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Początki Radia Solidarność Wrocław 1982  
 

Dolnośląska Solidarność była w szczególnie uprzywilejowanej sytuacji, gdyż po 
wprowadzeniu stanu wojennego na wolności uchował się przewodniczący Zarządu 
Regionu - Władysław Frasyniuk, jego zastępca Piotr Bednarz oraz rzecznik 
finansowy Zarządu Regionu - Józef Pinior, który w przeddzień wprowadzenia stanu 
wojennego w spektakularny sposób zabezpieczył fundusze związkowe. Po 
spacyfikowaniu w grudniu 1981 roku strajków, pozostali na wolności członkowie 
Zarządu Regionu utworzyli Regionalny Komitet Strajkowy, którego zadaniem była 
koordynacja konspiracyjnej działalności Związku na Dolnym Śląsku. W dodatku RKS 
dysponował niebagatelną kwotą 80 mln zł, którą mógł wykorzystać na prowadzenie 
działalności.  
Pomysł stworzenia podziemnego radia, które mogłoby emitować programy tworzone 
przez wrocławską Solidarność, powstał w styczniu 1982 roku na zebraniu RKS. Na 
tajnym spotkaniu w mieszkaniu przy ul. Swobodnej we Wrocławiu spotkali się 
Władysław Frasyniuk, Piotr Bednarz, Józef Pinior i Jerzy Weber. Ten ostatni 
zaproponował, aby stworzyć niezależną rozgłośnię radiową, która weszłaby z fonią 
na częstotliwość wrocławskiej telewizji, nakładając się swoim przekazem na program 
TVP. Podjął się też zorganizowania grupy, której zadaniem było skonstruowanie 
nadajnika oraz przygotowanie redakcji programowej. Weber był  przewodniczącym 
Solidarności w ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wrocławiu), a po wprowadzeniu stanu wojennego kierował 
uczelnianym strajkiem protestacyjnym, który trwał do 16 grudnia 1981. Po 
zakończeniu strajku, decyzją uczelnianej PZPR, wraz z kilkoma działaczami 
solidarnościowymi, został odsunięty od prowadzenia zajęć dydaktycznych, aby nie 
"demoralizować studentów". Złożył wtedy podanie o roczny urlop naukowy, a 
pełniący funkcję rektora prof. Eligiusz Roszyk wyraził zgodę, zwalniając go z 
obowiązku przychodzenia do pracy. Dzięki temu ukrywał się przed Służbą 
Bezpieczeństwa do września 1982, zachowując status pracownika naukowo-
dydaktycznego. Pierwszy szef podziemnego Radia Solidarność Wrocław przyjął 
pseudonim "Emil", którym podpisywał wszystkie dokumenty.  
Organizacja Radia rozpoczęła się od skompletowania zespołu konstruktorów. Od 
początku Weber korzystał z pomocy członków Solidarności macierzystej uczelni, 
którzy byli zaangażowani w pracach redakcyjnych, jak też przy ustawianiu nadajnika. 
Dzięki kontaktom Marka Houszki, późniejszego współredaktora programu radiowego, 
nawiązano kontakt z podziemną Solidarnością Politechniki Wrocławskiej, która 
rekomendowała specjalistę z zakresu radioelektroniki, Ryszarda Wroczyńskiego. Był 
on pierwszym współpracującym elektronikiem o pseudonimie "Wojtek" i głównym 
konstruktorem nadajnika. Wkrótce dokooptowany został też Ryszard Wojtasik 
(pseudonim ”Józek”), radioelektronik i organizator audycji Zarządu Regionu 
”Solidarność", nadawanych z megafonów przed wprowadzeniem stanu wojennego. 
Wroczyński z Wojtasikiem przygotowywali nadajnik mający wejść na fonię 
wrocławskiej telewizji. Weber na sprawach technicznych w ogóle się nie znał. 
Zajmował się sprawami organizacyjnymi, a potem programowymi, a całą stronę 
techniczną wzięli na siebie Wroczyński i Wojtasik. 
W tym okresie często spotykali się w trójkę w lokalach kontaktowych organizowanych 
przez Webera, głównie w mieszkaniach pracowników Akademii Rolniczej we 
Wrocławiu (Julii Lach, Teresy Toborek, Jana Cebrata, Ewy Łukaszewicz, Kornela 
Ratajczaka, Edwarda Osady i in.). Najczęściej jednak spotykali się u Wroczyńskiego, 
który wcześniej był szeregowym członkiem Solidarności i nie był w centrum 
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zainteresowania SB. W swoim mieszkaniu, w standardowym bloku na wrocławskich 
Hubach, Wroczyński zorganizował cały warsztat i pracownię radiową. O wszystkich 
szczegółach konspiracyjnej działalności doskonale wiedziała jego żona, Jadwiga, 
która wraz z dwoma córkami dzielnie znosiła związane z tym zagrożenia i 
niedogodności.   
Równolegle do prac konstrukcyjnych trwały poszukiwania miejsca, z którego można 
byłoby nadawać program. Z uwagi na kierunkową charakterystykę anten odbiorników 
telewizyjnych, w rachubę wchodziły wyłącznie lokalizacje w południowej części 
Wrocławia, leżące na kierunku nadajnika usytuowanego na górze Ślęży. Rozważano 
umieszczenie nadajnika na balonie meteorologicznym, uwiązanym na długiej lince do 
wierzchołka jednego z drzew w Parku Południowym. Zaniechano jednak tego 
pomysłu, ze względu na konieczność dokładnego ustawienia kierunkowej anteny 
nadawczej. W końcu, na dachu jednego z bloków przy ul. Sokolej zamontowano 
antenę nadawczą, do której miał być później podłączony nadajnik. Wyglądała ona 
identycznie jak zwykłe anteny telewizyjne, tylko w momencie nadawania musiała być 
przekręcona tak, aby była skierowana odwrotnie od odbiorczych anten. W tym czasie 
zaczęło swą działalność Podziemne Radio Solidarność, zorganizowane w Warszawie 
przez małżeństwo Romaszewskich. Zakładano, że wrocławskie Radio Solidarność 
dotrze do znacznie większej liczby odbiorców, gdyż planowano wejście ze znacznie 
silniejszym sygnałem dźwiękowym na fonię dziennika TVP. Ten sposób emisji miał 
jeszcze jedną ważną zaletę, gdyż nie wymagał wcześniejszego zapowiadania audycji 
ulotkami.  
W tym czasie Weber skompletował pierwszą redakcję Radia Solidarność. W jej skład 
weszli jego współpracownicy z uczelnianej Solidarności, Marek Houszka, Krzysztof 
Parylak, Jan Hutny i Elżbieta Czekanowska, którzy redagowali z nim też podziemny 
biuletyn "Solidarność AR". Wymyślony przez Webera sygnał radiostacji - pierwsze 
takty Roty - został wykonany na nieco rozstrojonym fortepianie Eli Czekanowskiej i 
nagrany na taśmie magnetofonowej. Przygotowane teksty były czytane przez 
lektorów, Elę Czekanowską oraz Andrzeja Pawłowskiego. Całość była montowana 
przez Jerzego Webera na zwykłym magnetofonie szpulowym, w miejscu jego 
ukrywania się. Po korzystaniu z wielu udostępnianych mieszkań, wiosną uzyskał on 
znakomite miejsce do prowadzenia konspiracyjnej działalności. Było to udostępnione 
przez Andrzeja Dorobisza nie zasiedlone jeszcze przez niego mieszkanie w świeżo 
oddanym bloku na Nowym Dworze. Nowi mieszkańcy jeszcze nie zdążyli się poznać, 
a obecność samotnego lokatora nie zwracała niczyjej uwagi. Wydarzenia te 
wspomina Jan Hutny: 
Jesteśmy wszyscy zachwyceni i pełni entuzjazmu. Jurek przyniósł na spotkanie 
magnetofon i robimy nagrania. Każdy z nas odczytuje do mikrofonu próbny tekst. 
Taśma ma posłużyć do wyboru "spikera" dla organizowanego właśnie "Radia 
Solidarność". A wszyscy mamy stanowić jego rezerwową grupę. Z wiadomości 
przyniesionych przez Jurka wynika, ze zanosi się na sensację. Istnieje podobno 
techniczna możliwość emitowania naszych wiadomości na częstotliwości 
"telewizyjnej" w taki sposób, że lokalizacja automatycznych nadajników byłaby 
niezwykle trudna.  
Wytypowana w ten sposób na lektorkę Elżbieta Czekanowska, podobnie jak inni 
członkowie redakcji, nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo charakterystyczny ma 
głos. Okazało się to dopiero po wyemitowaniu pierwszej audycji.  
Po około dwóch miesiącach przygotowań niestety okazało się, że kanał 12, na 
którym nadawała wrocławska telewizja, ma zbyt wysoką częstotliwość. Po wielu 
próbach stało się jasne, że problemy techniczne są nie do pokonania. Wroczyński z 
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Wojtasikiem zdecydowali, że nie ma szans na skonstruowanie odpowiedniego 
nadajnika i zaczęto przygotowania do nadawania na niższych częstotliwościach UKF.  
Początkowo trwały prace nad prototypem nadajnika, a po zakończeniu prac 
konstrukcyjnych docelowo miała być produkowana ich większa liczba. W okresie tym 
do ekipy dołączył wprowadzony przez Wojtasika Marek Wójcik, który wzmocnił 
zespół zajmujący się elektroniką. Funkcjonował też jako kierowca Wojtasika, którego 
wszędzie woził swoją syrenką. Wójcik dziś sam się dziwi, jak czasowo godził swoje 
nowe obowiązki, bo Wojtasik załatwiał części do nadajników w wielu różnych 
miejscach, także poza Wrocławiem. Założono, iż ze względu na bezpieczeństwo 
sprzęt będzie szedł po każdej audycji na straty, choć na początku mieli go bardzo 
mało. Zdobywał go Wojtasik, który miał kontakty z różnymi ludźmi w Polskim Radio, 
PKP, Elektromontażu, a także milicji i innych instytucjach używających sprzętu 
telekomunikacyjnego. Znał nawet sprowadzonego z Warszawy człowieka, który latał 
helikopterem nad Wrocławiem i namierzał opozycyjne radio. W niektórych miejscach 
załatwiali sprawy razem, w innych niejednokrotnie Wójcik musiał długo czekać na 
Wojtasika. Do zespołu dołączył też Zygmunt Pelc, który organizował grupę 
ustawiającą nadajniki. A o ludzi chętnych do podjęcia ryzyka nie było łatwo. Wszyscy 
zdawali sobie sprawę, że SB bardzo zależało na namierzeniu solidarnościowego 
radia. Wroczyński był świadkiem, jak kiedyś w jego Zakładzie Radiokomunikacji i 
Telekomunikacji sprzątaczka dziwiła się rano, skąd w pracowni wzięło się tyle 
jakiegoś włosia, jakby ktoś rozerwał jakiś mebel tapicerski. Okazało się, że 
poprzedniej nocy SB przyłapało w pracowni jednego z pracowników na nielegalnej 
pracy ze sprzętem radiokomunikacyjnym i bijąc go oraz wyrywając włosy usiłowali 
wydobyć informacje dla kogo pracował. Panowało przekonanie, że za przyłapanie z 
nadajnikiem Radia Solidarność grozi - jak pisał w swoich wspomnieniach Ryszard 
Wojtasik - ścisły kryminał. 
W 1982 roku doszło we Wrocławiu do rozłamu struktur solidarnościowych i do 
powstania bardziej radykalnie nastawionej Solidarności Walczącej, kierowanej przez 
Kornela Morawieckiego. Organizacja ta również przygotowywała konspiracyjne radio. 
W pewnym okresie doszło do próby nawiązania współpracy, ale na zorganizowanym 
przez radiowców Solidarności Walczącej spotkaniu z Weberem, jednak nie doszło do 
porozumienia i obie ekipy dalej pracowały oddzielnie. Obu ekipom towarzyszyła 
rywalizacja, ale jak wynika z treści pierwszej audycji Radia Solidarność RKS, miała 
ona zdrowy charakter.  
Radio Solidarności Walczącej we Wrocławiu swoją pierwszą audycję na falach UKF 
nadało 27 czerwca 1982 roku. Wroczyński i Wojtasik mieli kontakty zawodowe z 
konstruktorami Solidarności Walczącej i stąd wiadomo było, że ich nadajnik miał moc 
około 1 Wata, a audycja była słyszana w promieniu 1 kilometra. Konstruktorzy Radia 
Solidarność RKS w dalszym ciągu pracowali nad konstrukcją nadajnika o większej 
mocy. Pierwszy nadajnik o mocy kilkunastu watów został zmontowany w lipcu 1982 
roku. Informacje o planowanej emisji zostały przygotowane w formie ulotek, 
produkowanych techniką linorytu przez Jana Cebrata. Pierwsza audycja została 
zapowiedziana na 20 lipca. Nie została ona jednak wyemitowana z prozaicznej 
przyczyny. Przygotowany zestaw nadawczy składał się z nadajnika, anteny, 
magnetofonu, budzika (pełniącego funkcję czasowego włącznika) i baterii 
zasilających. Wychodzący na akcję “ustawiacze” nieśli cały zestaw, który składał się 
z luźno połączonych kablami elementów, złączonych gumową opaską. Olbrzymie 
emocje i złośliwość rzeczy martwych sprawiły, że w drodze na miejsce emisji z 
zestawu wysunęły się baterie i po kolei posypały się na chodnik. Nerwowa próba ich 
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szybkiego pozbierania zakończyła się rozmontowaniem całości. Nie było już czasu, 
aby zmontować sprzęt i emisja nie doszła do skutku.  
Pech towarzyszył również drugiej audycji, której emisję zapowiedziano na 27 lipca. Z 
poprzedniej nieudanej próby wyciągnięto wnioski i poszczególne elementy zestawu 
zostały trwale złączone. Nadajnik z anteną umieszczony był na gruzowisku, 
tworzącym wysokie wzniesienie obok przystanku kolejowego Wrocław-Mikołajów. 
Sprzęt został uruchomiany i oczekiwano na rozpoczęcie audycji w mieszkaniu Teresy 
Toborek, nieopodal miejsca nadawania. W pewnym momencie wskaźnik odbiornika 
odchylił się, informując że właśnie rozpoczęło się nadawanie tzw. “nośnej”. Niestety 
w eterze dalej była cisza. Po kilku minutach wszystko było jasne. Nadajnik działa, 
magnetofon zawiódł. Był to pierwszy i jedyny wówczas nadajnik, więc trzeba było jak 
najszybciej odzyskać cały sprzęt. Po przewiezieniu do mieszkania Wroczyńskiego 
okazało się, że zawiódł kabel łączący magnetofon z nadajnikiem.  
Odzyskany nadajnik został wykorzystany do kolejnego podejścia, które zostało 
zrealizowane w sierpniu. Postanowiono zmienić sposób nadawania i powrócono do 
wcześniej przyjętego rozwiązania, gdy przymierzano się do wejścia na fonię 
telewizyjną. Na dachach wytypowanych wieżowców zamontowano z wyprzedzeniem 
anteny nadawcze, do których "ustawiacze" mieli tylko podłączyć przyniesiony zestaw 
nadajnika i magnetofonu, umieszczony w jednej obudowie.  
W tym czasie zmieniły się władze Akademii Rolniczej we Wrocławiu i nowo 
mianowany rektor cofnął przyznany wcześniej Weberowi urlop naukowy. Musiał on 
zdecydować, czy dać powód do zwolnienia z powodu nieprzychodzenia do pracy, czy 
jednak powalczyć o utrzymanie się na uczelni. Zdecydował się wyjść z ukrycia, aby 
powrócić na uczelnię i poprosił Władysława Frasyniuka, żeby znalazł kogoś na jego 
miejsce.  
Z dostępnych informacji wynika, że pierwsza audycja Radia Solidarność Wrocław 
została wyemitowana 29 sierpnia 1982. Relacje przekazane obecnie przez Krystyna 
Chudobę, Władysława Bujko oraz Marka Wójcika wskazują, że pierwsza audycja 
prawdopodobnie poszła w eter jednak wcześniej, tj. 5 sierpnia 1982. Niewiele 
brakowało, a znowu nie doszłaby ona do skutku, ale tym razem ze znacznie 
groźniejszymi skutkami. W sierpniu Weber skręcił nogę, a uzyskane zwolnienie 
lekarskie pozwoliło przedłużyć okres jego ukrywania się do września. Korzystał 
wówczas z mieszkania Krystyna Chudoby na Muchoborze Małym, który był 
zaangażowany przy ustawianiu nadajników. Przed kolejną audycją, pojechali do 
Wroczyńskiego "maluchem" Chudoby po odbiór gotowego nadajnika. Aby uniknąć 
kontaktów z patrolami MO i ewentualnymi rewizjami, pojechali “opłotkami". Gdy 
wracali z nadajnikiem, na ul. Klecińskiej zatrzymał ich milicyjny patrol. Jak to bywało, 
rozpoczęto od sprawdzania dokumentów. Milicjanci nie byli jednak wielkimi 
służbistami, a argument w postaci nogi w gipsie spowodował, że poprzestano na 
skontrolowaniu tylko kierowcy. Następnie funkcjonariusze łaskawie zezwolili 
odjechać “do lekarza”, nie sprawdzając ani dokumentów poszukiwanego listem 
gończym Webera ani zawartości samochodu. Krystyn Chudoba wraz z Władysławem 
Bujko umieścili nadajnik na dachu jednego z wieżowców na osiedlu Polanka, a 
emisja tym razem przebiegła już bez zakłóceń. Obaj wysłuchali audycji w 
zaparkowanym w pobliżu samochodzie Chudoby, który rozpoznał głos Eli 
Czekanowskiej - zatrudnionej jak on na wrocławskiej Akademii Rolniczej. Oboje nie 
wiedzieli o swoim zaangażowaniu w działalność Radia, toteż Czekanowska była 
zszokowana, gdy następnego dnia Krystyn Chudoba powiedział jej: - "Wczoraj 
słyszałem Ciebie w audycji Radia Solidarność". Oczywiście oznaczało to 
konieczność zmiany lektorki, ale nie miało to większego znaczenia, gdyż dalszą 
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działalność Radia przejęła kolejna grupa. Użyty nadajnik był prototypowy, dlatego 
pomimo ryzyka, Wojtasik z Wójcikiem pojechali następnej nocy i zdjęli go. Pozwoliło 
to na wprowadzenie ostatecznych poprawek i rozpoczęcie seryjnej produkcji 
zestawów nadawczych, które były wykorzystywane w następnych audycjach, 
nadawanych równocześnie z kilku budynków.   
Kierowanie Radiem Solidarność Weber przekazał nowemu szefowi w połowie 
sierpnia 1982. Odbyło się to w obecności Władysława Frasyniuka, na spotkaniu w 
mieszkaniu Edwarda Osady na Nowym Dworze. Nowym szefem Radia został 
Tadeusz Jakubowski (pseudonim "Augustyn"), fizyk z Uniwersytetu Wrocławskiego.  
Weber do końca nie był kojarzony przez SB z Radiem Solidarność, a zgodnie z 
listem gończym poszukiwany był z powodu "ukrywania się jako osoba przewidziana 
do internowania". Po powrocie na uczelnię został internowany z powodu 
"uzasadnionego przypuszczenia, że przebywając na wolności naruszy obowiązujący 
porządek prawny".   
 
Niestety dziś, w 2014 roku, niektóre wymienione w niniejszym materiale osoby 
związane z Radiem Solidarność Wrocław, już nie żyją. Są to: Piotr Bednarz, Ryszard 
Wroczyński, Ryszard Wojtasik, Zygmunt Pelc, Elżbieta Czekanowska, Julia Lach, 
Teresa Toborek.  

 
 
 


