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W2013 rokumineł̨a trzydziesta rocznica powstania Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego. Z tego powodu w dniach 17 i 18 października 2013 roku
w Gdańsku odbyła sie ̨ dwudniowa konferencja naukowa pod patronatem Je-
goMagnifi cencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka.
Konferencja została zatytułowana: „W kierunku społeczeństwa alternatyw-
nego. Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alterna-
tywnego 1983–1990”. Obrady miały miejsce w auli Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Gdańskiego. Konferencje ̨zorganizowano w ramach Centralne-
go Projektu Badawczego IPN „Opozycja w Polsce 1976–1989. Encyklopedia
»Solidarności«”. Wśród organizatorów tego wydarzenia wymienione zosta-
ły nastep̨ujac̨e jednostki i instytucje: Instytut Pamiec̨i Narodowej, Europej-
skie Centrum „Solidarności”, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskie-
go, Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Parlament Studentów Uniwersyte-
tu Gdańskiego oraz Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego. Partnera-
mi konferencji były: Fundacja Alumno, Naukowe Koło Historyków Uniwer-
sytetu Gdańskiego oraz Teatr Wybrzeże. Patronat medialny nad konferen-
cja ̨ objeł̨a Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu
Gdańskiego. W skład Komitetu Naukowo-Organizacyjnego konferencji we-
szli: prof. Grzegorz Berendt (IPN Gdańsk/IH UG), Dominik Bień (Rada Dok-
torantów UG/ WNS UG), prof. Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań/IF UAM),
Krzysztof Dośla (Przewodniczac̨y Zarzad̨u Regionu Gdańskiego NSZZ „Soli-
darność”), dr hab. Arnold Kłonczyński (Wydział Historyczny UG), Przemy-
sław Ruchlewski (ECS) oraz Zbigniew Stybel (Komitet Organizacyjny 30-lecia
RSA). Konferencja składała sie ̨ z trzech sesji plenarnych oraz imprez towa-
rzyszac̨ych.

W sesji pierwszej zatytułowanej „Wokół myśli społeczno-politycznej Ru-
chu Społeczeństwa Alternatywnego” wygłoszonych zostało sześć referatów.
Prof. Romuald Piekarski przedstawił prace ̨ na temat wyborów etyczno-
moralnych uczestników RSA; dr Radosław Antonów omówił myśl polityczna ̨
i prawna ̨ uczestników RSA; dr Przemysław Pluciński scharakteryzował
poglad̨y gospodarcze środowiska RSA; dr Juliusz Iwanicki swoje wystap̨ienie
poświec̨ił religijności, moralności i obyczajowości w myśli uczestników
RSA; Grzegorz Tomczyk przedstawił koncepcje ̨ oporu społecznego w myśli
politycznej RSA, wreszcie Dominik Bień przedstawił prace ̨ zatytułowana ̨
„Leszek Nowak a Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. Wzajemne interakcje
i inspiracje. Komunikat z badań”.

W sesji drugiej, zatytułowanej „Wokół zbiorowego portretu uczestników
Ruchu. Próba charakterystyki”, wygłoszonych zostało pieć̨ referatów.
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i przygotowań anarchistów do jubileuszowej konferencji na temat RSA.
Właściwie wiec̨ mieliśmy do czynienia z kolejna ̨ reaktywacja ̨ Ruchu Społe-
czeństwa Alternatywnego i jego działalnościa,̨ tym razem „wspominkowa”̨,
jak określaja ̨ to sami anarchiści.
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mieć i warto o nie walczyć”10. Osiag̨niec̨ia uczestników RSA były o tyle „nie-
realne” � amoże właśnie dlatego stały sie ̨realne � o ile dokonali ich, można
powiedzieć, amatorzy, gdyż, jak stwierdził Janusz Waluszko, „byliśmy nor-
malnymi ludźmi, nie zawodowymi rewolucjonistami […] pamiet̨am, że kiedy
szło o przejście od elitarnych sittingów do masowych demonstracji w/s Żar-
nowca, zaproponowałem termin w piat̨ek o 16., aby każdy w razie zatrzyma-
nia na 48 godzin zdaż̨ył w poniedziałek do pracy czy szkoły…”11. Wojciech
Stan Mazur „Hryń” (Hrun) czasy działalności w RSA wspomina jako dobra ̨
zabawe.̨ Napisał: „Teraz patrzac̨ na to wszystko, co sie ̨ wydarzyło, nie mam
wat̨pliwości, że sie ̨ dobrze bawiłem. Nie mam żalu osobistego do komuny,
bo mi tyłka nie skopała w żadnym tego słowa znaczeniu. Ja natomiast mam
satysfakcje,̨ że jej tyłek skopałem w wielu tego słowa znaczeniach”12. Paweł
„Koñjo” Konnak z Totartu o latach działalności RSA i współpracy jego uczest-
ników z Tranzytoryjna ̨ Formacja ̨ Totart napisał:

Podróż trwa. Przeżyliśmy razem wiele piek̨nych i absolutnie
beznadziejnych chwil. Dla mnie najważniejsze po tych wszyst-
kich zadziwiajac̨ych latach jest to, że wciaż̨ jesteśmy kumplami,
którzy potrafia ̨przekazać sobie gigabajty pozytywnych wibracji.
Nikt nie wie, co jeszcze sie ̨ wydarzy na tej tajemniczej kulce o
nazwie Matka Ziemia, wiec̨ całkiem jest prawdopodobne, iż nie
raz jeszcze przyjdzie nam spotkać sie ̨ w twórczej interakcji na
linii anarchiści � metafi zycy społeczni13.

Jeżeli chodzi o samych anarchistów, uczestników RSA, to biorac̨ pod
uwage ̨ przypomniany przez uczestników RSA � w jubileuszowym numerze
„Homka”14 � fragment statutu mówiac̨y, że „uczestnikiem ruchu jest ten,
kto w danym momencie coś dla ruchu robi � inni w dobrym pójda ̨ za nim”,
można odnieść wrażenie, że właśnie w dniach 17–18 października 2013
roku mogliśmy być świadkami ukoronowania wielomiesiec̨znych starań

10 K. Skiba, RSA czyli… wolimy rowery niż T-34, „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”,
Rok XXX, Nr 52…, s. 40.

11 Janusz Waluszko, RSA 1983–2005, „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX,
Nr 52…, s. 14.

12 W. Stan Mazur „Hryń” (Hrun), Wspomnienia robola z podziemia, „»Homek«. Pismo Ru-
chu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52…, s. 25.

13 P. „Koñjo” Konnak, Tranzytoryjna Formacja Totart i RSA, czyli anarchizmmetafi zyczny,
„»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52…, s. 33.

14 „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52…, s. 40.
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Dr Konrad Knoch omówił publicystyke ̨ „Homka” w latach 1983–1990, dr
Agnieszka Kula scharakteryzowała jez̨yk publikacji (prasa i ulotki) RSA, zaś
dr Monika Grzelka wypowiedziała sie ̨ na temat „stylu „Homka””. Agnieszka
Kaźmierczak przedstawiła zarys zbiorowego portretu psychologicznego
autorów „Homka” w latach 1983–1990, a Tomasz Borewicz nakreślił portret
polskiego anarchisty jako trickstera czasu PRL-u.

W ostatniej, trzeciej sesji, zatytułowanej „Miejsce RSA na mapie opozy-
cji politycznej Trójmiasta i Polski”, wygłoszono siedem referatów. Posiedze-
nie otwierało wystap̨ienie współorganizatora konferencji, prof. Krzysztofa
Brzechczyna, który omówił dotychczas stosunkowo słabo rozpoznana ̨ kwe-
stie ̨ dotyczac̨a ̨ RSA, mianowicie „Działalność Ruchu Społeczeństwa Alterna-
tywnego w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa (SOR Alternatywa)”.
Dr Jarosław Was̨owicz swoje przemówienie poświec̨ił kwestii pozycji Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego RSA na tle młodzieżowych organizacji nie-
zależnych w Trójmieście po stanie wojennym. Prof. Marek Wierzbicki wypo-
wiedział sie ̨w podobnej materii � swoje wystap̨ienie poświec̨ił Ruchowi Spo-
łeczeństwa Alternatywnego wobec innych ugrupowań młodzieżowej opozy-
cji politycznej w PRL lat osiemdziesiat̨ych. Andrzej Czyżewski i dr Tomasz
Toborek swoja ̨ prace ̨ zatytułowali: „Absurd absurdem zwycież̨aj — Galeria
DziałańManiakalnych w łódzkiej rzeczywistości schyłkowego PRL”. Przemy-
sław Zwiernik wygłosił referat na temat: „Czy istniała grupa Ruchu Społe-
czeństwa Alternatywnego w Poznaniu? Próba odpowiedzi w świetle doku-
mentów SB i relacji działaczy podziemia”. Dr Radosław Skrycki przybliżył
„Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i poczat̨ki anarchizmu
w Szczecinie”, natomiast Michał Przyborowski wypowiedział sie ̨ na temat
działalności RSA wWarszawie. Na zakończenie konferencji poza dyskusjami
kończac̨ymi poszczególne panele odbyła sie ̨ „Dyskusja panelowa: Ruch Spo-
łeczeństwa Alternatywnego we wspomnieniach uczestników”. W tej cześ̨ci
udziałwzieł̨awiek̨szość animatorów środowiska RSA,w szczególności Janusz
Waluszko, Cezary Waluszko, Krzysztof Skiba czy Zbigniew Stybel.

Obrady cieszyły sie ̨niesłabnac̨ym zainteresowaniemuczestników, przyby-
łych anarchistów, studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zaproszonych
gości, w tymm.in. Andrzeja i Joanny Gwiazdów � co znalazło odzwierciedle-
nie w licznych pytaniach i dyskusjach. Niepowtarzalnym aspektem konfe-
rencji było to, że uczestniczyły w niej osoby, którym właściwie poświec̨one
zostały obrady. Dla prelegentów czes̨to ogromnym wyzwaniem było prezen-
towanie publiczności, a przede wszystkim uczestnikom RSA, wyników ana-
liz i badań na temat własnych poglad̨ów i aktywności obecnych tu działa-
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czy. Z racji uczestnictwa w konferencji polskich showmanów, a mianowicie
Krzysztofa Skiby i Pawła „Koñjo” Konnaka, konferencja w sposób niezamie-
rzony stała sie ̨równieżmiejscempracy ekipy fi lmowej przygotowujac̨ej film
dokumentalny na temat życia, poglad̨ów i działalności tych dwóch właśnie
barwnych postaci polskiego showbiznesu.

Podczas konferencji upublicznione i wrec̨zone uczestnikom zostały trzy
wydane w tym celu publikacje zwiaz̨ane z działalnościa ̨ gdańskich anarchi-
stów. Pierwsza z nich to przygotowany przez Instytut Pamiec̨i Narodowej
reprint pisma RSA zatytułowany: „»Homek« � Pismo Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego (1983–1990)” wydany pod redakcja ̨ Grzegorza Berendta,
Krzysztofa Brzechczyna, Zbigniewa Stybla i Janusza Waluszki (rec. dr
Radosław Antonów, Michał Siedziako). Kolejna ̨ publikacja ̨ było pismo pt.:
„Konferencja naukowa. W kierunku społeczeństwa alternatywnego: myśl
społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
1983–1990 zorganizowana pod patronatem Jego Magnifi cencji Rektora Uni-
wersytetu Gdańskiego prof. Bernarda Lammka, Gdańsk 17–18 października
2013” pod redakcja ̨ Dominika Bienia, wydane przez Wydział Historyczny
Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnia ̨ pozycja ̨ był rozkolportowany wśród
wszystkich zainteresowanych „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”,
Rok XXX, Nr 52, Gdańsk 17 października 2013.

Jako pierwsza spośród wymienionych, publikacja pod redakcja ̨G. Berend-
ta, K. Brzechczyna, Z. Stybla i J. Waluszki, stanowi doskonały przyczynek do
przypomnienia o polskim anarchizmie przełomu XX i XXI wieku. Zgodnie z
tytułemw tej publikacji zawarty został reprint pisma „»Homek« � Pismo Ru-
chu Społeczeństwa Alternatywnego” z okresu pomied̨zy rokiem 1983 a 1990,
a wiec̨ z czasu walki społeczeństwa polskiego z ustrojem komunistycznym
w Polsce i ówczesna ̨władza ̨ stojac̨a ̨ na jego straży. Choć „Homek” ukazywał
sie ̨również po roku 1990, to nie bed̨zie nadużyciem stwierdzenie, że publika-
cja zawiera najciekawsze dokumenty ukazujac̨e przebieg, forme ̨ i kierunek
walki uczestników RSA z ówcześnie panujac̨ym ustrojem komunistycznym.
Walki młodzieży, poszukujac̨ej � wbrew ówczesnej polityce państwa � wła-
snej tożsamości, pragnac̨ej wolności, proponujac̨ej alternatywizm jako inny
wariant zastanej rzeczywistości, alternatywe,̨ która ostatecznie okazała sie ̨
anarchizmem czy neoanarchizmem1. Reprint „Homka” poprzedzony został
obszernym, nazwe ̨ go, „wprowadzeniem” w historie ̨ RSA, podzielonym na

1 Na temat anarchizmu RSA zob.: R. Antonów, Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w
Polsce po 1980 roku, Wrocław 2004, passim; idem, Za wolnościa ̨— przeciwko państwu. Poglad̨y
współczesnych polskich anarchistów, Toruń 2012, passim.
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z Wojtkiem „Dżekopem” Jankowskim i Darkiem Marciniakiem
przyczepić tablice ̨ pamiat̨kowa.̨ Była to jedna z pierwszych ak-
cji RSA. Zrobiliśmy rozpoznanie i nie wyglad̨ało to najlepiej. W
przeddzień rocznicy Porozumień Sierpniowych patrole ZOMO
kraż̨yły tam tak czes̨to, że wpadka byłaby pewna. Postanawiamy
zaczekać. Wojtek przygotowuje tablice.̨ Jest to solidna decha o
rozmiarachmetr na półtora, a może i wiec̨ej. Na niej napis w sty-
lu „Tu 31.08.1982 zginał̨ Piotrek Sadowski zamordowany przez
ZOMO. Pamiet̨amy!” I podpis RSA.Wieczorem, dzień przed akcja ̨
tablice ̨ przewozimy z Darkiem Marciniakiem do piwnicy Maćka
Kosycarza, który mieszka najbliżej „Mostku Sadowskiego”. Ta-
blica ma wyciet̨e otwory na druty w czterech miejscach. Druty
chcemy przykrec̨ić do balustrady mostku. Ten, kto bed̨zie nisz-
czył tablice,̨ ma sie ̨ natrudzić. Jest trzeciego września, godzina
około dziesiat̨ej, a może jedenasta? Przed południem. Zero mi-
licji. Jacyś pojedynczy przechodnie. Wyciag̨amy z „Dżekopem”
tablice ̨ z piwnicy. Niesiemy ja ̨ zasłoniet̨a ̨ kocem. Przechodzimy
tak ze trzystametrów. Gdy jesteśmynamostku. nie oglad̨amy sie ̨
już na boki. Zrywamykoc i zaczynamymocować tablice.̨ Krec̨imy
drutami wokół balustrady i po chwili tablica stoi. I gdyby to było
dzisiaj, to zrobiłbym ładna ̨ fotke ̨ eleganckim smartfonem i pu-
ścił na fejsa, a przede wszystkim Wam pokazał. Ale nie mam ani
smartfona, ani IPada, ani zwykłej Nokii, ani nawet cudów tech-
niki tamtego okresu, czyli Zorki 5, czy aparatu Druh lub Zenith.
Mało kto miał aparaty fotografi czne w tamtych czasach. My sa-
mi jako konspira unikaliśmy, by nam robiono zdjec̨ia i sami też
nie robiliśmy sobie fotek. Siedze ̨ z nosem w Internecie. Miliony
głupich zdjeć̨. Aktorek, celebrytek, piosenkarek. Gdybymożna je
wszystkie wymienić na jedna ̨ fotke ̨ tablicy Piotrka Sadowskiego.
Niestety nie można9.

We wspomnieniach nie zabrakło również refl eksji nad dokonaniami pol-
skich alternatywistów. Krzysztof Skiba o wprowadzeniu w 1988 roku zastep̨-
czej służby wojskowej czy wstrzymaniu budowy elektrowni jad̨rowej w Żar-
nowcu napisał: „to dużo jak na »nierealne« marzenia. Jak widać, warto je

9 K. Skiba, Tablica, „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52…, s. 5.
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racji, przeciwstawiajac̨ sie ̨ systemowi władzy w PRL”6. Dwie osoby spośród
publiczności otrzymały nagrody w postaci wspomnianych wcześniej publi-
kacji, mianowicie jubileuszowego „Homka”7 oraz wydanego przez Instytut
Pamiec̨i Narodowej reprintu pism „Homka” z lat 1983–19908.

Ponadto 18 października w „Klubie Xkwadrat” odbył sie ̨ konkurs kapel
studenckich o „lutownice ̨ z czerwona ̨ rac̨zka”̨.

Konferencji w Gdańsku od pierwszego dnia towarzyszyła bogata wystawa
zdjeć̨ i publikacji na temat RSA. Choć anarchiści zadbali o dokładne udo-
kumentowanie swojej działalności, i tak wiele działań zostało zapewne po-
miniet̨ych z powodu braku dokumentów, a przede wszystkim braku foto-
grafii, których czes̨to nie można było wykonać z obawy o własne bezpie-
czeństwo. Potwierdzaja ̨ to wspomnienia Krzysztofa Skiby, który w jubile-
uszowym „Homku” na temat śmierci jednego z kolegów napisał:

Stan wojenny. 31 sierpnia 1982 roku w całym kraju wytoczyły
sie ̨ na ulice demonstracje protestujac̨e przeciwko rzad̨om gene-
rałów. W Gdańsku tłum jak zwykle zebrał sie ̨ pod Pomnikiem
Poległych Stoczniowców. ZOMO rozganiało demonstrantów, le-
jac̨ wode ̨i strzelajac̨ gazami duszac̨o-łzawiac̨ymi. Piotrek Sadow-
ski uciekał przed ZOMO i padł na mostku przy ulicy Stolarskiej
nieopodal hotelu Heweliusz. To jest jakieś czterysta metrów od
Stoczni […] Kraż̨yły różne opowieści. Przedewszystkim, że spało-
wało go ZOMO.Wiele osób tego dnia spałowało, wiec̨ było tomoż-
liwe. Inni twierdzili, że dostał petarda ̨w głowe.̨ Ta wersja utrzy-
mywała sie ̨najdłużej. Gdy Piotrka przywieziono do szpitala,miał
uraz głowy. Jednak bezpośrednia ̨ przyczyna ̨ zgonu było udusze-
nie sie ̨gazami. Piotrek padł na tymmostku i stracił przytomność.
Niektórzy twierdza,̨ że uciekajac̨ przed ZOMO, przewrócił sie ̨ i
uderzył głowa ̨w kraweż̨nik. Wszyscy byliśmy na tej demonstra-
cji i wszyscymogliśmydostać petarda ̨w łeb, przewrócić sie ̨i udu-
sić gazami. Nie pamiet̨am, jaki to był moment, ale wkrótce jakoś
tak wszyscy zaczel̨iśmy mostek przy Stolarskiej nazywać most-
kiem Piotrka Sadowskiego. Rok później postanowiłem wspólnie

6 Ulotka reklamujac̨a koncert „Jaskinia Wolności”, Klub Parlament, Gdańsk 17 październi-
ka 2013 roku.

7 „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52…
8 „Homek” � Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. G. Berendt, K.

Brzechczyn, Z. Stybel, J. Waluszko, Gdańsk 2013.
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trzy tytuły składajac̨e sie ̨ właściwie na dwie zasadnicze cześ̨ci dotyczac̨e hi-
storii RSA: pierwsza obejmuje działalność anarchistyczna ̨ RSA, a druga za-
wiera biogramy gdańskich anarchistów � twórców RSA.

Na cześ̨ć pierwsza ̨ składaja ̨ sie ̨ nastep̨ujac̨e tytuły: „Przedmowa” autor-
stwa Janusza Waluszki, Zbigniewa Stybla i Krzysztofa Skiby przy konsultacji
Wojciecha Mazura, Krzysztofa Galińskiego, Wojciecha Jankowskiego i Ceza-
rego Waluszki („Przedmowa” datowana jest na dzień 11 listopada 2012 roku,
Gdańsk) oraz „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w dokumentach Służ-
by Bezpieczeństwa” autorstwa Krzysztofa Brzechczyna. Cześ̨ć druga ̨ stano-
wia ̨ wzbogacone o fotografi e „biogramy” twórców RSA: Krzysztofa Galiń-
skiego, Wojciecha Jankowskiego, Wojciecha Mazura, Krzysztofa Skiby, Zbi-
gniewa Stybel, Cezarego Waluszki i Janusza Waluszki. Autorzy poszczegól-
nych fragmentów wprowadzenia poruszyli w nim istotne kwestie dotyczac̨e
RSA, a mianowicie okoliczności powstania, wydawania i kolportażu pisma
RSA (w tym powstania tytułu „Homek”), konspiracyjnej działalności, działal-
ności operacyjnej Służby Bezpieczeństwa wymierzonej w działalność gdań-
skich anarchistów oraz informacji na temat samych twórców RSA, których
poglad̨y, działalność i determinacja buduja ̨ myśl współczesnego polskiego
anarchizmu. Nowościa ̨ wśród dotychczas opublikowanych materiałów i ba-
dań na temat RSA sa ̨ zawarte w „Przedmowie” informacje odnoszac̨e sie ̨ do
metod i technik konspiracyjnych stosowanych przez anarchistów.

Szczególnie cennaw badaniach nadwspółczesnym polskim anarchizmem,
w tymw szczególności w badaniach nad RSA, jest zawarta w publikacji anali-
zamateriałówoperacyjnych Służby Bezpieczeństwa, dotyczac̨ych inwigilacji
uczestników RSA i próby rozpracowania polskiego ruchu anarchistycznego
lat osiemdziesiat̨ych XX wieku. Dotychczas ukazały sie ̨ nieliczne publikacje
na ten temat, dlatego też szczególnie ważny we wprowadzeniu do reprintu
„Homka” jest tekst Krzysztofa Brzechczyna pt.: „Ruch Społeczeństwa Alter-
natywnego w dokumentach Służby Bezpieczeństwa”. Równie ważna ̨ cześ̨ć
wstep̨u do reprintu anarchistycznego pisma „Homek” stanowia ̨wspomniane
„biogramy” twórców Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego � sa ̨ to teksty w
cześ̨ci napisane przez samych anarchistów. Ich treść w zasadzie odzwiercie-
dla dotychczasowe życie działaczy i to nie tylko polityczne oraz społeczne,
ale także, co równie istotne, zawodowe. Na całość publikacji, poza tekstami
„Przedmowa”, „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w dokumentach Służ-
by Bezpieczeństwa” i „Biogramy”, składaja ̨ sie ̨ ponadto: reprint numerów
„Homka” od numeru pierwszego do numeru czterdziestego piat̨ego, tj. nu-
mery pisma za lata 1983–1990 � „»Homek« od nr 1 do nr 45, 1983–1990 (re-
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printy)”; „Syntetyczny spis treści numerów »Homka« 1983–1990 w porzad̨-
ku alfabetycznym”; „Syntetyczny spis treści numerów »Homka« 1983–1990
w porzad̨ku chronologicznym”; „Wykaz skrótów” i „Indeks osób”. Należy w
tym miejscu podkreślić, że publikacja z reprintem „Homka” stanowi istot-
ny wkład w udokumentowanie sprzeciwu gdańskiej młodzieży z RSA wobec
władzy komunistycznej w Polsce lat osiemdziesiat̨ych XX wieku.

Druga z przedstawianych, wydana pod redakcja ̨ Dominika Bienia, publi-
kacja „Konferencja naukowa. W kierunku Społeczeństwa Alternatywnego.
Myśl społeczno-polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatyw-
nego 1983–1990…” stanowi zbiór sześciu tekstów opatrzonych „Wstep̨em”,
w którym czytamy:

z niniejszej publikacji czytelnik bed̨zie mógł sie ̨ dowiedzieć, jak
dzisiaj swoja ̨ ówczesna ̨ działalność widzi czterech przedstawi-
cieli RSA: Zbigniew Stybel, Wojciech Jankowski, Krzysztof Ski-
ba i Janusz Waluszko. W przeprowadzonych mailowo lub osobi-
ściewywiadach każdy z uczestnikówodpowiedział na takie same
pytania, co umożliwia odnalezienie różnic i podobieństw w ich
wizjach funkcjonowania RSA. W publikacji znajduje sie ̨ również
tekst Ruch Społeczeństwa Alternatywnego � anarchizm w Pol-
sce autorstwa dr. Radosława Antonówa, który przybliży zarów-
no funkcjonowanie RSA w Polsce, jak i reprint pisma: „Homek”
� Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego (1983–1990)2.

W tym wydawnictwie poza wstep̨em zawarte zostały nastep̨ujac̨e teksty:
„Siedmiu prowadzac̨ych RSA”, tekst zawierajac̨y krótkie biogramy Krzyszto-
fa Galińskiego, Wojciecha Jankowskiego, Wojciecha Mazura, Krzysztofa Ski-
by, Cezarego Waluszki, Janusza Waluszki i Zbigniewa Stybla. Kolejny tekst,
którego autorem jest RadosławAntonów, nosi tytuł: „Ruch SpołeczeństwaAl-
ternatywnego � anarchizmw Polsce”. W nastep̨nej kolejności zamieszczone
zostały: „Wywiad zWojciechem Jankowskim »Jacobem«”, „Wywiad z Krzysz-
tofem Skiba”̨, „Wywiad ze Zbigniewem Styblem” oraz „Wywiad z Januszem
Waluszko”. Publikacja zawiera również szczegółowy program konferencji.

Ostatnia z prezentowanych publikacji, „»Homek«. Pismo Ruchu Alterna-
tywnego”, Rok XXX, Nr 52, Gdańsk 17 października 2013, „pismo bezpłatne”

2 Konferencja naukowa. W kierunku Społeczeństwa Alternatywnego. Myśl społeczno-
polityczna i działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. D. Bień, Gdańsk
2013, s. 1.
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rodziny, sytuacji materialnej. Jest też dobrowolnym skazaniem
sie ̨ na życie po prostu nienormalne. Na życie paradoksalnie od-
reb̨ne. Paradoksalnie, bo społeczeństwo, sprawie którego sie ̨słu-
ży, w wiek̨szości tych zaangażowanych postrzega jako wariatów.
Na tym też polega odwaga bycia zaangażowanym: na gotowości
do bycia tak zwanym wariatem. Z drugiej strony jednak takie
działanie dla sprawy powoduje silne poczucie tożsamości, iden-
tyfi kacji i solidarności z grupa.̨ Działanie, zaangażowanie staje
sie ̨ sensem życia. To też wspólny mianownik tych (tej?) historii.
WiPowcy i bohaterowie Brzozowskiego przez te ̨gotowość do po-
świec̨enia własnego życia w imie ̨ walki o sprawiedliwość i wol-
ność sa ̨do siebie w gruncie rzeczy podobni. Sprawa Operacyjne-
go Rozpoznania jest swego rodzaju dyskursem pomied̨zy tymi
dwoma doświadczeniami i sposobami działania. A wiec̨ niezgoda
na niesprawiedliwość, silny imperatyw działania na rzecz zmia-
ny rzeczywistości, odwaga i gotowość do płacenia za nia ̨ ceny.
Narodna Wola i Ruch „Wolność i Pokój”. Nawet jeśli czas istnie-
nia a przede wszystkim metody stosowane przez te grupy były
różne, to zaangażowanie było to samo. I o nim � i to w roku Sta-
nisława Brzozowskiego � chcemy opowiedzieć. Chcemy przypo-
mnieć, czym ono jest, jakie przybiera formy, z jakimi reakcjami
sie ̨ spotyka, jakie może mieć konsekwencje a także, czego nie
ukrywamy, do niego zachec̨ać5.

W tym samym czasie, co spektakl „Sprawa Operacyjnego Rozpoznania”, w
Klubie Parlament w Gdańsku odbył sie ̨ prowadzony przez Krzysztofa Skibe ̨
i Pawła „Koñjo” Konnaka koncert z okazji trzydziestej rocznicy RSA. Kon-
cert pod nazwa ̨ „Jaskinia Wolności” przyciag̨nał̨ tłumy młodzieży, w tym fa-
nów polskiej muzyki rockowej. Wystap̨ili wówczas: Patyczak, Dezerter, Mo-
skwa, Brudne Dzieci Sida. Prowadzac̨y, w charakterystyczny dla siebie, lu-
dyczny sposób, poinformowali zebrana ̨publiczność o okolicznościach zorga-
nizowania koncertu. Skiba i „Koñjo” Konnak przedstawili widowni wnioski
całodniowych obrad konferencyjnych i przypomnieli, że „RSA to legendarna
formacja powstała w Polsce stanu wojennego w 1983 roku. Było to pierwsze
po wojnie ugrupowanie odwołujac̨e sie ̨ do anarchizmu. Działało w konspi-

5 Folder TeatruWybrzeże „Sprawa Operacyjnego Rozpoznania na podstawie Płomieni Sta-
nisława Brzozowskiego i historii Ruchu „Wolność i Pokój””.
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nistów walczac̨ych o swobody polityczne i demokratyczne w carskiej Rosji.
Narodnowolcy postulowali m.in. obalenie caratu, oddanie ziemi chłopom i
fabryk robotnikom a także wybór reprezentacji ludowej, która miałaby rza-̨
dzić Rosja.̨ W swoim działaniu nie odrzucali terroru. W 1881 roku po wielu
nieudanych próbach udało im sie ̨dokonać zabójstwa cara Aleksandra II. Ale,
jak pisze Bohdan Cywiński w „Rodowodach niepokornych”,

„Płomienie” […] stanowia ̨ nie tylko pomnik dokonań terrory-
stów, sa ̨ także podkreśleniem zaszczepienia sie ̨ tradycji rewo-
lucyjnej. Podkreśleniem tak wyrazistym, że aż okrutnym dla
czytelnika przywykłego czcić sztandary tylko biało-czerwone.
Michał Kaniowski, bohater powieści, jest polskim szlachcicem
z uczciwego patriotycznego i katolickiego domu, zrywa jednak
z ta ̨ tradycja ̨ rodzinna,̨ by wyklet̨y przez dom i środowisko
stać sie ̨ uczestnikiem zamachów terrorystycznych w gronie
narodnowolców. […] Poświec̨iwszy terroryzmowi rosyjskiemu
siły, zdrowie i długie lata życia sped̨zone w twierdzy szlissel-
burskiej, pozbawiony towarzyszy walki, którzy poginel̨i na
szubienicach […] dożywa ostatnich lat w gnieździe rodzinnym,
lecz w osamotnieniu � porzucone przezeń środowisko nie
przyjmuje go z powrotem ani on do niego duchowo nie powróci.

Majac̨ świadomość pacyfistycznych przekonań uczestników WiPu i RSA,
Zrałek-Kossakowski stawia pytanie: „Gdzie jest wiec̨ wspólny mianownik
mied̨zy bohaterami »Płomieni« a WiPowcami?” i odpowiada:

Na pierwszy rzut oka znaleźć go trudno: z jednej strony mamy
przecież do czynienia z terrorystami, z drugiej z pacyfistami.Me-
tody działania tych grup były, mówiac̨ delikatnie, różne. Różne
też � i to radykalnie � były konteksty historyczne, momenty, w
których te grupy działały… Ale jak możemy przeczytać w Dekla-
racji Ideowej Ruchu Wolność i Pokój: „Łac̨zyć nas bed̨zie niezgo-
da na zło, ucisk, nietolerancje,̨ obojet̨ność wobec cierpienia”. I
właśnie ta niezgoda łac̨zy.

Rekapitulujac̨ swoje wprowadzenie do spektaklu, Zrałek-Kossakowski
podkreślił:

Niezależnie od czasów, uczestnictwo w tego typu ruchach bar-
dzo czes̨to wiaż̨e sie ̨z poświec̨eniem życia osobistego: zwiaz̨ków,
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wydana została jako okolicznościowy, jubileuszowy numer legendarnego już
organu prasowego uczestników RSA. Na łamach „Homka”, w stopce opatrzo-
nej uśmiechem, czytamy:

„Homek” jest pismem gdańskiego Ruchu Społeczeństwa Alter-
natywnego, najstarszej polskiej grupy anarchistycznej. Powstał
we wrześniu 1983 i istniał do 1994 roku (nr 51), kiedy to został
zastap̨iony przez inne nasze pisma. Dziś wychodzimy ponownie,
już nie jako nielegalna bibuła, tylko jak najbardziej ofi cjalne wy-
dawnictwo � jednodniówka obchodów trzydziestolecia powsta-
nia Ruchu. Numer niniejszy jest zbiorem tekstów ludzi zwiaz̨a-
nych przed laty z RSA (do tego troche ̨ zdjeć̨ i dokumentów), ma-
jac̨ych na celu przypomnienie czy pokazanie młodszym czytel-
nikom, czym Ruch był… Życzymy lektury!3

Wpublikacji znalazły sie ̨nastep̨ujac̨e teksty: Krzysztofa Skiby „RSA czyli…
wolimy rowery niż T-34” oraz tekst „Tablica”; Gala (Krzysztofa Galińskiego)
„Zawsze wierni”; Janego (Janusza Waluszki) „RSA 1983–2005”; Bartka Sawic-
kiego „Po prostu kocham błoto, czyli jak zostałem anarchista”̨; Wojciecha
Stana Mazura „Hrynia” (Hruna) „Wspomnienia robola z podziemia”; tekst
„Gosia Gorczewska Wspomina…”; Jacoba (Wojciecha Jankowskiego) „Niezna-
na historia bombowa”; Zbigniewa Stybel „Od sierpnia do sierpnia. Przyczy-
nek do historii RSA”; Pawła „Koñjo” Konnaka „Tranzytoryjna Formacja To-
tart i RSA. Czyli anarchizmmetafi zyczny”; EdwinaM. Naruszewicza (dr Ead)
„W naturze mamy ciag̨ły ruch…” oraz tekst „Ani za, ani przeciw, swobodnie
(i odpowiedzialnie)! Stanowisko RSA w/s neutralności prawa”4.

Gdańskiej konferencji towarzyszyły trzy wydarzenia. 17 października
2013 roku w Teatrze Wybrzeża, na Scenie Malarnia, odbył sie ̨ spektakl
„Sprawa Operacyjnego Rozpoznania”, zaś w Klubie Parlament koncert z
okazji trzydziestej rocznicy Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego.

Premiera spektaklu „Sprawa Operacyjnego Rozpoznania” miała miejsce
11 sierpnia 2011 roku. 17 października 2013 roku widowisko zostało wysta-
wione po raz kolejny, m.in. dziek̨i staraniom Zbigniewa Stybla. „Sprawa Ope-
racyjnego Rozpoznania” jest sztuka ̨wyreżyserowana ̨na podstawie „Płomie-
ni” Stanisława Brzozowskiego i „Historii Ruchu »Wolność i Pokój«” � orga-

3 „»Homek«. Pismo Ruchu Alternatywnego”, Rok XXX, Nr 52, Gdańsk 17 października
2013.

4 Zob. ibidem, passim
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nizacji w której gdańscy anarchiści z RSA odegrali kluczowa ̨ role.̨ Autora-
mi scenariusza byli Zbigniew Brzoza i Wojtek Zrałka-Kossakowski, reżyse-
rem spektaklu był Zbigniew Brzoza, zaś autorem dramaturgii Wojtek Zrałka-
Kossakowski. Za scenografie ̨ odpowiadał Marcin Jarnuszkiewicz we współ-
pracy z Barbara ̨ Geb̨czak. Autorem muzyki był Marcin Zabrocki, natomiast
ruchu scenicznego � Filip Szatarski. Pewnym wprowadzeniem do sztuki sa ̨
słowaWojtka Zrałka-Kossakowskiego zawarte w folderze do przedstawienia.
Treść ta jest w pewnym sensie próba ̨uzmysłowienia młodemu widzowi, uro-
dzonemu już po upadku komunizmu w Polsce, czym była (i dlaczego do niej
doszło) walka młodych ludzi zwiaz̨anych z RSA i WiP. W folderze czytamy:

Impulsem do powstania Ruchu „Wolność i Pokój” była obrona
Marka Adamkiewicza, szczecińskiego działacza opozycji antyko-
munistycznej, który protestujac̨ przeciwko zadekretowanym zo-
bowiaz̨aniom do sojuszu z Armia ̨Radziecka ̨ i obrony ustroju PRL
odmówił złożenia przysieg̨i wojskowej, za co w grudniu 1984 ro-
ku został skazany na kare ̨ wiez̨ienia. W ramach protestu w po-
łowie marca 1985 roku przeprowadzono w Podkowie Leśnej gło-
dówke.̨ Zakończyła sie ̨ona konferencja,̨ na której zapowiedziano
powołanie ruchu pokojowego, co nastap̨iło formalnie 14 kwiet-
nia 1985 roku w Krakowie. Ruch „Wolność i Pokój” w swoich
działaniach stosował metode ̨ nieposłuszeństwa obywatelskiego
i happeningów, kierował sie ̨ ideologia ̨ non-violence, skupiał sie ̨
� co w Polsce było w zasadzie precedensem � na postulatach
ekologicznych, a także tożsamościowych. Był wiec̨ na swój spo-
sób realizacja ̨ idei rewolucji obyczajowej ’68 […] Historia WiPu
jest jedna ̨z tych najbardziej nieopowiedzianych i niesłusznie za-
pomnianych. A był to przecież ruch, który wyraźnie ożywił okla-
pła ̨ w tamtych czasach opozycje:̨ „Solidarność” w drugiej poło-
wie lat 80. dostała, jak sami przyznawali jej liderzy � tacy jak
Jacek Kuroń i Zbigniew Bujak � zadyszki. Poza tym WiPowi w
ciag̨u zaledwie paru lat udało sie ̨osiag̨nać̨ zaskakujac̨o wiele. Re-
alne sukcesy tego ruchu tom.in. doprowadzenie do zmiany usta-
wy o służbie wojskowej, umożliwienie odbywania służby zastep̨-
czej z przyczyn światopoglad̨owych, zablokowanie budowy elek-
trowni atomowych w Żarnowcu i Klempiczu, zamkniec̨ie Huty
Siechnice we Wrocławiu, a także zwrócenie uwagi na problemy
w tamtych czasach w Polsce raczej przemilczane: wykluczenie
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ze wzgled̨u na wyznanie (kto przed WiPem interesował sie ̨przy-
musowym wcielaniem do wojska Świadków Jehowy?), rase ̨ czy
płeć. Lista ta jest dłuższa. I tym bardziej imponujac̨a, że WiP nie
był organizacja ̨ jednolita.̨ Albo dokładnej: WiP w ogóle nie był
organizacja,̨ tylko nieopartym na hierarchii ruchem zrzeszaja-̨
cym nie członków, a uczestników: ludzi wyraźnie ideowych, ale
o różnych poglad̨ach. Konserwatystów i anarchistów, katolików
i ateistów…NiezwykłośćWiPu polegała także na tym, że był plat-
forma ̨dlawspólnego oraz, coważne, jawnego działania, dla ludzi
o tak odmiennych przekonaniach. Bardzo różniły sie ̨ od siebie
same rozrzucone po całej Polsce ośrodki „Wolności i Pokoju”. Z
11 przywołajmy choćby osadzona ̨ w tradycji KORowskiej Grupe ̨
Warszawa, katolicki Gorzów Wielkopolski, konserwatywny Kra-
ków. A także anarchistyczny Gdańsk. Ta różnorodność była jed-
na ̨ z kluczowych cech WiPu, elementem stanowiac̨ym nie o sła-
bości tego ruchu, ale wrec̨z przeciwnie � o jego sile.

Kanwa ̨sztuki oWiPie, co już zostało powiedziane, były napisane przez Sta-
nisława Brzozowskiego w 1907 roku „Płomienie”, które „zostały kiedyś na-
zwane »pierwsza ̨polska ̨powieścia ̨intelektualna«̨”, co właściwie potwierdził
Zrałek-Kossakowski, piszac̨:

I faktycznie: ładunek filozoficzny tej odpowiedzi na „Biesy”
Dostojewskiego jest niezwykły, bezprecedensowy w historii
polskiej literatury. To imponujac̨a ideowa panorama przełomu
XIX i XX wieku, głeb̨okie i, powiedzmy to, piek̨ne świadectwo
bardzo charakterystycznej epoki, jej idei, polityki i moralności.
Ale „Płomienie” to nie tylko historia pewnej grupy ludzi w pew-
nych minionych czasach. To także, a może przede wszystkim,
opowieść o niezgodzie na niesprawiedliwość, imperatywie dzia-
łania, o odwadze i gotowości płacenia za nia ̨ najwyższej ceny.
„Płomienie” to historia zaangażowana. I jako taka wyraźnie
wychodzi poza ramy przełomu XIX i XX wieku. To doskonały
punkt wyjścia do opowiadania o innych historiach zaangażowa-
nia, nawet tych pozornie bardzo odległych od losów członków
Narodnej Woli. Na przykład o Ruchu „Wolność i Pokój”.

Zdaniem Zrałka-Kossakowskiego „Płomienie sa ̨ na poziomie fabularnym
opowieścia ̨ o Narodnej Woli � powstałej w 1879 roku organizacji rewolucjo-
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