i całą 
jego rodzinę. Policjanci zatrzymywali raz jego 
starszego brata Janusza. Wpadali za drobne 
kradzieże, pobicia. Jurek nigdy nie miał nic 
wspólnego z anarchistami. W domu ojczym bił 
go pasem i kablem, a gdy mały miał osiem lat, 
ojczym w swoje urodziny pozwolił chłopcu je 
uczcić. Wódką. 

Zanim Jurek trafił do Bielska-Białej, odwiedził 

kilka więzień w Polsce. Zeznając przed prokura-
torem w Lublinie, stwierdził, że gdy miał 13 lat, 
ochrzcił się, bo zaczął czuć więź z Kościołem. 
Przez jakiś czas mieszkał w Częstochowie u 
zakonników Misjonarzy Krwi Chrystusa. Ubierał 
się na czarno, chciał być jak oni. Ale wciąż była 
w nim jakaś złość i żal do świata. "Po spowiedzi 
byłem grzeczny może ze dwie godziny. Biłem się, 
wąchałem klej, kląłem, kłamałem, myślałem źle o 
ludziach" - zeznał w lubelskiej prokuraturze.

Zatrzymanie sprawców pożaru zapisano w 
poczet błyskotliwych sukcesów lubelskiej policji, 
obok schwytania słynnego płatnego zabójcy 
Roberta K., ps. "Ciolo", rozbicia gangu złodziei 
i przemytników samochodów i wykrycia dużej 
wytwórni amfetaminy.

10 lipca 1995 r., dzień przed rocznicą pożaru, 
sędzia Tadeusz Ścioch wygłosił wyrok. Jurek 
został skazany na pięć lat więzienia. Na poczet 
kary sąd zaliczył mu 11 miesięcy spędzonych w 
areszcie. Marcin spędził pół roku w poprawczaku 
w Dominowie pod Lublinem. 

(Artykuł Kacpra Sulowskiego przedstawia tylko 
jedną z wersji wydarzeń, zgodną z opisem policji, 
która budzi szereg wątpliwości. Tekst ukazał się w 
Gazecie Wyborczej 17 listopada 2016)

Ktos musi kurwa za to beknac! Przyznaj sie albo wjedziesz do celi jako cwel, i nawet  rodzona matka cie nie pozna !



Wybor Polityczny
Po wyjsciu z wiezienia Piotr Ratynski rozpoczal 

wydawanie czasopisma Wybor Polityczny w ktorym bronil 
swoich wczesniejszych dzialan i nadal przekonywal do  

akcji rewolucyjnych. Ukazalo sie 7 numerow pisma. Na zd-
jeciu Piotr w momencie opuszczenia gdanskiego aresztu w 

ktorym spedzil 2 lata i 6 m-cy.
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 Prubujac byc DOBRYMI stalismy sie marginesem 
odpyhanym przez narud katolikuw i pijakuw, 
dla ktoryh wszystkiemu winni sa rzydzi, a 
sensem rzycia jest konsumpcja i uprzywilejow-
ana pozycja w hierarhi spolecznej. (...) Z takim 
spoleczenstwem nie chcemy miec nic wspulnego, 
z takim spoleczenstwem hcemy walczyc, walczyc 
aby je gruntownie zmienic.

Dalsze echa....
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Lektury uzupelniajace:



Polecamy na                 
FB:

Wiecej broszur Grecji w 
Ogniu znajdziesz na
grecjawogniu.info

(A najlepiej trzymaj się jak najdalej od gównianego facebooka)



Tak właśnie stało się z historią anarchistycznych bojówek “Ludowego Frontu 
Wyzwolenia”(LFW) i “Anarchistycznego Frontu Antyreligijnego” (AFA), które 

swoimi działaniami dopuściły się herezji wobec linii politycznej ówczesnej Federacji An-
archistycznej, RSA i ich satelit w latach ‘90. LFW i AFA poszły pod prąd dominującego 
wówczas pacyfistycznego anarchizmu, stawiając na walkę zbrojną, sabotaż i akcje 
bezpośrednie - odwieczne składowe akcji rewolucyjnej. Bojówkarze podpalili znien-
awidzony kościół, obrzucili mołotowami konsulat ZSRR itd. Nic nowego pod słońcem. 
Naturalny element anarchistycznej taktyki, obecnej w wielu krajach. Jednak nie w pols-
ce. Za złamanie tabu przemocy i walki zbrojnej spotkała ich kara, środowiskowy os-
tracyzm i oszczerstwa. Okrzyknięto ich “prowokatorami” i “wariatami”, stopniowo 
wymazując z pamięci polskiego środowiska. Próżno dziś szukać jakiejś wzmianki o nich. 

Dziś, gdy  próżno szukać  informacji o LFW/AFA, najwyższa pora upomnieć się o należne 
im miejscu w historii polskiego ruchu anarcchistycznego. Niniejsza broszura uzupełnia 

tę lukę w przekonaniu, że w polsce nie było jednego słusznego anarchizmu, a każdy ma prawo 
do własnych metod walki i osobistej ścieżki. Ówczesna polaryzacja, między “społecznikami” 
spod znaku Galińskiego i Waluszki, a zalążkami radykalnych bojówek wywarła wpływ 
na dzisiejszy anarchizm, doprowadzając  w dłuższej perspektywie do jego obecnego 
uwiądu i wyparcia niemal walkowerem przez nie stroniący od przemocy nacjonalizm. 


