
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Komunikat Prasowy z okazji 25 rocznicy powstania Federacji Młodzieży Walczącej 
 

W dniu 20 czerwca 2009 w Muzeum Powstania Warszawskiego (Warszawa, ul. Grzybowska 79) 
odbędą się obchody upamiętniające 25 rocznicę powstania Federacji Młodzieży Walczącej. Wśród 
imprez przygotowanych na ten dzień przez organizatorów, odbędą się m.in: gra miejska, warsztaty 
drukarskie, pokazy filmów oraz konferencja prasowa. Wieczorną, oficjalną część uroczystości rozpocznie 
Apel Młodych Poległych, a zakończy prowadzony przez Bogdana Rymanowskiego uroczysty koncert, w 
którym udział wezmą m.in:  

 

  Przemysław Gintrowski, „Zespół Reprezentacyjny” oraz „Grupa bez Jacka” 
 
Celem obchodów jest m.in. przybliżenie społeczeństwu polskiemu historii „Najmłodszej opozycji PRL”. 
FMW to niepodległościowy ruch młodzieżowy, tworzony przez uczniów szkół podstawowych, średnich a 
także młodych robotników i studentów. W aspekcie wiekowym, światopoglądowym i środowiskowym, 
FMW jako konspiracyjna formacja młodzieżowa, skupiająca tak szerokie spektrum niezależnie myślącej 
młodzieży, stanowi ewenement w całej powojennej Europie Środkowo-Wschodniej. 
 

Program obchodów 25 rocznicy powstania Federacji Młodzieży Walczącej 
 

12.30–17:30 
 
 
12:30–16:30 
 
14:30–15:30 
15:30–16:30 
16:30–17:30 
17:30–17.45 
18:00–21:00 

„Podziemne drukarstwo” - zajęcia warsztatowe. W programie m.in. uruchomienie 
autentycznej podziemna drukarni sitodrukowej z okresu Stanu Wojennego, w której  
wydany zostanie reprint pierwszego ogólnopolskiego pisma FMW – „Nasze Wiadomości” 

„Papierowa Rewolucja” - gra miejska organizowana przez Instytut im. Starzyńskiego, 
Stowarzyszenie Federacji Młodzieży Walczącej, Stowarzyszenie Wolnego Słowa.  
konferencja poświecona historii FMW; 
otwarcie czasowej wystawy zdjęć, eksponatów i czasopism prezentujących historię FMW;  
pokaz materiału filmowego o działalności Federacji Młodzieży Walczącej; 
Apel Młodych Poległych przy Dzwonie "Monter"; 
uroczysty koncert w którym wystąpią kolejno: Grupa bez Jacka, Zespół 
Reprezentacyjny i Przemysław Gintrowski. Koncert poprowadzi Bogdan Rymanowski.  
 

Federacja Młodzieży Walczącej powołana została w czerwcu 1984 roku w Warszawie. W ciągu 
kilkunastu zaledwie miesięcy działalności do Federacji dołączyły grupy młodzieżowe z niemal wszystkich 
większych ośrodków w kraju. W FMW działało ponad 2000 młodych Polaków, skupionych w strukturach 
rozproszonych w ponad 60 miejscowościach. Łącznie podziemne redakcje i drukarnie FMW wydały około 
140 tytułów niezależnych czasopism młodzieżowych z logo Federacji. Federacja Młodzieży Walczącej 
nie precyzowała w swoim programie kwestii społeczno-ustrojowych, dzięki czemu stała się otwartą 
formacją dla młodzieży, której bliska była idea wolnej i demokratycznej Polski. Trudno jest dziś pominąć 
rolę konspiracyjnych środowisk młodzieżowych, których istotną częścią była FMW,  w budowaniu 
atmosfery zmian w kraju na przełomie lat 1985 – 1990. Struktury FMW rozpracowywane były m.in. przez 
tak elitarne służby PRL jak Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa. Ówczesny radykalizm i zapalczywość 
tych młodych ludzi z pewnością były jednym z istotnych przyczynków skłaniających władze PRL do 
ustępstw, dzięki którym, dzisiaj możemy żyć w Wolnej Polsce.  
 

Aktualne informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia FMW www.fmw.org.pl  
 

Kontakt:  
kontakt@fmw.org.pl 
 

Gdańsk  - Robert „Jaca” Kwiatek  tel. 0-660 310-366  
Kraków  - Robert „Kuba” Kubicz  tel. 0-509 598-710 
Warszawa  - Jacek „Wiejski” Górski  tel. 0-601 130-016  


