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Jeśli chcesz wesprzeć ACK (administrowanie strony, pisanie artykułów,
wyszukiwanie informacji, prowadzenie kampanii, korespondencja
z więźniami, tłumaczenia z różnych języków, tworzenie/składanie

plakatów i ulotek itd.), pisz na poniższy adres:

ACK Poznań
Rozbrat, ul. Pułaskiego 21a

60-607 Poznań
e-mail: ack@rozbrat.org

Jeśli chcesz dołączyć do grupy ACK, pomóc lub potrzebujesz jakiejś 
pomocy/chcesz z nami korespondować, odezwij się tu:

ACK Poznań
ack@rozbrat.org

ACK Mielec
innykrawat@wp.pl

ACK Toruń
michoo77@poczta.onet.pl

ACK Warszawa
ack-warszawa@bastardi.net

Chcesz się ubezpieczyć w ACK życie lub potrzebujesz pomocy prawnej, pisz:

ack@rozbrat.org



Czym się zajmujemy?

Działalność ACK to wsparcie finansowe 
pomoc w poszukiwaniu adwokata, nagła- 
śnianie aresztowania – pikiety w sądach
i pod komisariatami, demonstracje, pety- 
cje, konferencje prasowe, porady prawne. 
Za niezwykle ważne uważamy utrzymy-
wanie kontaktu z więźniami: piszemy do 
nich listy, przygotowujemy przesyłki, 
organizujemy zbiórki książek, czasopism, 
filmów, ubrań. Informujemy o sytuacji 
więźniów na naszej stronie internetowej. 
W miarę możliwości staramy się wspierać 
również osoby, które trafiły do więzienia 
z powodów innych niż działalność społe- 
czno–polityczna. Przesyłamy im książki,
materiały anarchistyczne, pytamy o sposo- 
by na przetrwanie w zamknięciu, warunki
w jakich przebywają, samopoczucie oraz 
plany na przyszłość. Interesujemy się ich 
losem i tym, jak postrzegają sytuację,
w której się znaleźli, system karny i peni- 
tencjarny, władzę, stosunki społeczne, 
szanse na tzw. resocjalizację i odnalezie- 
nie się w rzeczywistości powięziennej. 
Oprócz bezpośredniej pomocy więźniom  
i osobom represjonowanym, prowadzimy 
także działalność edukacyjną w postaci 
szkoleń dotyczących m.in. uprawnień 
policji podczas zatrzymań, rewizji etc. 
Informujemy o sposobach postępowania 
i prawach przysługujących podczas 
kontaktów z policją czy sądami. Organi-
zujemy też różnorodne kampanie i wyda- 

rzenia, jak nagłaśnianie spraw poszcze-
gólnych aktywistów, spotkania, seanse 
filmowe, wykłady oraz wspólne pisanie 
listów do więźniów. Udostępniamy liczne 
materiały propagandowe: plakaty, ulotki 
oraz pocztówki do osadzonych. Podczas 
demonstracji rozdajemy skróconą wersję 
poradnika ACK, z którą radzimy się zapo- 
znawać przed rozpoczęciem akcji oraz 
numer kontaktowy, w razie wystąpienia 
jakichś problemów przed, w trakcie lub 
po demonstracji.

Prowadzimy też, stale aktualizowaną, 
stronę internetową (ack.most.org.pl), na 
której znajdziecie informacje o represjach 
z Polski i ze świata, przeczytacie o sytuacji 
zatrzymanych, przebiegu ich rozpraw i lo- 
sie aktywistów za kratami. Informujemy 
o nadużyciach policji i całego aparatu 
władzy, nie tylko w stosunku do aktywis-
tów, ale też tzw. zwykłych ludzi. Zamiesz- 
czamy listy i odezwy osadzonych, piszemy 
o akcjach solidarnościowych i demonstra- 
cjach. Analizujemy aparat represji, system 
karny i więziennictwo. Przygotowaliśmy 
też dla was, uzupełnianą stopniowo, listę 
adresów do działaczy przebywających
w zakładach karnych całego świata oraz 
porady jak kontaktować się z nimi. Zachę- 
camy do solidaryzowania się z więźniami. 
Napisanie listu nie wymaga dużego wysił- 
ku, a dla osadzonych ma naprawdę duże 

znaczenie! Ze strony możecie też pobrać 
poradnik demonstranta, w którym umie- 
ściliśmy wszelkie potrzebne aktywistom 
porady prawne dotyczące przebiegu 
demonstracji, zatrzymań przez policję, 
przesłuchań świadka i oskarżonego oraz 
wiele innych niezbędnych informacji wraz 

ze wzorami pism i protokołów. Porad-
nik jest dostosowany do obowiązują- 
cych przepisów prawa i uwzględnia 
wszelkie pojawiające się w tym zakresie 
nowości. Na stronie znajdziecie poza 
tym aktualne dane kontaktowe do grup  
i osób uczestniczących w ACK.

ANARCHISTYCZNY CZARNY KRZYŻ (ACK)
jest międzynarodową siecią grup anarchistycznych i pojedynczych 
osób, pomagających więźniom i osobom represjonowanym za anty- 
autorytarne przekonania oraz działalność społeczno-polityczną. 
ACK stanowi wyraz naszej solidarności, jest inicjatywą zupełnie 
oddolną; organizuje pomoc prawną i materialną, zapewnia obieg 
informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia więzionych 
i zaprzestania represji.

ACK Życie

Narasta fala represji wymierzonych
w aktywistów społeczno-politycznych. 
Mnożą się wezwania na przesłuchania
i sprawy sądowe. Policja próbuje inwigilo- 
wać uczestników ruchu anarchistycznego 
na wszelkie możliwe sposoby: nachodzi 
działaczy w ich domach, wypytuje rodziny 
i sąsiadów, stara się pobierać odciski pal- 
ców, wykonywać zdjęcia na komisariatach. 
Próbuje się znaleźć na nich „odpowiedni 
paragraf”, aby z jednej strony polityce re- 
presji stało się zadość, a z drugiej – 
zarzuty ograniczały się do "nierozejścia 
się na wezwanie służb porządkowych", 
czy "przewodzenia nielegalnemu zgroma- 
dzeniu". 

Celem naszej aktywności jest niesienie 
praktycznej pomocy dla działaczy ruchu 
anarchistycznego oraz innych współpra- 
cujących z nim grup. Doszliśmy do wnio- 
sku, że podstawowym problemem jest 
brak zaplecza finansowego i prawnego.  
Aktywiści zamiast zajmować się swoją 
działalnością zmuszani są spłacać kary,
a jeśli tego nie robią są nękani przy każdej  
okazji. Dla władz korzystne jest bowiem 

kanalizowanie działań lokalnych grup
w nieustannym łańcuchu spraw sądowych, 
które skupiają sporą część uwagi i sił 
działaczy, często wyczerpując ich finan-
sowo i psychicznie. By temu zapobiegać, 
powołaliśmy w 1999 roku „Wolnościowe 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
– ACK Życie”, którego zadaniem jest od- 
ciążenie napiętego budżetu ACK oraz nie- 
sienie wszelkej pomocy represjonowanym 
anarchistom.

Podczas akcji to policja decyduje czy został 
naruszony porządek publiczny. Funkcjo-
nariusze – najczęściej dowolnie – stwier- 
dzają czy naruszono ich nietykalność bądź 
utrudniano czynności. Pomocą w takich 
sytuacjach zajmuje się właśnie ACK Życie.

Jednak to, czy Towarzystwo będzie spra- 
wnie funkcjonować i w pełni spełniać 
swoją funkcję, zależy od samych działaczy. 
Ważnym jest więc przenoszenie tej inicja- 
tywy do innych miejscowości – wszędzie 
tam gdzie ruch jest obecny – lub wsparcie 
już istniejącego oddziału ACK Życie. 
Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych! 
Ubezpiecz się!

DISTRO/BENEFITY
W niektórych miastach na wszystkich większych imprezach możecie znaleźć stoisko 
ACK. Dochód z każdej sprzedanej przez nas rzeczy w całości przeznaczany jest na 
działalność Anarchistycznego Czarnego Krzyża.
Organizujemy również imprezy benefitowe: koncerty, imprezy taneczne, wystawy etc.


