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Radio FMW Gdańsk

Radio FMW Gdańsk, inicjatywa zrodziła się w 1987: gdańska
organizacja Federacja Młodzieży Walczącej otrzymała 1
nadajnik wraz z nagraniem starej audycji warszawskiego
Radia „S” od FMW z Warszawy. Wyemitowanie 1. audycji
Radia FMW wyznaczono na 19 IX 1987 o godz. 22.00. Miała
wejść na pasmo Listy Przebojów Programu 3 Marka
Niedźwieckiego. Audycję poprzedziła akcja informacyjna
przeprowadzona na szeroką skalę. Na stadionie gdańskiej
Lechii przy ul. Traugutta podczas meczu z Bałtykiem Grupy
Wykonawcze FMW rozrzuciły ok. 15 tys. ulotek
zawiadamiających o audycji. Kolportowano je także w
szkołach i na uczelniach. Podziemni drukarze przygotowali na
tę akcję 4 rodzaje ulotek, które wydano w nakł. ok. 60 tys. szt.
W dniu emisji audycji Przemysław Zakrzewicz w swoim
mieszkaniu na ul. Krzywoustego w dzielnicy Przymorze wraz z
Tomaszem Stoppą zrobili próbę z nadajnikiem. T. Stoppa
puścił przez nadajnik nagranie zespołu Genesis, a ponieważ
wszystko było słyszalne, opuścił lokal. O umówionej godzinie
P. Zakrzewicz wyemitował audycję, była ona jednak mało
słyszalna, a w niektórych rejonach skutecznie ją zagłuszono.
Fakt nadania audycji odnotowało pismo regionalne gdańskiej
FMW – „Monit”. Ponieważ całą akcję uznano za nieudaną,
zaniechano kolejnych prób emisji i tym samym Radio FMW
okazało się efemerydą. Kolejny epizod z działalnością
gdańskiej FMW w eterze związany był ze strajkami w 1988.
Wielu działaczy FMW wzięło udział w strajku w Stoczni
Gdańskiej im. Lenina. W VIII 1988 nadawali m.in. audycje
radiowe na falach telewizyjnych. Nadajnik otrzymali od
Bogdana Borusewicza. Dariusz Krawczyk i Maciej Grabski
emitowali audycje z hal stoczniowych oraz dźwigów.
Wspierała ich jako ochrona ekipa Tadeusza Duffeka, czyli GW
FMW oraz kibice Lechii Gdańsk i Śląska Wrocław
uczestniczący w strajku. Spikerami w audycjach nadawanych
z SG byli Agnieszka Dojlido oraz Wojtek Jankowski.
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