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Organizacja o której mowa była jedna ̨ z wielu lewicowych organizacji konspiracyjnych.
Jej powstanie było efektem dość wyrazistej linii politycznej Zwiaz̨ku Syndykalistów Pol-
skich narzuconej przez lewicowych działaczy wywodzac̨ych sie ̨ ze Zwiaz̨ku Patriotyczne-
go.

Wśród ludzi niejakowykluczonych z ZSP znaleźli sie ̨działajac̨y przedwojna ̨w zwiaz̨kach
zawodowych anarchiści. SOW należy do jednej z najbardziej tajemniczych organizacji pol-
skiego podziemia o której niewiele wiadomo jednak jej wkład w walke ̨ z wrogiem był nie
był dużo mniejszy od innych grup lewicowych. Stad̨ też należy sie ̨ im poświec̨enie uwagi.

Geneza ̨powstania dwóch organizacji konspiracyjnych o profilu syndykalistycznym była
jak jużwspomniałemduża separacja ideowa ZSP. Jej korzenie sieg̨aja ̨jednak jeszcze czasów
przedwojennych. ZSP było tworzone przez dawnych liderów tzn. Kazimierza Zakrzewskie-
go, Jerzego Szuriga, Stefana Szwedowskiego i Stefana Kapuścińskiego. W tworzeniu orga-
nizacji brała też udział lewicowa frakcja Zwiaz̨ku Patriotycznego. Jeszcze przedwojna ̨dość
czes̨to dochodziło do konfliktów mied̨zy tym środowiskiem, a anarchistami działajac̨ymi
w Zwiaz̨ku Zwiaz̨ków Zawodowych. To również wywarło wpływ na kształt organizacji.
Syndykalistyczna Organizacja Wolność - Rewolucja zamiast niepodległości
Anarchosyndykaliści i niezwiaz̨ani z powyższym nurtem syndykaliści zaczel̨i skupiać

sie ̨ właśnie w drugiej organizacji. Jej inicjatorami byli Władysław Głuchowski, Zygmunt
Dymek i Kazimierz Zieliński. W kierownictwie znaleźli sie ̨ Zofia Hajkowicz, Wiesław Prot-
schke i Jerzy Leszczyński. Były to osoby, które koniec I wojny światowej postrzegały jako
dowód na to, iż koncepcja walki o niepodległość nie sprawdziła sie.̨ Do łamania strajków
za pomoca ̨ karabinów w niepodległej Polsce dochodziło już w 1920 roku w Poznaniu. W
pismach SOW zdarzały sie ̨ treści mówiac̨e o niepodległości. Było to wynikiem tego, że nie
wszyscy w SOW byli anarchistami. Pojawiały sie ̨ jednak również dania takie jak: „Lud pol-
ski nie odda władzy nad soba ̨żadnej, choćby najbardziej zasłużonej elicie, bo wie, że każda
warstwa rzad̨zac̨a ulega z czasem zwyrodnieniu i demoralizacji”. Do 1942 roku organizacja
posługiwała sie ̨ nazwa ̨ ”Walka Ludu” od tytułu pisma, które wydawała.

Domagali sie ̨ osad̨zenia osób odpowiedzialnych za kles̨ke ̨ we wrześniu 1939. Rzad̨ sana-
cyjny określali jako tchórzy, dezerterów i ”moralne zera”. Przeciwstawianie stalinistom
z PPR programu prawicowego uznawali za działalność na korzyść Stalina. Podobnie jak
sojusz ”obozu londyńskiego” z endecja.̨

W SOW działał również Tomasz Pilarski, wcześniej członek FAUD. Przebywał w Warsza-
wie nielegalnie jako obywatel Szwecji. Jako, że dobrze znał niemiecki był zaangażowany
w akcje ̨ ”N”. Na czele KC SOW stał Protschke. Wydziałem Prasowym kierował Kazimierz
Ostrowski.

Struktury SOW działały wWarszawie (i podwarszawskim Ursusie), Krakowie i na kielec-
czyźnie. W Kielcach SOW była jedna ̨ z wiek̨szych organizacji za sprawa ̨ połac̨zenia z Pol-
skim Zwiaz̨kiem Walki o Wolność Narodów. Oddziały partyzanckie w Kielcach prowadziły
ożywiona ̨działalność zbrojna.̨ Przez SOWprzewijali sie ̨najróżniejsi ludzie.Mówi sie ̨nawet
o działaczu Stronnictwa Demokratycznego - Erazmie Kuleszy. Prawdopodobnie aktywność
SOW zanikła po wpadce drukarni w lutym 1944.
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Samodzielne akcje na Kielecczyźnie prowadzono od marca 1943 kiedy powołano samo-
dzielny oddział pod dowództwem Staniłsawa Jansyta z PZWoWN. Później współpracowali
z oddziałami Gwardii Ludowej PPR oraz ”Ponurym” z AK. Po scaleniu grupy z Armia ̨Krajo-
wa ̨ członkowie SOW ubrani w mundury Wermachtu przeprowadzili akcje ̨ zarekwirowania
cież̨arówki pocztowej. 15 listopada pod dowództwem Stanisława Jansyta dokonali napadu
na pociag̨ pełen żołnierzyWermachtu. Walczyli wewnat̨rz wagonu. Nikt z partyzantów nie
został ranny.

31 maja 1944 w Chec̨inach dokonali zamachu na podpułkownika gestapo i szefa wydzia-
łu tajnej policji SIPO dysktryktu radomskiego. W czerwcu 1944 doszło do potyczki w Mie-
dzianej Górze podczas której zgineł̨o trzech partyzantów. Dowództwo nad pozostałymi
dwudziestoma czterema przejał̨ Jansyt. Oddział nosił nazwe ̨ ”Wilki”, a na przełomie lipca
i sierpnia dołac̨zył do kompanii ”Wybranieckich” AK.

Pomimopewnej niechec̨imied̨zy SOW, a ZSP organizacje dość czes̨to ze soba ̨współpraco-
wały. Drukowały razem swoje materiały propagandowe w Warszawie. Anarchiści wojsko-
wo podlegali pod Armie ̨ Krajowa ̨ co czyniło Wiesława Protschkego oficerem politycznym
AK.

Działacze SOW brali udział w Powstaniu Warszawskim. Przez wiek̨szość czasu nie mieli
oni swojego oddziału dlatego walczyli w innych jednostkach.

Powstania nie dożył Władysław Głuchowski, który zginał̨ w 1941 roku w Sachenhausen.
Grupa jej działaczy na czele z kapitanem Edwardem Wołonciejem ps. ”Czemier” walczyła
w batalionie ”Harnaś” w kompanii ”Grażyna” w której skład w wiek̨szości wchodzili żoł-
nierze Narodowej Organizacji Wojskowej.

Syndykalistyczna Organizacja ”Wolność” i Zwiaz̨ek Syndykalistów Polskich zorganizo-
wały sie ̨ dopiero we wrześniu na Śródmieściu gdzie powołały wspólne stronnictwo zwane
Syndykalistycznym Porozumieniem Powstańczym oraz oddział, Brygade ̨ Syndykalistycz-
na ̨podlegajac̨a ̨pod Polska ̨Armie ̨Ludowa ̨ (PAL), której dowódca ̨został ”Czemier”. Oddział
ten nie zdaż̨ył jednak wziać̨ udziału w walkach.

Wiesław Protschke został schwytany i został zamordowany w Mathausen w styczniu
1945. Do tego czasu na kielecczyźnie działała jeszcze partyzantka ZSP w której skład mogli
wchodzić też członkowie SOW. W styczniu 1945 doszło w Krakowie do spotkania członków
ZSP i SOW. Nie uzgodniono jednak żadnej strategii na dalsze działanie.

Koniec II wojny światowej to kres ruchu syndykalistycznego w Polsce. Jeszcze w
latach 50-tych istniała w Polsce grupa pieczet̨ujac̨a sie ̨ jako Federacja Polskich Anarcho-
Syndykalistów. Rafał Chwedoruk stawia teze,̨ że ruch uległ socjaldemokratyzacji. Trudno
sie ̨ z tym jednak zgodzić w sytuacji w której po wojnie anarchiści usiłuja ̨ kontynuować
swoja ̨walke.̨ Ulegaja ̨ jednak stalinowskim represjom.
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